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Økonomisk fattigdom blant innvandrere1
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Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av økonomisk fat-
tigdom blant ulike grupper av innvandrere. Tidligere studier viser at fattigdom
definert ved lav årsinntekt er mer utbredt blant innvandrere enn i befolkningen
for øvrig, samtidig som det er store variasjoner i inntektsforholdene blant inn-
vandrere. Vi har imidlertid begrenset kunnskap om hvor vidt forekomsten av
økonomisk fattigdom blant innvandrere er av midlertidig eller permanent
karakter. Spørsmålet om og eventuelt i hvilken grad kommunale tjenester redu-
serer fattigdommen blant innvandrere, har heller ikke blitt viet oppmerksomhet
i tidligere studier. For å belyse disse spørsmålene har vi i denne studien benyttet
individuelle inntektshistorier og detaljerte regnskapsopplysninger fra norske
kommuner for perioden 1993–2007.

I de fleste OECD-landene er studier av fattigdom basert på en relativ definisjon av
fattigdom, det vil si at fattigdomsgrensen blir bestemt av den generelle levestan-
darden i samfunnet. Betydningen av begrepet fattigdom ligger dermed nærmere
uakseptabel lav levestandard enn absolutt nød. Tidligere studier basert på data for
årlig kontantinntekt har vist at forekomsten av fattigdom er mer utbredt blant inn-
vandrere enn i befolkningen for øvrig, samtidig som det er store variasjoner i inn-
tektsforholdene blant innvandrere (se bl.a. Andersen et al. 2003, Kirkeberg 2008
og Østby 2010). Vi har imidlertid mangelfull informasjon om hvordan fattigdoms-
situasjonen blant ulike grupper av innvandrere endrer seg over tid. Hovedformålet
med denne studien er derfor å gi en beskrivelse av forekomsten av økonomisk fat-
tigdom blant innvandrere i Norge sammenliknet med den øvrige befolkningen,
samtidig som vi ønsker å kartlegge omfanget av langtidsfattigdom blant ulike
grupper av innvandrere. Detaljerte individuelle inntektshistorier for perioden
1993 til 2007 gir oss relevant informasjon for å belyse dette spørsmålet, og for å
identifisere hvilke grupper av innvandrere som kommer seg ut av fattigdom,
hvilke grupper som forblir fattige over lengre tidsperioder, og mulige forklaringer
av de funnene vi gjør. 
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Inntil nå har målingen av fattigdom i OECD-landene vært basert på observerte
husholdsinntekter, mens verdien av å være mottakere av gratis eller subsidierte
offentlige tjenester som barnehage, utdanning, helse, pleie og omsorg ikke har
inngått i beregningsgrunnlaget. Siden omfanget av offentlige tjenester varierer
mye mellom OECD-landene, er det grunn til å stille spørsmål ved sammenliknba-
rheten mellom land når fattigdomsanslagene er basert på fordelingen av kontant-
inntekter. Dessuten kan studier som begrenser seg til kontantinntekt gi et mis-
visende bilde av den økonomiske velferden til ulike grupper innad i et land, og i
sammenlikninger av økonomisk velferd over tid. 

For å ta hensyn til den økonomiske verdien av kommunale tjenester bruker vi
opplysninger om kommunenes driftsutgifter på ulike tjenesteformål fra de årlige
kommuneregnskapene. Vi verdsetter kommunale tjenester og allokerer verdien av
disse tjenestene til alle individer i befolkningen. Dette gjøres for alle årene i perio-
den 1993 til 2007. Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at viktige tjenester som
høyere utdannings- og sykehustjenester, som fylkeskommunene og/eller staten
har ansvar for, ikke er inkludert i vårt utvidede inntektsbegrep. 

De fleste resultatene i denne studien er basert på et utvidet inntektsbegrep som
inkluderer verdien av kommunale tjenester. For å redusere betydningen av måle-
feil og tilfeldige fluktuasjoner i årlige inntekter benytter vi summen av inntektene
som er opptjent over perioder på tre år i stedet for årsinntekt som grunnlag for å
tallfeste andelen økonomisk fattige. Vi tar hensyn til stordriftsfordelene i hushol-
denes konsum ved å benytte henholdsvis EUs og OECDs målemetode for fattig-
dom. Dessuten kontrollerer vi for at behovene for offentlige tjenester kan variere i
ulike deler av befolkningen. For eksempel er det normalt at eldre personer oftere
etterspør flere helsetjenester enn yngre. 

Måling av økonomisk fattigdom

En studie av fattigdom forutsetter en rekke metodiske valg og tilnærminger som
trenger drøfting og begrunnelse. Man kan blant annet stille seg spørsmål om hva
som er en god indikator på et individs økonomiske ressurser, om det kan være
meningsfylt å sammenlikne individer som bor i hushold av ulik størrelse og sam-
mensetning, om man skal ta utgangspunkt i de økonomiske ressursene individet
har tilgjengelig på et gitt tidspunkt eller over flere år, og, ikke minst, hva som skal
menes med et uakseptabelt lavt nivå på levestandard i samfunnet. 

Inntektsbegrep

Inntekt etter skatt
Valg av inntektsbegrep kan ha avgjørende betydning for resultatene fra analyser av
fattigdom. Vanligvis benyttes inntekten som er tilgjengelig for konsum/sparing for
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medlemmene i et hushold som en indikator for deres økonomiske ressurser. Man
fokuser altså ikke på det faktiske konsumet, men potensielt konsum. En person
som har høy inntekt, men velger lavt forbruk for å kunne spare penger, kan natur-
ligvis ikke oppfattes som fattig. Tradisjonelt defineres inntekt i økonomisk littera-
tur som det maksimale forbruket en kan tillate seg uten at nettoformuen reduse-
res. Fordi det er mangelfulle data for nettoformue, bruker vi inntekt etter skatt eller
kontantinntekt som et grovere mål på de økonomiske ressursene individene har til
disposisjon (se definisjon av inntektsbegrepet i rammen nedenfor). Det er verdt å
merke seg at selv om dette inntektsbegrepet kan sies å være en god indikator på
husholdets forbrukspotensial, og er i overensstemmelse med de internasjonale
anbefalingene (Expert Group on Household Income Statistics 2001), så omfatter
det ikke alle inntektskomponenter som vil ha betydning for aktørenes økono-
miske ressursnivå. Dette vil for eksempel gjelde verdien av offentlige tjenester,
inntekten av å eie egen bolig, hjemmeproduksjon og «svarte» arbeidsinntekter. 

Verdien av kommunale tjenester
Fordelingen av økonomisk velferd blant personer avhenger både av de private inn-
tektene som disponeres av husholdet, og hvor mye hver person mottar av offent-
lige tjenester, korrigert for betalte gebyrer. En helhetlig fordelingsanalyse forutset-
ter derfor at inntektsbegrepet utvides til å omfatte verdien av offentlige tjenester.
Dette er spesielt viktig i sammenlikninger av inntektsfordelingen over tid og mel-
lom land med ulike omfang av velferdsordninger, men også når man studerer inn-
tektsforholdene for ulike demografiske grupper innad i et land som mottar ulike
tjenester. Resultatene fra Aaberge et al. (2006, 2010) viser at inkludering av ver-
dien av offentlige subsidier i måling av inntekt har stor betydning for analyser av
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inntektsfordelingen. Ikke minst i vestlige samfunn med omfattende innslag av
offentlig tjenesteproduksjon er det viktig å belyse om det er store forskjeller i mot-
tatte tjenester på tvers av befolkningsgrupper, og å tallfeste fordelingseffektene av
tjenestene. Dette er den første studien som evaluerer betydningen av verdien av
kommunale tjenester for tallfesting av fattigdom blant innvandrere i et OECD-
land.

Effektene av kommunale tjenester på estimatene av fattigdom er resultatet av et
samspill mellom offentlig politikk og individenes preferanser og valgmuligheter.
For det første mottar ulike grupper bestående av eldre, barnefamilier og så videre
forskjellige tjenester, og dessuten kan det være store forskjeller i kostnadene for å
produsere de forskjellige tjenestene. Tjenestene rettet mot individene som tilhører
samme målgruppe, kan også variere på tvers av kommunene. Dette kan skyldes
forskjeller i kommunenes økonomiske budsjettbegrensninger og prioriteringer. Et
annet moment i studier av inntektsfordeling er at man måler fattigdom basert på
relative fattigdomsgrenser. Det betyr at fattigdomsgrensene vil avhenge av det
generelle inntektsnivået i samfunnet. Når vi inkluderer verdien av kommunale tje-
nester, endres inntektsbegrepet slik at fattigdomsgrensen basert på det utvidete
inntektsbegrepet vil være høyere enn fattigdomsgrensen basert på inntekt etter
skatt. Men det kreves en empirisk analyse for å avgjøre hvilken effekt dette vil ha
på fattigdomsestimatene. 

Resultatene i denne studien er basert på utvidet inntekt for treårsperioder defi-
nert ved summen av private inntekter etter skatt og verdien av mottatte kommu-
nale tjenestene. For å kunne utføre en fordelingsanalyse av utvidet inntekt trengs
data som gir informasjon om fordelingen av de kommunale tjenestene på mål-
grupper. Vi har ikke data om hvem som er mottakere av alle tjenestene, men vi vet
hvilke deler av befolkningen som er målgrupper for de ulike tjenestene. Verdiene
av de kommunale tjenestene blir allokert på følgende ti sektorer: administrasjon,
grunnskoler, øvrig utdanning, barnehager, helsestell, sosiale tjenester, barnevern,
pleie og omsorg, kultur og infrastruktur. Vi allokerer verdiene av kommunale tje-
nester separat for hver tjeneste og for hver mottakergruppe av en tjeneste. I tilfeller
der et individ tilhører flere målgrupper, blir ressursene tildelt for hvert kjenne-
tegn. En nærmere beskrivelse av metodene som benyttes for å allokere verdiene av
kommunale tjenester på individer og hushold, gis i Bhuller og Aaberge (2010). I
avsnitt 3.1 nedenfor diskuterer vi hvordan sammensetning av utvidet inntekt
endrer seg over tid for ulike demografiske grupper. Vi belyser i hvilken grad det er
forskjeller i sammensetningen av inntekt mellom innvandrere og befolkningen for
øvrig, og om det hovedsakelig skyldes forskjeller i mottatte offentlige tjenester
eller andre inntektskomponenter som yrkesinntekter og kontantoverføringer.
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Ekvivalentinntekt
For å kunne måle de økonomiske ressursene tilgjengelig for hver av personene må
en ta hensyn til at folk som bor sammen, har anledning til å dele på inntekter og
utgifter. Store hushold vil gjerne ha stordriftsfordeler ved at flere personer kan dele
utgifter. For å sammenlikne de økonomiske ressursene til personer i hushold av
forskjellig størrelse og sammensetning, brukes en ekvivalensskala som omregner
de samlede inntektene i et hushold til sammenliknbare personinntekter, såkalte
ekvivalentinntekter, som tilordnes hver person i husholdet. En ekvivalensskala til-
ordner en forbruksvekt til hvert hushold som viser hvilket potensielt forbruk hvert
av husholdsmedlemmene har i forhold til personene i et referansehushold bestå-
ende av en enslig voksen. Vekten representerer en avveining mellom betydningen
av felles konsum (stordriftsfordeler) og privat konsum. Ekvivalentinntekten til et
individ konstrueres ved å dele husholdsinntekten på skalafaktoren bestemt av en
ekvivalensskala. I mangel av informasjon om fordeling av ressurser innad i hus-
hold, er det imidlertid vanlig å anta at de økonomiske ressursene blir likt fordelt,
og at hvert husholdsmedlem oppnår samme økonomiske velferd. Dette innebærer
at ekvivalensinntekten er den samme for alle personene i et hushold. I Norge og i
andre OECD-land har det vært vanlig å ta utgangspunkt i OECD-skalaen i forde-
lingsanalyser. Et alternativ er den såkalt modifiserte OECD-skalaen som EU benyt-
ter i sine fordelingsanalyser, og derfor ofte er omtalt som EU-skalaen, hvor felles-
konsum tillegges noe større vekt i beregningen av individers forbrukspotensial i
forhold til den tradisjonelle OECD-skalaen.

I denne studien benytter vi et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien
av mottatte kommunale tjenester. Noe av kommunal tjenesteproduksjon er ment å
dekke individenes behov for ulike tjenester. Dersom vi overser behovsaspektet ved
kommunale tjenester, vil eksempelvis mottakere av tjenester som helsestell og
pleie og omsorg fremstå som forholdsvis rike. Ulike individer kan naturligvis ha
ulike behov for samme tjeneste. Offentlig tjenestetilbud vil kunne tenkes å ta hen-
syn til noen av denne variasjonen, men det er ikke opplagt at verdien av en mottatt
tjeneste samsvarer fullstendig med behovet for tjenesten som individet har. Samti-
dig kan det tenkes at det vil være variasjon i tilbud av en og samme tjeneste på
tvers av kommuner. For å ta hensyn til disse forholdene foreslår Aaberge et al.
(2010) en generalisert ekvivalensskala basert på en sosial planleggers vurdering av
mottakernes behov for ulike tjenester. I den empiriske delen diskuterer vi resulta-
tene som baserer seg på OECD-skala med behovskorrigering, men vi gjengir også
resultatene når EU-skala med behovskorrigering brukes for å gjøre inntektene
sammenliknbare, og fastslår i hvor stor grad resultatene avhenger av hvilken skala
vi bruker.
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Fattigdomsgrense

Analysepopulasjon
I denne studien benyttes registerbaserte opplysninger for alle som har vært bosatt
i Norge i ett eller flere av årene mellom 1993 og 2007. Vi har opplysninger om
individenes opptjente inntekter og detaljert informasjon om hvilket hushold de
tilhører samt størrelse og sammensetning av husholdet. Disse opplysningene dan-
ner grunnlaget for beregning av ekvivalentinntekter.2 Vi benytter et registerbasert
husholdspanel med detaljerte inntektsdata for perioden 1993–2007. Et slikt data-
grunnlag er fordelaktig siden det gjør det mulig å dekomponere fattigdomsresul-
tatene på ulike demografiske grupper, selv om de utgjør små andeler av den nor-
ske befolkningen.

Vi følger Statistisk sentralbyrås definisjon av innvandrere i denne rapporten.
Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre.
Landbakgrunn for innvandrere er i hovedsak deres fødeland. Innvandrere som har
flukt som innvandringsgrunn, er gruppert som flyktninger. Norskfødte med inn-
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vandrerbakgrunn er personer som er født i Norge av to foreldre født i utlandet, og
som i tillegg har fire besteforeldre født i utlandet. Personer som ikke er definert
som innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre, inngår i kategorien
befolkningen for øvrig. 

Som kjent vil en del personer med lav inntekt kunne rå over betydelige for-
muer. Dette vil for eksempel kunne være tilfelle for mange eldre. Mangelfulle opp-
lysninger om verdien på realkapital, og dermed også verdien av nettoformue, gjør
at vi benytter opplysninger om bruttofinanskapital som grunnlag for å bestemme
om en person er formuende eller ikke. Resultater fra tidligere studier viser at
denne betingelsen har relativ liten betydning for andelen fattige i Norge. Vi vil
likevel ekskludere formuende fra populasjonen av fattige. Formuende er da definert
som individer med bruttofinanskapital som overstiger en formuesgrense definert
som tre ganger medianinntekt (årsinntekt). 

I fattigdomsstudier er det også vanlig at studenter ekskluderes fra analysepo-
pulasjonen fordi det anses legitimt at studenter har lav inntekt siden utdanning ses
på som en investering i fremtidig inntekt (Andersen et al. 2003). Dessuten finnes
det studiefinansieringsordninger der studenter gis gunstige lån, og slike lån regnes
ikke som inntekt. Vi har mulighet til å identifisere både heltidsstudenter og del-
tidsstudenter for hele perioden 1993–2007. I denne studien ekskluderer vi heltids-
studenter fra analysepopulasjonen. 

Tidligere studier av fattigdom basert på årsinntekt har vist at lavinntekt er mer
utbredt blant nyankomne flyktninger enn blant andre befolkningsgrupper (se
Østby 2010), samtidig som det er relativt få i denne gruppen som deltar aktivt i
yrkeslivet. Fra 1. september 2004 trådte introduksjonsloven i kraft (jf. Ot.prp. nr.
28, 2002–2003). Denne gir nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som har
botid mindre enn to år, rett til å delta i et individuelt tilrettelagt kvalifiseringspro-
gram på fulltid, dersom de har en oppholdstillatelse og oppfyller vilkårene nevnt i
loven. Formålet er å tilføre deltakerne grunnleggende språklige ferdigheter, inn-
sikt i norsk samfunnsliv og på andre måter øke deres kvalifikasjoner for å delta i
arbeidsmarkedet. Innholdet i programmet kan være norskopplæring, praksis ved
ulike arbeidsplasser og andre relevante aktiviteter. Deltakere mottar i tillegg en
kontantoverføring (introduksjonsstønad) i løpet av programperioden som normalt
varer i to år. Denne ytelsen er fastsatt til et årlig beløp på 2G, der G står for grunn-
beløp i folketrygden. På samme måte som formell utdannelse, kan deltakelse i
introduksjonsprogrammet oppfattes som en investering i fremtidig lønnsarbeid.3

Som hovedregel vil vi derfor utelate nyankomne voksne flyktninger med botid min-
dre enn tre år fra analysepopulasjonen. Selv om mange i denne gruppen har lav
inntekt, finner vi at dette valget i relativ liten grad påvirker anslaget av andelen fat-
tige innvandrere i Norge. Det skyldes først og fremst at nyankomne flyktninger
utgjør en relativ liten andel av innvandrerbefolkningen. 
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Lands- og regionspesifikke fattigdomsgrenser
Standard praksis i de fleste europeiske land består i å benytte en landspesifikk fat-
tigdomsgrense, hvor grensen for fattigdom blir bestemt som en andel av median-
inntekten til inntektsfordelingen for alle individer i hele landet etter at husholds-
inntektene er blitt omregnet til sammenliknbare personinntekter ved hjelp av en
ekvivalensskala. Analyser basert på landspesifikke fattigdomsgrenser hviler på en
underliggende forutsetning om at kjøpekraften er uavhengig av bosted, og at kra-
vene til å delta i samfunnslivet er de samme, eller i hvert fall koster det samme,
enten en bor i en liten eller stor kommune. Begge forutsetningene er diskutable.
Ideelt sett burde en derfor kontrollere for regionale forskjeller i konsumpriser ved
studier av fattigdom. Men siden det ikke lages regionale prisindekser i Norge,
foreslo Mogstad et al. (2007) å benytte regionsspesifikke fattigdomsgrenser som
begrenser sammenlikningen av innbyggernes inntekter til personer som er bosatt
i samme region. Et viktig argument for å benytte regionspesifikke fattigdomsgren-
ser er å øke sammenliknbarheten av økonomiske ressurser mellom individer ved
indirekte å ta hensyn til regionale prisforskjeller i bestemmelsen av fattigdoms-
grenser. I denne studien benytter vi regionspesifikke fattigdomsgrenser. Det betyr
at medianinntekten i fordelingen av ekvivalentinntekter for hver region benyttes
som grunnlag for bestemmelse av de regionspesifikke fattigdomsgrensene. En
person vil da identifiseres som fattig dersom inntekten er mindre enn 50 (eller 60)
prosent av medianinntekten i den regionen vedkommende bor.4 

Måling av korttids- og langtidsfattigdom

Empiriske analyser av fattigdom er vanligvis basert på årlige tverrsnittsdata; det vil si
data for årsinntekter. En person blir da klassifisert som årlig fattig hvis vedkommen-
des årsinntekt er lavere enn den tilhørende fattigdomsgrensen, som ofte er bestemt
ved halvparten av medianen i fordelingen av årsinntekter. Fattigdomsindikatorer
basert på årsinntekt bør tolkes med varsomhet siden personer kan oppleve forbi-
gående lave inntekter uten at det nødvendigvis er et uttrykk for at de har økono-
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miske problemer. Dessuten gir fattigdomsindikatorene basert på årsinntekt ingen
opplysinger om varigheten av fattigdommen. I denne studien benytter vi individu-
elle inntektshistorier for perioden 1993–2007. Vi deler denne perioden i fem treårs-
perioder og bruker treårsinntekt som et mål på de økonomiske ressursene et hushold
har disponibelt til forbruk. Treårsinntekten beregnes som summen av de årlige ekvi-
valentinntektene over en treårsperiode, målt i faste priser. Vi minner om at ekviva-
lentinntektene blir bestemt av inntektene til og sammensetningen av de ulike hus-
holdene i hvert av de aktuelle årene. Det tas dermed hensyn til at personer skifter
sivilstatus eller får barn. En person blir klassifisert som fattig hvis vedkommendes
treårlig ekvivalentinntekt er mindre enn den tilhørende fattigdomsgrensen som er
bestemt ved 50 prosent av medianinntekten i fordelingen av treårsinntektene.

Aaberge og Mogstad (2007) foreslår å benytte permanentinntekt (livstidsinn-
tekt) som utgangspunkt for å tallfeste langtidsfattigdom. Denne metoden tar hen-
syn til at det er kostnader forbundet med å overføre penger mellom ulike tidsperi-
oder. I denne studien vil vi av praktiske grunner definere permanentinntekten ved
summen av årlige inntekter i perioden 1993 til 2007 målt i faste priser. Vi begren-
ser da populasjonen til personer som har vært bosatt i Norge i hele perioden 1993
til 2007. Imidlertid anbefaler Aaberge og Mogstad (2007) et mål for permanent-
inntekt som tar hensyn til kredittrestriksjoner, og som faglig sett er mer tilfreds-
stillende. Nedenfor beregner vi andelen langtidsfattige basert på dette inntekts-
begrepet. Dette vil kunne gi oss en mer utfyllende forståelse av langtidsfattigdom
blant innvandrere sammenliknet med befolkningen for øvrig.

Empiriske resultater

Utviklingen i inntektssammensetning

Som et supplement til fattigdomsresultatene som blir presentert nedenfor, skal vi
først gi en beskrivelse av inntektsutviklingen for ulike grupper av innvandrere i
perioden 1993 til 2007. Dette er interessant av flere grunner. Betydelige endringer
i individenes inntekter kan resultere i at enkelte havner over/under fattigdoms-
grensene. Imidlertid er det også av interesse å vite mer om endringer i sammen-
setningen av inntektene over tid. Vi ser spesielt på hvordan endringer i yrkesinn-
tektene, ulike kontantoverføringer og verdiene av mottatte tjenester påvirker den
generelle inntektsutviklingen blant innvandrere. Figur 1 viser hvordan markeds-
inntekter, kontantoverføringer og verdien av kommunale tjenester har endret seg
mellom 1993 og 2007. 

Målt per forbruksenhet (ekvivalentinntekt) finner vi at innvandrerne har en
gjennomsnittsinntekt som er cirka 15 prosent lavere enn gjennomsnittsinntekten
til befolkningen for øvrig i hver av de fem treårsperiodene, mens gjennomsnitt-
inntekten til flyktninger og norskfødte med innvandrerbakgrunn er cirka 25 pro-
sent lavere enn gjennomsnittsinntekten til befolkningen for øvrig. Men både inn-
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vandrere og befolkningen for øvrig har hatt en betydelig inntektsvekst i løpet av
perioden 1993–2007 (målt i faste priser), hovedsakelig som følge av økt lønnsinn-
tekt. Det er imidlertid betydelig variasjon i sammensetningen av inntektene på
tvers av befolkningsgrupper. Markedsinntektene (lønns-, kapital- og næringsinn-
tekter) utgjør en mindre andel av de samlede inntektene for innvandrere enn for
befolkningen for øvrig. Dessuten mottar den øvrige befolkningen mer i skatteplik-
tige trygder, mens innvandrerne mottar mest i skattefrie kontantoverføringer.
Disse forskjellene er først og fremst en refleks av ulik alderssammensetning, fami-
liestruktur og yrkesdeltakelse blant innvandrere og befolkningen for øvrig.

Figur 1. Inntekstssammensetning for innvandrere

Betydning av kommunale tjenester for måling av fattigdom

Resultatene fra figur 1viser at det har vært betydelig vekst i de fleste inntektskom-
ponentene over tid, uten at det har forårsaket store endringer i den relative forde-
lingen av disse komponentene. Dette gjelder for alle befolkningsgrupper. Figur
1viser også at innvandrerne mottar mer i kommunale tjenester enn den øvrige
befolkningen, mens de til sammenlikning har lavere kontantinntekter. Dette skyl-
des forskjeller i alderssammensetning og familiestruktur. Tabell 1 viser i hvilken
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grad fattigdomsestimatene for ulike grupper av innvandrere varierer med valg av
inntektsbegrep, ekvivalensskalaer og metoder for bestemmelse av fattigdomsgren-
ser. Når vi inkluderer verdiene av mottatte kommunale tjenester i inntektsbegre-
pet, finner vi at andelen fattige blir lavere enn når fattigdomsstudien baseres på
kontantinntekt. Dersom vi ser bort fra behovsforskjeller for offentlige tjenester
mellom ulike grupper, reduseres estimatet for andelen fattige blant innvandrere
fra 13–14 prosent målt ved inntekt etter skatt til 5–6 prosent målt ved utvidet inn-
tekt. Fattigdomsestimatene for innvandrere fra Pakistan, Irak og Somalia faller
enda mer. Vi ser også at fattigdom blant norskfødte med innvandrerbakgrunn
reduseres kraftig og går fra 20–22 prosent til 2–3 prosent når vi bruker OECD-
skala, og fra 28–30 prosent til 5 prosent når vi bruker EU-skala. Estimatene av
andelen fattige blant innvandrere fra Polen, Storbritannia og Tyskland blir bare i
liten grad berørt av endringer i inntektsmålene. Dessuten finner vi at estimatene
av andelen fattige er lite påvirket av om vi bruker landsspesifikke eller regionsspesi-
fikke fattigdomsgrenser

Resultatene ovenfor er i tråd med tidligere funn av Aaberge og Langørgen
(2006), som studerer betydningen av kommunale tjenester på fordelingen av årlig
inntekt i stedet for treårlig inntekt. De relativt store endringene i fattigdomsesti-
matene for enkelte grupper av innvandrere når verdien av kommunale tjenester
inkluderes, skyldes forskjeller i alders- og familiestruktur. For eksempel vil flere
barn medføre en økning av skole- og barnehagetjenester. Dette gjelder også norsk-
fødte med innvandrerbakgrunn, som består av barn og unge med innvandrerfor-
eldre. Forskjeller i alderssammensetningen har naturligvis betydning for hvilke
offentlige tjenester som etterspørres. Når vi korrigerer for behovsforskjeller mel-
lom målgrupper i befolkningen, blir effekten på fattigdomsestimatene av å kon-
trollere for verdien av kommunale tjenester betydelig mindre. Hovedbildet er like-
vel at anslagene på andelen fattige reduseres for de fleste grupper av innvandrere i
forhold til de resultatene vi får når vi måler fattigdom basert på kontantinntekt.
For innvandrere fra Pakistan, Irak og Somalia, og for norskfødte med innvandrer-
bakgrunn, finner vi imidlertid en klar negativ effekt av å inkludere verdien av
kommunale tjenester på andelen som er utsatt for økonomisk fattigdom. Resulta-
tene for befolkningen for øvrig påvirkes i liten grad.

Utviklingen i fattigdom fra 1993 til 2007

I dette avsnittet gir vi en beskrivelse av utviklingen i fattigdom for innvandrere i
perioden 1993–2007. Resultatene i tabell 2 viser at det er betydelig større utbre-
delse av fattigdom blant innvandrere enn for befolkningen for øvrig. Etter OECDs
målemetode var mellom 12 prosent og 19 prosent av innvandrere fattige i denne
perioden, mens det samme gjelder mellom 2 prosent og 3 prosent av den øvrige
befolkningen. Det er imidlertid betydelig variasjon i utbredelse av fattigdom mel-
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lom de ulike innvandrergruppene. Blant personer med flyktningbakgrunn var
mellom 15 prosent og 22 prosent fattige. Innvandrere fra Storbritannia, Tyskland,
Polen og Russland hadde betydelig lavere andeler fattige enn innvandrere fra lan-
dene i Asia og Afrika. 
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Tabell 3 viser andelen fattige i hver treårsperiode blant innvandrere etter deres
botid. Resultatene gir en antydning om at sannsynligheten for å havne under fat-
tigdomsgrensen reduseres med økt botid. Dessuten finner vi at det er mindre fat-
tigdom blant nyankomne innvandrere (botid under 3 år) i de senere årene sam-
menliknet med tidlig på 1990-tallet. Tabell 3 viser dessuten at fattigdomsandelene
reduseres over tid, også for de med relativt lang botid. Dette kan skyldes flere for-
hold; blant annet positiv botidseffekt, forskjeller i kvalifikasjoner mellom kohor-
tene som ankom før og nå, gunstigere arbeidsmarked og viktige politikkendringer
som bedre tilrettelegging av offentlige støtteordninger for nyankomne flyktninger.

Tabell 2. Andel fattige blant innvandrere, 1993–2007

1993–1995 1996–1998 1999–2001 2002–2004 2005–2007
Innvandrere 19 15 13 13 12
Flyktninger 22 16 14 14 16

Utvalgte land
Polen 12 10 8 8 8
Storbritannia 15 11 10 8 6
Russland : 18 10 9 9
Tyrkia 30 28 24 21 19
Tyskland 12 10 8 8 6

Somalia 27 21 21 28 29
Sri Lanka 16 10 9 10 10
Irak 17 23 20 17 24
Iran 21 17 14 13 14
Pakistan 40 33 29 25 22
Vietnam 21 15 11 11 10

Norskfødte med inn-
vandrerbakgrunn 24 19 17 16 15

Befolkningen for 
øvrig 3 2 2 2 2

* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den 
behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene 
benyttes for å ta hensyn til pris- og levekårsforskjeller i ulike deler av landet. En person regnes som fattig dersom 
ekvivalentinntekten er mindre enn 50 prosent av medianen i fordelingen av ekvivalentinntekt i den regionen perso-
nen er bosatt i ved begynnelsen av hver treårsperiode. Heltidsstudenter, personer med formue som overstiger tre 
ganger medianinntekten, og nyankomne voksne innvandrere (alder over 16 år og botid mindre enn 3 år) er eksklu-
dert fra analysepopulasjonen. 
S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2010 | ÅRGANG 27  | 263–289 275



MANUDEEP BHULLER OG ROLF AABERGE

276

spa-2010-4.book  Page 276  Monday, November 15, 2010  8:03 AM
Dessuten kan det ha skjedd endringer i holdninger til innvandrere blant arbeids-
giverne som har bidratt til økte jobbmuligheter.

Norge er et land med store reiseavstander og geografiske ulikheter. Selv om inn-
vandrere i stor grad har bosatt seg i de sentrale områdene, og da spesielt i Oslo-
området, finnes det en viss variasjon i bosetningsmønsteret. Tabell 4 viser andelen
fattige blant innvandrere bosatt i Oslo, i rurale/ikke-sentral kommuner, og i sen-
trale kommuner (dvs. de største tettstedene, inkludert Oslo). Vi ser at det er bety-
delig høyere fattigdom i Oslo enn i resten av landet for samtlige grupper av inn-
vandrere og i befolkningen for øvrig. Dette forholdet gjør seg gjeldende for

Tabell 3. Andel fattige blant innvandrere etter ankomstkohort, 1993–2007

Ankomstkohort
Periode 1971–75 1976–80 1981–85 1986–89 1990–92 1993–95 1996–98 1999–

2001
2002–04

1993–1995 18 16 17 22 32
1996–1998 14 13 13 17 20 18
1999–2001 11 11 11 14 16 13 16
2002–2004 10 10 10 14 15 12 14 17
2005–2007 8 8 9 13 14 12 14 14 14
* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den 
behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene 
benyttes for å ta hensyn til pris- og levekårsforskjeller i ulike deler av landet. En person regnes som fattig dersom 
ekvivalentinntekten er mindre enn 50 prosent av medianen i fordelingen av ekvivalentinntekt i den regionen per-
sonen er bosatt i ved begynnelsen av hver treårsperiode. Heltidsstudenter, personer med formue som overstiger tre 
ganger medianinntekten, og nyankomne voksne innvandrere (alder over 16 år og botid mindre enn 3 år) er eksklu-
dert fra fattigpopulasjonen. 

Tabell 4. Andel fattige blant innvandrere etter bosted, 1993–2007

Innvandrere Befolkningen for øvrig 
Periode Oslo Ruralt Tettsted Oslo Ruralt Tettsted
1993–1995 27 15 23 4 2 3
1996–1998 23 11 19 3 2 2
1999–2001 18 10 15 3 2 2
2002–2004 17 10 15 3 2 2
2005–2007 15 10 13 3 2 2
* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den 
behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene 
benyttes for å ta hensyn til pris- og levekårsforskjeller i ulike deler av landet. En person regnes som fattig dersom 
ekvivalentinntekten er mindre enn 50 prosent av medianen i fordelingen av ekvivalentinntekt i den regionen per-
sonen er bosatt i ved begynnelsen av hver treårsperiode. Heltidsstudenter, personer med formue som overstiger tre 
ganger medianinntekten, og nyankomne voksne innvandrere (alder over 16 år og botid mindre enn 3 år) er eksklu-
dert fra fattigpopulasjonen.
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innvandrere med samme landbakgrunn som er bosatt i Oslo, sentrale og ikke-sen-
trale kommuner. De store geografiske forskjellene kan skyldes at innvandrere
bosatt i de sentrale områdene og i ikke-sentrale områder er ulike med hensyn til
humankapital (utdanning, arbeidserfaring og botid) og innvandringsgrunn. 

Betydning av yrkesaktivitet og familieforhold

Fattigdomsresultatene etter yrkesaktivitet
Tabell 5 viser hvordan sannsynligheten for å bli fattig for innvandrere i alderen
25–65 år avhenger av yrkestilknytning. Resultatene viser at det nesten ikke fore-
kommer fattigdom blant heltidsansatte uten innvandrerbakgrunn. Andelen fattige
er også lavt for deltidsarbeidende. Blant innvandrere finner vi derimot at enkelte
grupper har forholdsvis høye fattigdomsandeler, selv blant de heltidsansatte. Dette
gjelder særlig heltidsansatte innvandrere fra Pakistan (fattigdomsandeler mellom
10 og 17 prosent), Tyrkia og Somalia. Resultatene i tabell 5 viser imidlertid at inn-
vandrere som har lønnsarbeid (heltid eller deltid), i betydelig mindre grad er
utsatt for fattigdom enn de som er arbeidsledige eller er mottakere av sosialhjelp.
Mens andelen fattige blant arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere varier med hen-
holdsvis 13 og 26 prosent i perioden 1993–2007, er cirka 2 prosent av de heltids-
ansatte og 4 prosent av de deltidsansatte fattige. Resultatene viser at offentlige sosi-
alforsikringsordninger som sosialhjelp og arbeidsledighetstrygd ikke klarer å
motvirke fattigdom i mange innvandrergrupper. Blant innvandrere som mottar
sosialhjelp, har fattigdomsandelene ligget stabilt på rundt 25 prosent, mens for
personer uten innvandrerbakgrunn som mottar sosialhjelp har fattigdomsandelen
økt fra 8 til 13 prosent i perioden 1993–1995 til 2004–2007. Fattigdomsandelen
blant de arbeidsledige ligger noe lavere, men vi finner en tilsvarende utvikling
over tid også for denne gruppen. 

Resultatene ovenfor gir en beskrivelse av hvordan fattigdomsrisikoen avhenger
av individenes yrkestilknytning uten å ta hensyn til yrkesdeltakelsen til andre hus-
holdsmedlemmer. Tabell 6 viser andelen fattige blant dem som bor i hushold
bestående av par med barn etter antall heltids yrkesaktive voksne i husholdet.
Blant personer uten innvandrerbakgrunn finnes det svært få fattige når minst én
av de voksne i husholdet har heltidsarbeid, mens fattigdomsandelen blant enkelte
innvandrergrupper er forholdsvis høy selv om en eller to voksne i husholdet har
heltidsarbeid. 
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Fattigdomsresultatene for EU-landene presentert i Peña-Casas og Latte (2004) og
Ponthieux (2010) tyder på at mellom 4 prosent og 14 prosent av de yrkesaktive i
disse landene kan karakteriseres som fattige. Våre resultater antyder at også de
yrkesaktive blant innvandrere er utsatt for fattigdom, mens fenomenet stort sett er
fraværende i befolkningen for øvrig (se omtalen av in-work poverty i Shipler
2004). Dette kan skyldes flere forhold: Innvandrere jobber oftere i yrker med en
relativ lav timelønn slik at arbeidsinntekten er forholdsvis lav selv for de heltidsan-
satte. Innvandrerhushold har normalt flere medlemmer (flere barn) slik at hus-

Tabell 5. Andel fattige blant innvandrere 25–65 år etter tilknytning til yrkeslivet, 
1993–2007

Innvandrere Befolkningen for øvrig
Periode Arbeid, 

heltid
Arbeid, 
deltid

Arbeids
ledig

Sosial-
hjelp

Arbeid, 
heltid

Arbeid, 
deltid

Arbeids
ledig

Sosial-
hjelp

1993–1995 3 4 19 26 0 0 5 8
1996–1998 3 4 17 21 0 0 6 9
1999–2001 2 4 13 24 0 0 6 10
2002–2004 2 4 14 24 0 1 6 11
2005–2007 2 3 16 25 0 1 7 13
* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den 
behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene 
benyttes for å ta hensyn til pris- og levekårsforskjeller i ulike deler av landet. En person regnes som fattig dersom 
ekvivalentinntekten er mindre enn 50 prosent av medianen i fordelingen av ekvivalentinntekt i den regionen per-
sonen er bosatt i ved begynnelsen av hver treårsperiode. Heltidsstudenter, personer med formue som overstiger tre 
ganger medianinntekten, og nyankomne voksne innvandrere (alder over 16 år og botid mindre enn 3 år) er eksklu-
dert fra fattigpopulasjonen.

Tabell 6. Andel fattige blant innvandrere i hushold bestående av to voksne og barn 
etter antall heltids yrkesaktive voksne i husholdet, 1993–2007

Innvandrere Befolkningen for øvrig 
Periode Ingen En To Ingen En To
1993–1995 29 7 1 4 1 0
1996–1998 23 6 1 4 1 0
1999–2001 22 6 1 4 1 0
2002–2004 22 6 1 5 1 0
2005–2007 22 5 1 4 1 0
* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den 
behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene 
benyttes for å ta hensyn til pris- og levekårsforskjeller i ulike deler av landet. En person regnes som fattig dersom 
ekvivalentinntekten er mindre enn 50 prosent av medianen i fordelingen av ekvivalentinntekt i den regionen per-
sonen er bosatt i ved begynnelsen av hver treårsperiode. Heltidsstudenter, personer med formue som overstiger tre 
ganger medianinntekten, og nyankomne voksne innvandrere (alder over 16 år og botid mindre enn 3 år) er eksklu-
dert fra fattigpopulasjonen. 
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holdsinntekten må fordeles på flere personer. Selv om offentlige tjenester og
offentlige overføringer som barnetrygd har en utjevnende effekt, er denne effekten
ikke sterk nok til å bringe disse husholdene ut av økonomisk fattigdom.

Fattigdom blant barn og unge
I dette avsnittet undersøker vi utbredelsen av fattigdom i perioden 1993–2007
blant innvandrere etter type hushold de er bosatt i, med spesiell fokusering på fat-
tigdom blant barn og unge under 25 år som har innvandrerbakgrunn. Tabell 7
viser andel fattige blant innvandrere etter husholdstype. Våre resultater bekrefter
resultatene fra tidligere studier som viser at både enslige og enslige forsørgere har
høyere andel fattige sammenliknet med par med/uten barn. Selv om dette også er
tilfellet for enkelte grupper av innvandrere, ser vi at andelen fattige blant innvan-
drerpar med barn er forholdsvis høy sammenliknet med den øvrige befolkningen. 

Resultatene i tabell 8 viser at det er større innsalg av fattigdom blant eldre innvan-
drere enn blant andre innvandrere, men at disse forskjellene avtar over tid. Resul-
tatene viser ellers ingen entydig sammenheng mellom alder og fattigdom, verken
for innvandrere eller i befolkningen for øvrig, selv om innvandrere i etableringsfa-
sen (16–39 år) i større grad er utsatt for fattigdom enn barn under 16 år og perso-
ner mellom 40–65 år. 

Tabell 7. Andel fattige blant innvandrere etter type hushold, 1993–2007

Innvandrere Befolkningen for øvrig
Periode Enslige Par uten 

barn
Par med 

barn
Enslige 
foreldre

Enslige Par uten 
barn

Par med 
barn

Enslige 
foreldre

1993–1995 34 12 16 12 11 1 1 3
1996–1998 26 11 13 10 8 1 1 3
1999–2001 23 9 10 9 7 1 1 3
2002–2004 24 8 10 11 7 1 1 3
2005–2007 19 7 10 11 6 1 1 3
* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den 
behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene 
benyttes for å ta hensyn til pris- og levekårsforskjeller i ulike deler av landet. En person regnes som fattig dersom 
ekvivalentinntekten er mindre enn 50 prosent av medianen i fordelingen av ekvivalentinntekt i den regionen per-
sonen er bosatt i ved begynnelsen av hver treårsperiode. Heltidsstudenter, personer med formue som overstiger tre 
ganger medianinntekten, og nyankomne voksne innvandrere (alder over 16 år og botid mindre enn 3 år) er eksklu-
dert fra fattigpopulasjonen. 
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Bhuller og Aaberge (2010) viser at det blant barn under 13 år uten innvandrer-
bakgrunn var mellom 2 og 3 prosent fattige i hver av treårsperiodene mellom
1993 og 2007, mens det tilsvarende tallet for innvandrerbarn under 13 år var
mellom 10 prosent og 16 prosent, målt etter OECD-skalaen. Disse estimatene er
tilnærmet lik de totale fattigdomsandelene blant innvandrere. Dette kan tyde på
at fattigdom verken er mer eller mindre utbredt blant innvandrerbarn enn det
som ellers er tilfellet blant innvandrere. Fattigdomsandelen blant barn fra Russ-
land, Polen, Tyskland, Sri Lanka og Storbritannia er marginalt høyere enn fattig-
domsandelen blant barn uten innvandrerbakgrunn. Derimot er barn fra Irak,
Somalia, Pakistan og Tyrkia betydelig mer utsatt for fattigdom. Norskfødte barn
med innvandrerforeldre hadde høyere andel fattige enn øvrige innvandrerbarn.
Imidlertid ble andelen som var utsatt for fattigdom i denne gruppen, redusert
fra 26 prosent i perioden 1993–1995 til 17 prosent fattige i perioden 2005–2007;
noe som kan skyldes blant annet økonomiske oppgangstider og dermed et gun-
stigere arbeidsmarked.

Betydning av periode for inntektsopptjening for måling av fattigdom

Ovenfor har vi gitt en situasjonsbeskrivelse av fattigdom blant innvandrere i hver
av de fem treårsperiodene mellom 1993 og 2007. I dette avsnittet ser vi nærmere
på om fattigdom er et temporært eller vedvarende fenomen. Dette gjør vi ved å
tallfeste hvor stor andel av dem som var fattige i en bestemt treårsperiode, fortsatt
var fattige i andre perioder. Som et supplement til denne informasjonen skal vi
studere langtidsfattigdom basert på inntektshistorien for hele perioden 1993–
2007. Metodevalgene er de samme som er benyttet ovenfor; det vil si at vi baserer
oss på et inntektsbegrep som inkluderer verdien av behovskorrigerte kommunale

Tabell 8. Andel fattige blant innvandrere etter alder, 1993–2007

Innvandrere Befolkningen for øvrig
Periode Under 

16 år
16–39 

år
40–65 

år
Over 65 

år
Under 
16 år

16–39 
år

40–65 
år

Over 65 
år

1993–1995 16 22 15 31 3 2 3 12
1996–1998 15 16 13 28 2 2 2 10
1999–2001 11 13 12 25 2 2 2 7
2002–2004 10 13 11 22 2 2 2 4
2005–2007 12 12 11 13 2 2 2 3
* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den 
behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene 
benyttes for å ta hensyn til pris- og levekårsforskjeller i ulike deler av landet. En person regnes som fattig dersom 
ekvivalentinntekten er mindre enn 50 prosent av medianen i fordelingen av ekvivalentinntekt i den regionen per-
sonen er bosatt i ved begynnelsen av hver treårsperiode. Heltidsstudenter, personer med formue som overstiger tre 
ganger medianinntekten, og nyankomne voksne innvandrere (alder over 16 år og botid mindre enn 3 år) er eksklu-
dert fra fattigpopulasjonen. 
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tjenester. Resultatene i dette kapitlet er begrenset til populasjonen av personer
som har vært bosatt i Norge i hele perioden 1993 til 2007.

Varighet av fattigdom 
Tabell 9 viser at 42 prosent av innvandrerne som var fattige i 1993–1995, også var
fattige i 1996–1998, mens den tilsvarende andelen for den øvrige befolkningen var
30 prosent. Videre finner vi at 25 prosent av innvandrerne som var fattige i 1993–
1995, også var fattige i 2005–2007, mens det gjaldt 11 prosent av den øvrige
befolkningen. I tillegg til å ha høyere sannsynlighet for å bli utsatt for fattigdom,
viser disse resultatene at innvandrere er mer utsatt for vedvarende fattigdom enn
befolkningen for øvrig. For enkelte grupper av innvandrere finner vi at andelen
som blir værende i fattigdom etter 10 år, er dobbelt så stor som for den øvrige
befolkningen. Disse resultatene tyder på at innvandrere på mer permanent basis
vil være betydelig overrepresentert blant de økonomisk fattige i Norge.

Bhuller og Aaberge (2010) viser at det er store forskjeller i varigheten av fattigdom
for ulike grupper av innvandrere. Blant annet hadde de tidligste kohortene blant
innvandrere høyere sannsynlighet for å bli værende i fattigdom over flere perioder
enn de senere ankomstkohortene. Nærmere 30 prosent blant dem som bosatte seg
i Norge mellom 1966 og 1970, og var fattige i perioden 1993–1995, levde også i
fattigdom i perioden 2005–2007, mens dette gjaldt 21 prosent av dem som bosatte
seg i perioden 1990–1992 (se tabell B.14 i Bhuller og Aaberge 2010). En viktig
grunn til disse forskjellene er at tidligere ankomstkohorter består av mange eldre
som har forlatt yrkeslivet, enten som alderspensjonister eller som uføretrygdede

Tabell 9. Andelen av fattige i en treårsperiode (vertikalt) som også er fattige i andre 
treårsperioder (horisontalt)

 Innvandrere  Befolkningen for øvrig
Periode 1993–

95
1996–

98
1999–

01
2002–
04

2005–
07

1993–
95

1996–
98

1999–
01

2002–
04

2005–
07

1993–1995 100 42 31 27 25 100 30 20 14 11
1996–1998 52 100 49 38 33 38 100 37 22 16
1999–2001 45 57 100 55 43 27 40 100 37 23
2002–2004 40 45 56 100 56 17 21 33 100 34
2005–2007 36 39 44 57 100 14 16 21 36 100
* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den 
behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene 
benyttes for å ta hensyn til pris- og levekårsforskjeller i ulike deler av landet. En person regnes som fattig dersom 
ekvivalentinntekten er mindre enn 50 prosent av medianen i fordelingen av ekvivalentinntekt i den regionen perso-
nen er bosatt i ved begynnelsen av hver treårsperiode. Heltidsstudenter, personer med formue som overstiger tre 
ganger medianinntekten, og nyankomne voksne innvandrere (alder over 16 år og botid mindre enn 3 år) er eksklu-
dert fra fattigpopulasjonen. 
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(se Fevang og Røed 2006). Tabell B.15 i Bhuller og Aaberge (2010) viser dessuten
at om lag 15 prosent av innvandrere fra Sri Lanka og 16 prosent av innvandrere fra
Russland som var fattige i 1993–1995, også var fattige i perioden 2005–2007, mens
hele 42 prosent av innvandrere fra Somalia som var var fattige i 1993–1995, også
var fattige i 2005–2007. Vi finner dessuten at norskfødte med innvandrerbak-
grunn som var bosatt i Norge i hele perioden fra 1993 til 2007, hadde høyere
sannsynlighet for å bli værende fattige gjennom flere perioder enn befolkningen
for øvrig.

En viktig men krevende problemstilling er å identifisere årsakene til inn- og
utstrømning fra fattigdom. Naturligvis vil en slik målsetting kreve mer dyptpløy-
ende analyser enn en ren deskriptiv studie. Vi kan likevel gi et bidrag til et mer
utfyllende bilde av mobiliteten inn og ut av fattigdom ved å beskrive endringene i
inntektssammensetningen blant dem som gikk fra å være fattige til å bli ikke-fat-
tige. Figur 2 viser inntektssammensetningen til individer som var bosatt i Norge i
hele perioden 1993–2007, og som enten var fattige i en av de fem treårsperiodene
mellom 1993 og 2007, eller gjennom hele perioden.

Resultatene i figur 2 viser at endringer i fattigdomsstatus henger nøye sammen
med endringer i lønnsinntekt, mens de andre inntektskomponentene (unntatt de
skattepliktige overføringene) endrer seg lite som følge av endring i fattigdoms-
status. Innstrømning til fattigdom henger derfor ofte sammen med bortfall av
lønnsinntekter, mens utstrømning av fattigdom henger sammen med økte lønns-
inntekter. Vi finner videre at individer som kommer seg ut av fattigdom og forblir
ikke-fattige over flere perioder, mer permanent har oppnådd økte lønnsinntekter,
mens individer som havner i fattigdom som oftest har forholdsvis lave eller ingen
lønnsinntekter. Vi ser også at de langtidsfattige har en nokså stabil sammensetning
av inntekt, med nokså lave lønnsinntekter gjennom hele perioden.

Langtidsfattigdom
Som påvist av Aaberge og Mogstad (2007) er varighetsstudier av fattigdom behef-
tet med svakheter som kan gi opphav til mistolkning av data. Det viktigste anke-
punktet er at en ser bort fra betydningen av å kunne overføre inntekter mellom de
forskjellige treårsperiodene ved sparing eller låneopptak. Videre tar en ikke hen-
syn til hvor i inntektsfordelingen individer befinner seg på ulike tidspunkt. Det
kan tenkes at en del personer med inntekter som ligger like under fattigdomsgren-
sen i en gitt treårsperiode, kan havne like over fattigdomsgrensen i en annen peri-
ode uten at det har skjedd noen store endringer i deres levestandard. Slike fluktua-
sjoner rundt fattigdomsgrensen over tid vil kunne gi et misvisende bilde av
vedvarende fattigdom og av mobilitet inn og ut av fattigdom. Dette motiverte
Aaberge og Mogstad (2007) til å foreslå en alternativ metode basert på perma-
nentinntekt eller livstidsinntekt. Siden vi ikke har observert inntektene over hele
livsløpet, må vi begrense oss til å se på langtidsinntekten, definert som summen av
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årlige ekvivalentinntekter i perioden 1993 til 2007 målt i faste priser. Fattigdom
basert på dette inntektsbegrepet gir informasjon om lav inntekt over hele femten-
årsperioden sett under ett og kalles langtidsfattigdom. 

Figur 2. Inntektssammensetningen for innvandrere som skifter fattigdomsstatus
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Tabell 10 presenterer fattigdomsresultater basert på langtidsinntekten etter
OECDs målemetode. Mens langtidsfattigdom ligger på 1 prosent for personer
uten innvandrerbakgrunn, var 8 prosent av alle innvandrere og 10 prosent av
flyktningene langtidsfattige. Innvandrere fra Storbritannia, Russland, Sri Lanka og
Polen var i mindre grad utsatt for langtidsfattigdom enn øvrige innvandrere.
Langtidsfattigdom varierer betydelig etter ankomstkohort og landbakgrunn.
Mens det blant alle innvandrere fra Tyrkia, Somalia og Pakistan som innvandret
før 1993, var henholdsvis 15, 23 og 17 prosent langtidsfattige, var andelene høyest
blant innvandrere fra disse landene som bosatte seg i Norge i perioden 1986–1992.
Det vil si at de fleste grupper av tidligere kohorter av innvandrere hadde lavere
langtidsfattigdom enn de som innvandret senere. Innvandrere fra Pakistan som
kom til Norge i perioden 1971–1975, hadde 15 prosent langtidsfattige, mens 23
prosent av dem som kom i perioden 1990–1992, var langtidsfattige. Dette kan
tyde på at botid har betydning for sannsynligheten for å oppleve langtidsfattig-

Tabell 10. Andelen langtidsfattige blant innvandrere etter landbakgrunn og 
ankomstkohort, 1993–2007

Ankomstkohort I alt

1966–
1970

1971–
1975

1976–
1980

1981–
1985

1986–
1989

1990–
1992

Innvandrere 3 6 6 6 9 11 8

Flyktninger - 7 7 6 9 13 10

Landbakgrunn

Polen - - - 5 5 6 5

Storbritannia 1 2 2 2 3 6 2

Russland - - - - - 2 3

Tyrkia - 12 9 11 19 21 15

Tyskland 1 3 5 4 5 7 4

Somalia - - - - 20 26 23

Sri Lanka - - - 4 5 4 4

Irak - - - - 16 15 15

Iran - - - - 9 11 9

Pakistan - 15 14 16 22 23 17

Vietnam - - - 6 8 9 8

Norskfødte med 
innvandrerbakgrunn

8

Befolkningen 
for øvrig

1

* Resultatene er basert på langtidsinntekt (summen av inntektene mellom 1993 og 2007), medregnet verdien av 
mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. En 
person regnes som fattig dersom ekvivalentinntekten er mindre enn 50 prosent av medianen i fordelingen av ekviva-
lentinntekt. Kun personer som var i bosatt i Norge i hele perioden 1993 til 2007, er med i disse beregningene.
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dom. Men for å avklare betydningen av botidseffekt på langtidsfattigdom blant
innvandrere er det imidlertid nødvendig å gjennomføre mer sofistikerte analyser
som tillater at en kontrollerer for effekter av andre observerbare variabler og for
mulige seleksjonseffekter.

Oppsummering

Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget og utviklingen av øko-
nomisk fattigdom blant ulike grupper av innvandrere for perioden 1993–2007. Tid-
ligere studier viser at fattigdom definert ved lav årsinntekt er mer utbredt blant inn-
vandrere enn i befolkningen for øvrig, samtidig som det er store variasjoner i
inntektsforholdene blant innvandrere (se f.eks. Andersen et al. 2003, Kirkeberg 2008
og Østby 2010). Vi har imidlertid begrenset kunnskap om hvor vidt forekomsten av
økonomisk fattigdom blant innvandrere er av midlertidig eller permanent karakter.
Spørsmålet om og eventuelt i hvilken grad kommunale tjenester reduserer fattig-
dommen blant innvandrere, har heller ikke blitt viet oppmerksomhet i tidligere stu-
dier. For å belyse disse spørsmålene har vi benyttet detaljerte regnskapsopplysninger
fra norske kommuner og individuelle inntektshistorier for perioden 1993 til 2007.
Men siden lav årsinntekt et enkelt år kan skyldes forhold som ikke nødvendigvis for-
bindes med dårlige levekår (f.eks. selvstendig næringsdrivende eller aksjonærer med
bokførte tap på selvangivelsen eller personer med midlertidig permisjon fra arbeid),
har vi i denne studien forutsatt at en person eller et hushold må ha lave inntekter
over en treårsperiode for å bli klassifisert som økonomisk fattig. 

De nordiske velferdsstatene er spesielt kjent for et omfattende tilbud av en
rekke offentlige tjenester, som utdanning, barnehager, helsestell, pleie og omsorg.
Tidligere studier viser at slike tjenester har betydelige fordelingsvirkninger (se
Aaberge og Langørgen 2006 og Aaberge et al. 2010). Utelatelse av verdien av kom-
munale tjenester fra analyser av inntektsfordeling kan medføre at sammenliknin-
ger på tvers av grupper i befolkningen, samt sammenlikninger mellom land og
over tid, kan gi et misvisende bilde av fattigdom. På grunnlag av data fra kommu-
neregnskapene har vi verdsatt og allokert kommunale tjenestene på personer
bosatt i Norge for alle årene i perioden 1993 til 2007. I denne rapporten blir perso-
ner klassifisert som fattige hvis deres utvidede inntekt (summen av kontantinntek-
ter og verdien av mottatte kommunale tjenester) er lavere enn halvparten av
medianen i fordelingen av utvidet inntekt. 

Resultatene i denne studien viser at innvandrere er mer utsatt for økonomisk
fattigdom enn resten av befolkningen, og at fattigdom i større grad vedvarer enn
det som er vanlig blant den øvrige befolkningen. Dette er også tilfellet når verdien
av kommunale tjenester inkluderes i målingen av de økonomiske ressursene hus-
holdene rår over. Det er imidlertid store forskjeller mellom ulike innvandrergrup-
per. En kortfattet oppsummering av de viktigste resultatene følger nedenfor:
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Jevn inntektsvekst

De fleste befolkningsgrupper i Norge, også innvandrere, har hatt en jevn inntekts-
vekst i løpet av perioden 1993–2007. Det er imidlertid betydelige forskjeller i sam-
mensetningen av inntektene for ulike befolkningsgrupper. Skattefrie overføringer
og kommunale tjenester utgjør en større andel av inntektene for innvandrere, spe-
sielt for dem med flyktningbakgrunn. Nordmenn uten innvandrerbakgrunn har
derimot en høyere andel av inntekten fra lønnsarbeid.

Mer utsatt for langtidsfattigdom 

Innvandrere er betydelig mer utsatt for langvarig økonomisk fattigdom enn
befolkningen for øvrig–også når inntekt er definert som summen av kontantinn-
tekter og verdien av kommunale tjenester. Etter OECDs målemetode er hele 8
prosent av innvandrerne og 10 prosent av flyktningene i Norge langtidsfattige,
mens dette kun gjelder 1 prosent av befolkningen uten innvandrerbakgrunn. Etter
EUs målemetode er henholdsvis 19, 27 og 3 prosent i de samme gruppene lang-
tidsfattige. Beregningene av andelen langtidsfattige tar utgangspunkt i summen av
årlige inntekter i perioden 1993 til 2007. Den skjeve fordelingen henger sammen
med at innvandrere som opplever økonomisk fattigdom i en bestemt treårsperi-
ode, har relativt høy sannsynlighet for å bli værende fattige. Basert på OECDs
målemetode var 25 prosent av innvandrerne som var fattige i treårsperioden
1993–1995, også fattige i perioden 2005–2007, mens dette kun var tilfelle for 11
prosent av personene uten innvandrerbakgrunn.

Varierer i forhold til landbakgrunn

Det er store forskjeller mellom innvandrere fra ulike land. Størst andel langtidsfat-
tige finner vi blant innvandrere fra Somalia, der 23 prosent hadde så lav inntekt i
perioden 1993–2007 at de ble definert som fattige. Blant innvandrerne fra Pakis-
tan var 17 prosent langtidsfattige, mens 15 prosent av innvandrerne fra Irak og
Tyrkia opplevde økonomisk langtidsfattigdom i perioden 1993–2007. 

Også fattige blant yrkesaktive 

Selv om fulltids lønnsarbeid i Norge normalt har gitt tilstrekkelig inntekt til å
unngå økonomisk fattigdom, gjelder ikke dette for alle innvandrere. Særlig
utbredt er dette fenomenet blant innvandrere fra Pakistan, hvor 15 prosent av hus-
holdene med to heltidsarbeidende voksne var fattige i treårsperioden 1993–1995. I
perioden 2005–2007 var denne andelen sunket til 6 prosent. Også blant heltidsan-
satte innvandrere fra Tyrkia og Somalia er fattigdomsandelene forholdsvis høye.
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Fattigdom er så å si fraværende blant heltids yrkesaktive uten innvandrerbak-
grunn. 

Mange barn og unge utsatt

Hele 12 prosent av innvandrerbarna levde i 2005–2007 i hushold som rådde over
så små økonomiske ressurser at de ble karakterisert som fattige. Dette var en
økning på 2 prosentpoeng fra de to forgående treårsperiodene, men en nedgang
på 4 prosentpoeng fra perioden 1993–1995. Av barna med innvandrerbakgrunn i
alderen 13–18 år var 13 prosent utsatt for økonomisk fattigdom i perioden 2005–
2007, mens dette gjaldt 15 prosent av barna i alderen 19–24 år. De høyeste ande-
lene fattige barn under 13 år lever i hushold med innvandringsbakgrunn fra
Pakistan, Irak og Tyrkia. Her opplevde henholdsvis 27, 25 og 23 prosent av barna
økonomisk fattigdom i perioden 2005–2007. I en rekke andre innvandrergrupper
opplevde mer enn 10 prosent av barna økonomisk fattigdom i denne perioden. 

Kommunale tjenester

Når vi inkluderer verdiene av kommunale tjenester i inntektsbegrepet, reduseres
andelen fattige i nesten samtlige grupper. Dersom vi ser bort fra behovsforskjeller for
offentlige tjenester i befolkningen, reduseres estimatet for andelen fattige blant innvan-
drere fra 13–14 prosent, målt ved kontantinntekter (inntekt etter skatt) til 5–6 prosent
målt ved utvidet inntekt. Når vi korrigerer for behovsforskjeller mellom målgrupper i
befolkningen, blir effekten på fattigdomsestimatene av å kontrollere for verdien av
kommunale tjenester betydelig mindre. Hovedbildet er likevel at anslagene på andelen
fattige er mindre for nesten alle grupper av innvandrere målt i forhold til de resulta-
tene vi får når vi måler fattigdom basert på kontantinntekt. For enkelte grupper fra
Pakistan, Irak og Somalia, og norskfødte med foreldre som har innvandrerbakgrunn,
finner vi fortsatt en betydelig effekt av å inkludere verdien av kommunale tjenester.
Resultatene for befolkningen for øvrig påvirkes i liten grad. Dette viser viktigheten av å
korrigere for behovsforskjeller for kommunale tjenester når man studerer fattigdom
blant innvandrere.

Denne rapporten gir en deskriptiv analyse av utviklingen og forløpet av øko-
nomisk fattigdom blant innvandrere i Norge. Imidlertid er det viktig å være klar
over at disse resultatene ikke uten videre kan generaliseres og brukes i prediksjo-
ner av fattigdomsutfall for nye grupper av innvandrere som kan ha en helt annen
sammensetning etter alder, utdanning, botid, familiesammensetning og arbeids-
erfaring, og ikke minst språklige og kulturelle erfaringer som ikke fanges opp i
registerdataene, men som antakeligvis påvirker sannsynligheten for å havne i fat-
tigdom. 

Resultatene viser viktigheten av yrkesaktivitet som ledd i bekjempelse av fattig-
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dom, selv om vi også observerer forholdsvis høye fattigdomsandeler blant noen
grupper av heltidsansatte innvandrere. En nærmere analyse som sammenlikner
og vurderer effektiviteten av ulike offentlige støtteordninger, utforminger av skat-
tesystemer og arbeidsmarkedstiltak som fremmer yrkesaktivitet og reduserer fat-
tigdom blant innvandrere, er utenfor rammen av denne studien. Men det er vel-
kjent at innvandrere møter særegne utfordringer i arbeidsmarkedet. Utforming av
arbeidsmarkedstiltak som gjør det lettere for disse gruppe å gjennomføre målret-
tet jobbsøking, ved siden av språkopplæring og godkjennelse av tidligere utdan-
ningskompetanse, er som påpekt av OECD (2009) tiltak som forventes å ha posi-
tiv effekt på yrkesdeltakelsen til innvandrere og dermed kan bidra til reduksjon i
økonomisk fattigdom. 

Noter

1 Dette arbeidet er finansiert i form av et forskningsoppdrag for Arbeids- og inklude-
ringsdepartementet (AID), Integrerings- og mangfoldsavdelingen som fra 1. januar
2010 er en avdeling i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Vi
ønsker å takke Eva Haagensen, Torbjørn Hægeland, Audun Langørgen, Magne Mog-
stad og Lars Østby for nyttige kommentarer og innspill under arbeidet.

2 I statistikken er familie et snevrere begrep enn hushold. Hushold omfatter alle som bor
sammen, også samboere uten felles barn. Tidligere fattigdomsanalyser viser at resulta-
tene er sensitive i forhold til valg av hushold eller familie som økonomisk enhet. Dette
har ført til en bred enighet om at en analyse av fattigdom basert på registerdata med
familie som økonomisk enhet, ikke gir et fullgodt bilde av fattigdommen i et samfunn
(Iceland 2000).

3 Før 2004 ble nyankomne innvandrere henvist til sosialhjelp som hovedinntektskilde,
samtidig som kommunene fikk tilført et integreringstilskudd for å dekke ytelsene til
sosialhjelp og andre tiltak som rettet seg mot nyankomne innvandrere (se Brandtzæg et
al. 2006). Vi velger å ekskludere nyankomne flyktninger som kom til Norge før 2004 fra
populasjon av fattige, da også denne gruppen hadde (delvis) mulighet til å delta i ulike
former for arbeidsmarkedstiltak kombinert med sosialhjelp (Ot.prp. nr. 28, 2002–
2003:38).

4 I denne studien benyttes en inndeling bestående av 46 arbeidsmarkedsregioner (se
Bhuller 2009). Inndelingen i arbeidsmarkedsregioner er hovedsakelig basert på sam-
menslåing av nabokommuner som har tilstrekkelig stor pendling over kommunegren-
sene. En region består dermed av flere kommuner som ikke nødvendigvis ligger i
samme fylke. Tilstrekkelig stor pendling over kommunegrenser vil ofte indikere at indi-
vider kan bevege seg fritt uten store reisekostnader. Dette taler for at forskjellene i leve-
kostnader mellom kommunene innad i hver region utjevnes over tid, noe som
rettferdiggjør sammenligningen av inntektsforskjeller innad i regionene.
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Ikke nok kompetente kvinner?

Kvoteringsreformens konsekvenser for styrearbeid

Aagoth Elise  Storvik
Dr.polit., sosiologi, forsker ved Institutt for samfunnsforskning.
aagoth.storvik@samfunnsforskning.no

Som det første land i verden vedtok Norge en lov som krever at minst 40 prosent
av medlemmene i styrer i allmennaksjeselskap skal være kvinner. En argumen-
tasjon fremsatt av motstanderne av loven var at det ikke eksisterte kvalifiserte
kvinner som kunne gå inn i disse posisjonene, og som var villige til å påta seg
slike verv. Påstanden blir undersøkt i denne artikkelen. Undersøkelsen viser at
de nye styrekvinnene både fremstår som og oppfattes som kompetente. Ser vi på
deres formelle kvalifikasjoner, finner vi at de har samme utdannings- og yrkes-
bakgrunn som de mannlige styremedlemmene, men at de nye kvinnene har et
høyere utdanningsnivå. Ser vi på hvorledes de nye styrekvinnenes kompetanse
oppfattes, kommer vi til samme konklusjon. Like mange styremedlemmer
mener at de nye kvinnene har viktig kompetanse som tidligere manglet, som det
antallet som sier at de nye kvinnene mangler viktig kompetanse. Når det gjelder
styrets kompetanse sett som helhet, det vil si som team, oppleves de nye kvin-
nene å ha bidratt til en forbedring.1

Som det første land i verden vedtok Norge en lov som krever at minst 40 prosent av
medlemmene i styrer i allmennaksjeselskap (ASA-selskaper) skal være kvinner
innen 1.1.2008. Loven, som ble vedtatt i desember 2003, møtte mye motstand, ikke
minst i næringslivet. Formålet med loven var både å oppnå mer reell likestilling mel-
lom menn og kvinner og å styrke næringslivets konkurranseevne. Regelen om
kjønnsrepresentasjon ble avgrenset til å gjelde allmennaksjeselskaper i tillegg til
offentlige foretak. Det er blant ASA-selskapene vi i hovedsak finner de mest suksess-
fulle virksomhetene i norsk næringsliv, sett ut fra tall for omsetning. ASA-selskaper
er ofte preget av en bredere aksjespredning enn andre typer private selskaper, og i
tillegg er det sjeldnere at eierne selv sitter i disse styrene (Lervik et al. 2005:8).2

Før reformen lå andelen kvinner i ASA-styrer på 5 prosent (Econ 2003). Nå
skulle den altså økes til 40 prosent i løpet av en fireårs periode. En del flere ASA-
selskaper enn vanlig skiftet i årene før selskapsform og gikk over til å bli AS-sel-
skaper. Ved slutten av perioden eksisterte det i alt omtrent 450 ASA-selskaper, og
alle disse klarte å få fylt opp sine kvinnekvoter. Det ble derfor ikke nødvendig å ta
i bruk sanksjonen som var tvangsoppløsning.3
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Et av argumentene fremsatt av motstandere av loven var altså at det ikke fantes
kvalifiserte kvinner som kunne gå inn i disse posisjonene, og som var villige til å
påta seg slike verv (Teigen 2002, Cvijanovic 2009). Denne påstanden vil bli under-
søkt her. Dette er ikke kun et spørsmål av praktisk-politisk interesse, men har også
teoretisk relevans. Antakelsen at det ikke finnes nok kompetente kvinner, har også
vært fremsatt som en generell vitenskapelig forklaring på mangelen på kvinner i
høyere posisjoner i samfunnet. Petersen og Teigen (1997) og Petersen (2002)
fremmer for eksempel dette som en forklaring på kvinnemangelen i topposisjoner
i norsk næringsliv. Kvoteringsreformen kan ses som et naturlig eksperiment som
kan brukes for å teste denne tilbudsforklaringen (jf. Meyer 1995). Hvis dette har
vært en riktig forklaring på det lave antallet kvinner i ASA-styrer forut for refor-
men, skulle en forvente to mulige effekter av reformen. Den ene mulige effekten
ville være at et lite antall kompetente kvinner vil få et svært høyt antall styremed-
lemskap. Dette viser seg jevnt over ikke å være tilfellet (se Heidenreich og Storvik
2010).4 Den andre mulige effekten ville være at mindre kompetente kvinner har
erstattet mer kompetente menn som et resultat av reformen. Om dette faktisk har
skjedd, vil bli undersøkt og resultatet presentert i denne artikkelen.

Antakelsen vil undersøkes på to ulike måter. Først skal vi se på objektive kom-
petanseforskjeller mellom de nye kvinnelige ASA-styremedlemmene og de øvrige
ASA-medlemmene, knyttet til utdanningsnivå, utdanningstype og stillingstype.
Deretter skal vi ta også mindre målbare kompetanseforskjeller i betraktning. Dette
gjøres ved å se på styremedlemmenes egne oppfatninger av de nye kvinnenes
kompetanse og deres innvirkning på styrets arbeid. 

Hvis tilbudsforklaringen ikke slår til, skal det avslutningsvis også diskuteres
hvilke andre forklaringer som kan ha bidratt til det lave antallet kvinner i ASA-
styrer tidligere. Dette spørsmålet vil bli undersøkt blant annet på bakgrunn av den
foreliggende studien.

Til grunn for analysen ligger en spørreskjemaundersøkelse sendt til alle ASA-
styremedlemmer ved begynnelsen av 2009. Svarprosenten var 62 prosent.

Teoretisk ramme

Det foreligger relativt lite forskning når det gjelder rekrutteringen til styreposisjo-
ner generelt (Grosvold 2009). Forskningen som finnes, er hovedsakelig av empi-
risk karakter (Terjesen, Sealy og Singh 2009). Derfor vil jeg her forholde meg til
teoretiske perspektiver som generelt forklarer mangelen på kvinner i høyere posi-
sjoner i arbeidslivet (for en slik oversikt, se Alvesson og Billing 1997 eller Storvik
og Schøne 2008). 
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Kvinners og menns valg og muligheter

Denne første hovedtypen av forklaringer plasserer årsaken til at det er få kvinner i
høyere stillinger/verv hos kvinnene selv og i deres livssituasjon. Her vektlegges
kvinners prioriteringer og valg, men også samfunnsmessige strukturer utenfor
arbeidslivet som begrenser og former deres beslutninger. 

Den første varianten av denne hovedtypen forklaring er tilbudsforklaringen,
som her skal undersøkes. Den vektlegger kvinners egne valg (Petersen og Teigen
1997, Petersen 2002). Petersen og Teigen peker på at kvinner tidligere har valgt
andre utdanningstyper enn de som vanligvis fører til topposisjoner i næringslivet.
Det har ført til at det har vært et svært begrenset utvalg av kvinner som kunne
rekrutteres til disse posisjonene. Dette er nå under endring i og med at kvinnean-
delen har vært stadig økende innenfor mange studier, slik som økonomi, jus og
høyere ingeniørutdanninger. Som en følge av dette har også andelen kvinnelige
toppledere og styremedlemmer økt noe, men kanskje ikke så mye som en skulle
forvente. En observasjon som støtter denne tilbudsforklaringen, er at andelen
kvinnelige ledere og styremedlemmer er høyest i de yngste aldersgruppene av
ledere (jf. Petersen og Teigen 1997). 

I tillegg til ulike valg av utdanninger har også kvinner og menn med samme
utdanning siktet seg inn mot ulike karrierer. En studie av kvinnelige og mann-
lige studenter ved Norges Handlehøyskole viser at kvinner i høyere grad ønsker
seg til sektorer preget av god økonomi, store bedriftsorganisasjoner og relativt
stabile forhold, mens dette ikke er tilfellet for menn. Resultatet av de ulike
jobbpreferansene var at mange kvinnelige studenter ønsket seg en karriere i det
offentlig eide Statoil, mens mannlige studenter i høyere grad ønsket seg karrie-
rer innen «management consulting» og finanssektoren (Birkelund, Gooderham
og Nordhaug 2000:612). Dette innebærer at selv om antallet kvinner med de rik-
tige utdanningene øker, kan arbeiderfaringen deres være begrenset til visse sek-
torer, noe som gjør at de i mindre grad er kvalifisert for styremedlemskap i
øvrige sektorer.

I tillegg til dette individuelle aspektet har kompetanse også et kollektivt aspekt.
Ifølge Huse (2007:210) er det god grunn til å betrakte et styre som en arbeids-
gruppe eller et team. Sett i dette perspektivet er det viktig at nye styremedlemmer
tilfører gruppen som helhet et positivt bidrag. I denne sammenheng kan både for-
melle kvalifikasjoner, mer uformell erfaring, eierinteresser samt personlige egen-
skaper være av betydning. Ikke minst er sistnevnte forhold viktig. Forbes og Milli-
ken (1999) hevder at styrer svært ofte er utsatt for samhandlingsproblemer, som
igjen reduserer styrenes effektivitet. Styrets effektivitet avhenger av psykososiale
prosesser og især prosesser knyttet til deltakelse, utveksling av informasjon og kri-
tisk diskusjon. Hvis ulike holdninger som tillit og mistillit, nærhet og distanse,
avhengighet og uavhengighet er i balanse, kan det skapes positive synergieffekter i
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styret (Huse 2007:226). For å være kompetente bør altså de nye kvinnene ikke ha
negativ innflytelse på styrets effektivitet sett som helhet. 

En annen forklaringsvariant argumenter for at kvinner ikke finner seg til rette i
organisasjoner eller styrer preget av menns verdier, og at de rett og slett ikke
ønsker slike posisjoner. Denne forklaringen forutsetter at menn og kvinner har
ulike verdier, holdninger og væremåter. Noen teoretikere knytter disse forskjellene
til sosialisering tidlig i livet (Chodorow 1978, Hakim 2002). Andre mener at for-
skjellene oppstår senere, og fremhever kvinnelige erfaringer som moderskap og
underordning (jf. Cockburn 1988). 

En tredje variant peker på at kvinner og menn har ulike muligheter og livsbe-
tingelser utenfor arbeidslivet (Acker 1992). Acker argumenterer for at det er en
implisitt forutsetning for å påta seg høyere stillinger og verv at det finnes en ekte-
felle som tar på seg hovedansvaret for familien, og at dette er en oppgave som
oftest tillegges kvinner. Højgaard (2002) hevder at ekteskapsmønsteret er med på å
føre til ulike muligheter for menn og kvinner i arbeidslivet. Hun viser at mannlige
næringslivsledere ofte er gift med en partner som arbeider deltid og tar hovedan-
svaret hjemme. Kvinnelige næringslivsledere er i motsetning til dette som oftest
gift med en partner som har like lang arbeidstid som de selv har. Kvinnelige ledere
har derfor kanskje sjeldnere enn mannlige ledere muligheter for å påta seg ytterli-
gere arbeid i form av styrevirksomhet.

Forskjellsbehandling av menn og kvinner

Den andre hovedtypen forklaring blir ofte kalt glasstakshypotesen. Kvinner som
ønsker å gjøre karriere, møter et glasstak, blir det hevdet (The Glass Ceiling
Comission 1995). Barrierene kan være knyttet til den enkelte arbeidsgivers/opp-
dragsgivers praksis eller ha mer strukturell karakter. Eksempler på slike mekanis-
mer er kjønnspregning av stillinger og verv, stereotypisering, homososial repro-
duksjon og marginalisering.

Kjønnspregning av posisjoner innebærer at arbeidsoppgaver og kjønn define-
res på måter som gjør at en stilling eller et verv enten passer best for kvinner eller
for menn (Kanter 1977). Hvis det er slik at styremedlemskap har en maskulin
undertekst, vil dette i kombinasjon med en tendens til stereotypisering være et
problem for kvinner som ønsker slike posisjoner.

Homososial reproduksjon viser til en prosess hvor rekrutteringsansvarlige vel-
ger personer som likner dem selv (jf. Kanter 1977). Denne likheten kan handle om
kjønn, væremåter, verdier, utdannelse eller arbeidsbakgrunn. En årsak kan være at
man ønsker å rekruttere personer man lett kan samarbeide med. En annen årsak
kan være at mannsdominerte utdanninger og stillinger tillegges en høyere verdi
og ses som mer kvalifiserende for viktige verv, slik som styreposisjoner.

Marginalisering innebærer at arbeidstakere stenges ute fra viktige nettverk.
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Nettverk spiller en sentral rolle i arbeidslivet (jf. Hughes 1958, Granovetter 1974).
Spesielt er det grunn til å tro at nettverk er av stor betydning når det gjelder styre-
rekruttering, i og med at slike posisjoner ikke utlyses. At de fleste styremedlem-
mer er menn, kan i seg selv være et problem for kvinner. Det er mulig at dette
fører til en marginalisering av kvinner, som innebærer at de stenges ute fra viktige
nettverk, slik Marshall (1995) og Gherardi (1996) hevder.

Fremgangsmåte og metode

Undersøkelsen tar utgangspunkt i oversikten over ASA-styremedlemmene som er
registrert i Brønnøysundregisteret i 2008. Denne oversikten omfatter 2393 styre-
medlemskap. Personer med utenlandske adresser samt personer som ikke snakket
norsk, ble fjernet fra utvalget. Det samme gjaldt også for styremedlemmer i
bedrifter som hadde endret selskapsform, eller i bedrifter som var i ferd med å bli
nedlagt, eller var blitt oppkjøpt.5 En del styremedlemmer sto oppført uten privat
adresse, og disse ble også tatt ut av utvalget. Gjentatte oppføringer av navn ble
også strøket, og antallet styremedlemmer skrumpet da inn til 1411.6

En del ASA-styremedlemmer er medlemmer i flere ASA-styrer, og erfaringene
deres kan selvsagt variere fra styre til styre. Derfor ble alle respondentene bedt om
å ta utgangspunkt i sine erfaringer fra styret i ASA-virksomheten med flest
ansatte. En del styremedlemmer listet opp i Brønnøysundregisteret viste seg å
være skiftet ut, men ble allikevel kontaktet. Hvis de ikke var medlem i et ASA-
styret på det daværende tidspunkt, ble de bedt om å svare på bakgrunn av det siste
ASA-styret de hadde vært medlem av.

Styremedlemmer som var oppført med e-postadresser, eller som det var mulig
å finne e-postadresser til, fikk tilsendt et elektronisk spørreskjema. Dette gjaldt i
alt 599 personer, mens 812 personer fikk tilsendt et papirspørreskjema i posten.
Antallet styremedlemmer som besvarte undersøkelsen, var til sammen 880, og
svarprosenten ble 62 prosent for begge skjemaer samlet sett.7

Respondenter som har besvart spørreskjemaundersøkelsen, fremstår i det store
og hele som representative for populasjonen, det vil si alle styremedlemmer i
ASA-selskaper på undersøkelsestidspunktet. Kvinnelige styremedlemmer utgjør
40 prosent av respondentene i studien. Dette er i overensstemmelse med deres
andel i ASA-styrene. Aldermessig fremtrer også respondentene i studien som
representative for populasjonen. Undersøkelsen viser at kvinnelige ASA-styre-
medlemmer er klart yngre enn sine mannlige kolleger (se vedlegg 1). Mens nesten
30 prosent av mennene er over 60 år, gjelder dette kun noen få prosent blant kvin-
nene. Dette er også i tråd med tall fra Statistisk sentralbyrå i 2008. SSB finner at 34
prosent av mennene er mellom 55 og 66 år, mens for kvinnene gjelder dette kun
13 prosent. 

Et flertall av respondentene i studien, 555, oppgir at de er styremedlemmer i et
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børsnotert selskap, mens 317 er styremedlemmer i ASA-selskaper som ikke er
børsnoterte. I og med at omtrent halvparten av alle ASA-selskaper er børsnoterte,
og at børsnoterte selskaper i gjennomsnitt har flere medlemmer (jf. Lervik et al.
2005:18, Ahern og Dittmar 2009:11), synes også denne fordelingen å være i over-
ensstemmelse med populasjonen. 

Flest respondenter tilhører næringene «industri, bygge- og anleggsvirksomhet
og oljeutvinning» og «finans- og forretningstjenester og eiendomsdrift». En tidli-
gere undersøkelse fant også flest styremedlemskap i disse gruppene (Econ
2003:16). Færrest respondenter er det i næringene kalt «undervisning, helse- og
sosialtjenester» og «varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet», og dette er i
samsvar med Econs studie. Noe ulik kategorisering gjør sammenlikningen vans-
kelig, men den tyder allikevel på at respondentene fordeler seg relative proporsjo-
nalt på næringene. Allikevel må en si at når det gjelder næring, er det en god del
usikkerhet knyttet til respondentenes representativitet (jf. Heidenreich og Storvik
2010). 

Respondentene ble orientert om at deltakelse i studien var frivillig, at deres
svar ville være anonyme, samt at undersøkelsen var meldt til Norsk samfunns-
vitenskapelig datatjeneste. I introduksjonen til spørreskjemaet blir hensikten med
studien beskrevet å være å kartlegge rekrutteringsmønstre, erfaringer og holdnin-
ger til styrearbeid. 

En skulle forvente at de som har valgt å svare på denne spørreskjemaunder-
søkelsen, er personer som har latt seg engasjere av temaet. Gitt tidspunktet for stu-
dien og at det opplyses at spørreskjemaet er sendt til alle ASA-medlemmer, har
nok mange respondenter satt undersøkelsen i forbindelse med kvoteringsloven.
Dette kan ha ført til at de litt mer ytterliggående synspunktene på effekten av
reformen er overrepresentert i studien. 

Antallet selskaper som har blitt omregistrert fra ASA til AS, stiger markert i 2007
og i første halvdel av 2008, og det er mulig å anta at dette kan hatt en sammenheng
med kvoteringsloven. For å undersøke dette ble alle firmaer, i alt 124, som hadde
omregistrert seg i denne perioden, spurt hva årsaken var (jf. Heidenreich og Storvik
2010, under publisering). I alt 12 virksomheter sa at det hadde vært svært vanskelig
å finne kompetente kvinner til å sitte i styrene, og 8 av disse oppgav dette som eneste
årsak. 10 av disse selskapene var ikke børseregistrerte, og de fleste befant seg i
finanssektoren. I 2006 var det 505 ASA-selskaper i Norge. Undersøkelsen viser der-
med at kun 2 prosent av disse valgte å omregistrere seg, enten utlukkende eller også
fordi de ikke kunne finne kompetente kvinner til styrene sine.

De nye kvinnelige styremedlemmenes formelle kompetanse 

En vanlig antakelse har som nevnt vært at kvinner ikke har den formelle utdan-
nings- og yrkesbakgrunnen som trengs for å være styremedlemmer (Econ 2003,
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Burke 2000). Det skal derfor undersøkes om de nye styrekvinnene fremstår som
mindre kompetente enn andre styremedlemmer, sett ut fra formelle kvalifikasjo-
ner. 

Utdanning

Vi skal først sammenlikne kvinnelige styremedlemmer som har kommet inn i et
ASA-styre i løpet av reformperioden med øvrige styremedlemmer som har vært i
styret også før reformen begynte å virke, og fremdeles var i styret i begynnelsen av
2009. Det er noe uklart akkurat når reformen begynte å virke, da loven har vært
iverksatt trinnvis. I januar 2006 trådte imidlertid loven i kraft med umiddelbar
virkning for nyetablerte selskaper, mens registrerte selskaper ble gitt en over-
gangsperiode på to år. Vi skal her se på styremedlemmer som har vært i selskapet
før 2006, det vil si de som har vært i styret i mer enn tre år, og de som trådte inn i
styret etter dette tidspunktet og har vært der kortere tid.8

Tabell 1 viser at de nye kvinnelige ASA-styremedlemmene har et klart høyere
utdanningsnivå enn all de tre andre gruppene. Omtrent dobbelt så mange av de
nye reformkvinnene har seks års utdanning eller mer ved høyskole eller universi-
tet sammenliknet med mannlige styremedlemmer som kom inn etter at reformen

Tabell 1. Hva er din høyeste fullført utdanning? Reformkvinner (0–3 år i styret), 
øvrige kvinner (mer enn tre år i styret), nye menn (0–3 år i styret) og øvrige menn 
(mer enn tre år i styret). Prosent. N=862

Reformkvinner Øvrige kvinner Nye menn Øvrige menn
Grunnskole/yrkesfag-
lig skole/videregående

4 5 9 10

Gymnas/allmennfag-
lig linje på videregå-
ende skole

4 5 3 4

Høyskole eller univer-
sitet, tre år eller 
mindre

13 23 17 19

Høyskole eller univer-
sitet, fire til fem år

40 41 52 42

Høyskole eller univer-
sitet, seks år eller mer

40 27 19 23

Totalt 100 100 100 100
N 278 88 256 240
Note: Forskjellen mellom reformkvinner og de andre styremedlemmene er signifikant på ettprosentnivå når det 
gjelder gruppen med høyskole eller universitet, seks år eller mer. Forskjellene mellom de øvrige styremedlemmene 
er ikke signifikant innenfor denne høyeste utdanningsgruppen
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begynte å virke. Sammenlikner vi reformkvinner og øvrige kvinner, ser vi at
nykommerne også har klart høyere utdanningsnivå enn de som har vært i styret
før reformen. Tar vi for oss de kvinnene som har vært i ASA-styret forut for refor-
men, finner vi at også disse kvinnene er bedre utdannet enn de mannlige styre-
medlemmene, men forskjellen er ikke signifikant. 

Vi skal også se på forskjeller mellom de nye kvinnelige styremedlemmene og
øvrige ASA-styremedlemmer når det gjelder fagfeltet de har sin høyeste utdan-
ning innenfor (se tabell 2). Både blant mannlige og nye kvinnelige styremedlem-
mer sier et flertall, omlag halvparten, at de har sin høyeste avlagte grad innen øko-
nomi. Den nest vanligste utdanningsretningen er tekniske og naturvitenskapelige
fag for begge grupper. Her er det noe flere menn, men forskjellen er ikke stor. Jus
er den tredje mest vanlige utdanningsbakgrunnen både for menn og kvinner. Noe
flere reformkvinner enn menn har juridisk utdannelse, og forskjellen er signifi-
kant. Vi finner ikke signifikante forskjeller hvis vi ser på andelen kvinner og menn
som er utdannet innen øvrige samfunnsfag, humaniora og estetiske fag, som er
den minst vanlige utdanningsbakgrunnen.

Hvis vi sammenlikner kvinner som trådte inn i ASA-styret etter reformen, med de
som har vært der før reformen, finner vi relativt liten forskjell mellom de to grup-
pene (se tabell 2). Den største forskjellen synes å være at det blant de øvrige kvin-
nene er signifikant flere med økonomisk bakgrunn enn blant reformkvinnene.
Ellers er det lite forskjell mellom disse to gruppene. 

Som vi ser, er det altså en klar tendens når det gjelder utdanningsnivå; kvin-

Tabell 2. Innenfor hvilket fag har du din utdanning? Ta utgangspunkt i høyeste 
avlagte grad. Reformkvinner (0–3 år i styret), øvrige kvinner (mer enn tre år i styret), 
nye menn (0–3 år i styret) og øvrige menn (mer enn tre år i styret). Prosent

Menn Reform-
kvinner

Øvrige 
kvinner

Alle

Jus 8 14 8 10
Økonomi 50 46 58 50
Øvrige samfunnsfag/huma-
nistiske fag/estetiske fag

5 6 11 6

Teknisk/naturvitenskapelige 
fag

30 26 17 27

Annet 8 8 5 8
Totalt 100 100 100 100
N 502 277 88 877
Note: Forskjellen mellom reformkvinner og de andre styremedlemmene er signifikant på ettprosentnivå når det 
gjelder gruppen med høyskole eller universitet, seks år eller mer. Forskjellene mellom de øvrige styremedlemmene 
er ikke signifikant innenfor denne høyeste utdanningsgruppen.
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nene har lengre utdanninger enn mennene, og især er forskjellen påfallende når vi
sammenlikner de nye reformkvinnene med mennene i ASA-styrene. Vi vet ikke
noe om utdanningsnivå eller utdanningstype for mennene som gikk ut av ASA-
styrene som et resultat av reformen. Det er imidlertid ikke grunn til å tro at dette
gjennomgående var menn med et høyere utdanningsnivå eller mer relevante
utdanningstyper enn mennene som nå befinner seg i styret.

Yrkesbakgrunn

Vi skal også undersøke om det eksisterer forskjeller mellom de nye kvinnelige sty-
remedlemmene og de øvrige styremedlemmene med hensyn til yrke. Som vi ser
av tabell 3, er det faktisk noen flere reformkvinner enn menn som er ledere, og
forskjellen er signifikant. Det er her ikke mulig å skille mellom ulike ledelsesni-
våer, og sannsynligvis befinner disse kvinnene seg på noe lavere ledernivåer. Som
vi også ser av tabellen, er det klart flere menn enn både reformkvinner og øvrige
kvinner som sier at de er eier, deleier eller partner på sin hovedarbeidsplass. Hvis
vi sammenlikner de nye kvinnene med dem som har vært i styret før reformen,
finner vi kun ubetydelige forskjeller mellom de to gruppene. Den eneste signifi-
kante forskjellen er at flere reformkvinner beskriver seg selv som «øvrig ansatt»
enn hva tilfellet er for de andre kvinnene. 

Ifølge Huse (2007:76) er det ikke uvanlig å betrakte eierskap som den viktigste
kvalifikasjon for å bli styremedlem. I de fleste firmaene ønsker aksjeeierne selv å
være styremedlemmer. Et unntak her er imidlertid institusjonelle eiere, som ofte
må forsøke å unngå rollekonflikter. Grunnen til at eiere selv ønsker å sitte i styret,
er selvsagt at de ønsker å sikre seg at egne investeringer blir godt ivaretatt. Som

Tabell 3. Hvilken stilling har du på din hovedarbeidsplass? Flere avmerkninger 
mulig. Reformkvinner (0–3 år i styret), øvrige kvinner (mer enn tre år i styret), nye 
menn (0–3 år i styret) og øvrige menn (mer enn tre år i styret). Prosent. N=880

Menn Reform-
kvinner

Øvrige 
kvinner

Alle

Styrevirksomhet er min 
primære beskjeftigelse

15 11 9 13

Eier/deleier/partner 39 20 27 32
Leder 43 53 62 48
Øvrig ansatt 15 21 12 17
Annet 6 5 4 5
Note: Forskjellene mellom menn og reformkvinner er signifikant på ettprosentnivå når det gjelder kategoriene 
«eier/deleier/partner» og «leder», og på femprosentnivå når det gjelder kategorien «øvrig ansatt». Forskjellen mel-
lom reformkvinner og øvrige kvinner er signifikant på femprosentnivå for gruppen «øvrige ansatt», ellers er det 
ingen signifikante forskjeller
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tabell 3 viser, er det klart flere menn enn kvinner som sier at deres stilling på
hovedarbeidsplassen er eier, deleier eller partner. I tillegg viser undersøkelsen
også at menn klart oftere enn kvinner har eierinteresser i selskapene hvor de sitter
i styrene. Blant mennene er det 35 prosent som sier at de selv eller noen i deres
nærmeste familie har eierinteresser av en viss betydning knyttet til selskapet hvor
de sitter i styret, mens dette gjelder for 11 prosent av kvinnene (tabell ikke vist).
Eierskap kan derfor sies å være en «kvalifikasjon» som kvinnene oftere mangler.
Blant de aksjonærvalgte representantene er det 25 prosent som sier at de har eller
representerer eierinteresser av en viss betydning i selskapet hvor de sitter i styret
(tabell ikke vist). I en undersøkelse av ASA-styrer forut for reformen finner Econ
(2003:42) at omlag 35 prosent at de aksjonærvalgte representantene har eierinte-
resser i selskapene hvor de sitter i styret. Det kan altså synes som om antallet eiere
i styrene har sunket noe som følge av reformen, men det hefter stor usikkerhet til
denne sammenlikningen.9 Om dette i tilfelle kan påvirket styrets kompetanse, vil
bli diskutert avslutningsvis. 

De nye kvinnenes uformelle og personlige kompetanse

Vi har nå sett at de nye styrekvinnene ikke fremstår som mindre kompetente sett
ut fra formelle kvalifikasjoner. Mye kunnskap, innsikt og egnethet lar seg imidler-
tid ikke avlese ut fra disse formaliene. Erfaring fra nøkkelposisjoner i næringslivet
blir for eksempel ikke fanget opp på denne måten. Ei heller vet vi hvordan de nye
kvinnene fungerer i den gruppen som et styre jo utgjør. Som nevnt innledningsvis
kan et styre ses som et team. De ulike styremedlemmenes kompetanse realiseres i
et samspill med de andre styremedlemmene. Sett fra et slikt perspektiv, kan en
spørre om de nye kvinnene har hatt de rette personlige kvalifikasjonene for å tre
inn i styrene. Vi skal her studere disse spørsmålene i sammenheng og starte med å
undersøke hvorledes styremedlemmene oppfatter at de nye kvinnene har påvirket
styrets arbeid. Alle ASA-styremedlemmene ble spurt om de hadde merket endrin-
ger i styrearbeidet etter reformen. 

Som vi ser, sier rundt halvparten, 48 prosent, at de ikke har merket noen nev-
neverdig endring i styrearbeidet etter at reformen ble innført (jf. tabell 4). I alt 16
prosent har opplevd en forbedring, og 6 prosent har opplevd at arbeidet har blitt
tyngre etter reformen. Hvis en veier de som sier at de har merket en forbedring,
opp mot dem som sier at styrearbeidet har blitt tyngre, får vi altså et positivt resul-
tat. En kan derfor si at reformen synes å ha gitt en liten, men positiv forbedring av
arbeidet i styrene sett under ett. 
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Styremedlemmer som sa at de hadde opplevd en forbedring, ble så spurt hva slags
forbedringer de hadde merket (tabell 5). Det som flest nevner, er at nye perspekti-
ver fremmes, og at det har blitt mer diskusjon. Litt færre sier at de nye kvinnene
innehar viktig kompetanse som før manglet, og enda litt færre opplever at arbei-
det i styret har blitt hyggeligere. De to alternativene som får minst oppslutning, er
at det har blitt lagt økt vekt på analyse og kunnskap, og at de nye kvinnene er spe-
sielt dyktige. Det er altså nokså klart hva de mener er den hovedsakelige for-
bedringen, nemlig at nye perspektiver fremmes, og i kjølvannet av dette blir det
mer diskusjon. 

Blant de få som har opplevd at styrearbeidet har blitt tyngre, sier alle at de nye
styrekvinnene mangler viktig kompetanse og innsikt (tabell 6). Nesten ingen sier
at det har blitt mer uenighet eller mindre vekt på analyse og kunnskap. Likeledes
nevner svært få at det har blitt flere misforståelser eller for mye diskusjon. Her er
det altså stor samstemmighet blant de styremedlemmene som har opplevd at
arbeidet i styret har blitt tyngre etter reformen. 

Hva forteller så dette om de nye kvinnelige styremedlemmenes kompetanse?
At kun de som enten har merket en positiv eller negativ utvikling har blitt bedt om
å utdype dette, innebærer at kun endringer av en viss betydning fanges opp. Spesi-
elt interessant er det å legge merke til at antallet som sier at de nye kvinnene inne-
har viktig styrekompetanse som tidligere manglet, er tilnærmet identisk med
antallet som sier at de nye kvinnene mangler viktig kompetanse og innsikt (se hele
tall i parenteser i tabell 5 og 6). Hva slags kompetanse de har i tankene når de sier
at de nye kvinnene har viktig styrekompetanse som tidligere manglet, er ikke helt
klart. Det er mulig de både sikter til formelle kvalifikasjoner og uformelle kvalifi-
kasjoner som er viktige i styresammenheng. Når respondenter sier at kvinnene

Tabell 4. Lovreformen som krever 40 prosent kvinner i ASA-styrer, har ført til at 
antallet kvinner i ASA-styrene har økt betraktelig. Har du merket endringer 
i styrearbeidet etter reformen? Prosent

Menn Kvinner Alle
En forbedring 12 20 16
Ingen nevneverdig endring 60 33 48
Styrearbeidet har blitt tyngre 11 1 6
Reformen har ikke berørt oss 8 10 9
Annet 2 3 2
Vet ikke 7 34 19
Total 100 100 100
N 500 366 872
Note: Forskjellen mellom gruppen som sier at de har opplevd en forbedring, og gruppen som sier at arbeidet har 
blitt tyngre, er signifikant på ettprosentnivå. Forskjellen mellom kvinner og menn som har opplevd en forbedring, 
er også signifikant på ettprosentnivå.
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mangler viktig kunnskap og innsikt, er det trolig de mer erfaringsbaserte formene
for kompetanse de sikter til, i og med at de formelle kvalifikasjonene er på plass,
som vi nettopp har sett. Det er også mulig at dette problemet først og fremst har
vært lokalisert i næringer med svært få kvinnelige ansatte. 

Hva har så kvinnene betydd for styrene sett som team, det vil si som arbeids-
gruppe? Har kvinnene endret samhandlingen i styret? Den typen forbedring som
flest nevner, er at nye perspektiver fremmes, og at det har blitt mer diskusjon (se
tabell 5). På den negative siden er det svært få som nevner flere misforståelser eller
for mye diskusjon (se tabell 6). Det er imidlertid klart flere styremedlemmer som
mener at de nye kvinnene har bidratt til å forbedre styrets arbeid, enn det er styre-
medlemmer som mener at de nye kvinnene har vært med på å skape problemer
(se hele tall i parenteser i tabell 5 og 6). Styrenes kompetanse sett som team eller
arbeidsgruppe synes altså å være økt som resultat av reformen. Hvorledes har så
de nye kvinnene kunnet bidra positivt på dette viset? Trolig ikke grunnet forskjel-
ler i utdanningstype eller yrke, for som vi har sett, er de nye kvinnene på disse
områdene veldig like de andre styremedlemmene. Et høyere utdanningsnivå,
enten i form av en doktorgrad eller eksamener i supplerende fag, kan muligens
gjøre styremedlemmer i stand til å fremme nye synsvinkler. Det kan imidlertid
også ulike erfaringer på det mer uformelle og personlige planet bidra til.

Tabell 5. Hvordan syns du arbeidet i styret har blitt forbedret etter reformen? 
Flere avmerkninger mulig. Prosent

Menn Kvinner Alle
Hyggeligere stemning 39 26 32
De nye kvinnene er spesielt dyk-
tige

36 19 27

De nye kvinnene innehar viktig 
styrekompetanse som tidligere 
manglet

48 37 42 (N=57)

Økt vekt på analyse og kunnskap 16 37 27
Mer diskusjon 62 71 67 
Nye perspektiver fremmes 77 78 78 (N=105)

61 73 135
Note: Forskjellen mellom menn og kvinner er signifikant på femprosentnivå for kategoriene «de nye kvinnene er 
spesielt dyktige» og «økt vekt på analyse og kunnskap».
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Synspunkter på effekten av en slik reform kan selvsagt bygge mer på personlige
interesser og ideologiske overbevisninger enn konkrete erfaringer. For eksempeler
det mulig å tenke seg at det er de nye kvinnene selv som sier at reformen har ført
til en forbedring fordi de ser at dette er i deres egen interesse. Det skal derfor
undersøkes hvem som sier de har opplevd en forbedring, og hvem som sier at sty-
rearbeidet har blitt tyngre. 

Vi ser av tabell 4 at det er flere kvinner enn menn som sier at reformen har ført
til en forbedring. Omtrent ingen kvinner sier at arbeidet i styret har blitt tyngre
etter reformen, mens det blant mennene er omtrent like mange som sier at de har
merket en positiv og en negativ utvikling. Det er altså først og fremst kvinnene
som har merket en positiv effekt av reformen, mens for mennenes del oppveies de
negative erfaringene av de positive.

Styremedlemmer som har vært i styret i mer enn fire år, kan sies å ha spesielt
god bakgrunn for å mene noe om effekten av reformen for eget styre. Dette vil
være personer som har vært i ASA-styrene mens kvinneandelen ennå var svært
lav, og i tillegg har opplevd utviklingen i det samme styret fram til våren 2009.
Blant denne gruppen respondenter finner vi 20 prosent som sier at de har opplevd
en forbedring, og 12 prosent som sier at de har opplevd at arbeidet har blitt tyngre
(tabell 7). Det vil si at også blant disse medlemmene med lang fartstid i styret er
det flere som har opplevd en positiv enn en negativ utvikling. 

Tabell 6. Hvordan syns du arbeidet i styret har blitt tyngre etter reformen? 
Flere avmerkninger mulig. Prosent

Menn Kvinner Alle
De nye kvinnene mangler viktig 
kompetanse og innsikt

96 100 100 (N=58)

Mindre vekt på analyse og kunn-
skap

15 0 15

Mer uenighet 2 100 12
Flere misforståelser 24 16 24 (N=24)
For mye diskusjon 30 3 33 (N=19)
N 52 6 58
Note: Andelen som svarer at arbeidet har blitt tyngre etter reformen, avviker noe fra andelen som svarer dette i 
tabell 4. Det skyldes at noen respondenter som ble oppfordret til å hoppe over det påfølgende spørsmålet, allikevel 
har besvart dette. Forskjellen mellom menn og kvinner er signifikant på femprosentnivå for kategoriene «mer 
uenighet» og «for mye diskusjon». 
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Analysen viser altså at det ikke kun er kvinner som selv har blitt valgt inn som et
resultat av reformen, som oppgir at de har positive erfaringer med reformen. Også
blant kvinner innvalgt før reformen er det klart flere som har merket en
forbedring enn de få som sier at styrearbeidet nå går tyngre. Når det gjelder menn
som har vært i styrene også før reformen, synes regnestykket å gå mer opp i opp.
Kvinner som har vært med i styret også før reformen, er aller mest positive. Dette
kan skyldes at de tidligere som minoritet i styret har følt seg marginalisert, mens
de nå utgjør omtrent 40 prosent og dermed har blitt en kritisk masse. Dette er i til-
fellet helt i tråd med studien til Erkut, Kramer og Konrad (2008), som viser at
kvinner i styrer hvor kvinnene utgjør en kritisk masse, er mest fornøyd med egen
innsats og responsen fra det øvrige styret. 

Vi vet at det på forhånd var en forventning blant styrerepresentantene om at
flere kvinner kunne skape mer mangfold i styrene (Econ 2003:51). Det er derfor
mulig at dette på en eller annen måte har blitt en selvoppfyllende profeti. Kanskje
ser styremedlemmene det de forventer å se, eller muligens går de nye kvinnelige
styrerepresentantene aktivt inn for å være litt annerledes? Det eneste vi vet sikkert,
er at en liten andel av styremedlemmene opplever at nye perspektiver fremmes, og
at det har blitt mer diskusjon.

Sammenfatning og konklusjon

En vanlig forklaring på det lave antallet kvinner i høyere posisjoner, slik som i sty-
rer, har vært at kvinner mangler den kompetansen som trengs for å påta seg slike
verv. Dette har både blitt fremmet som en generell vitenskapelig forklaring på det
lave antallet kvinner i høyere posisjoner og i den allmenne debatten forut for
ASA-reformen, slik det ble beskrevet innledningsvis. ASA-reformen kan ses som
en test på denne tilbudsforklaringens gyldighet. Hvis dette er en riktig forklaring,

Tabell 7. Lovreformen som krever 40 prosent kvinner i ASA-styrer, har ført til at 
antallet kvinner i ASA-styrene har økt betraktelig. Har du merket endringer i 
styrearbeidet etter reformen?Oppfatninger blant ASA-styremedlemmer som har 
vært i styret i mer enn fire år. Prosent

Menn Kvinner Alle
En forbedring 16 37  20
Ingen nevneverdig endring 70 61 68
Styrearbeidet har blitt tyngre 14  2 12
Totalt 100 100 100
N 219 59 279
Note: Forskjellen mellom menn og kvinner er signifikant på ettprosentnivå for svaralternativene «en forbedring» og 
«styrearbeidet har blitt tyngre». Forskjellen mellom menn som sier at de har opplevd en forbedring, og menn som 
har opplevd at styrearbeidet har blitt tyngre, er ikke signifikant, mens forskjellen mellom kvinner når det gjelder de 
to nevnte svaralternativene, er signifikant på ettprosentnivå. 
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skulle en forvente at de nye styrekvinnene er mindre kompetente enn de andre
styremedlemmene. Som vi har sett, synes dette ikke å være tilfellet. De nye styre-
kvinnene både fremstår som og oppfattes som kompetente. Ser vi på deres for-
melle kvalifikasjoner, finner vi at de nye styrekvinnene har lik utdannings- og
yrkesbakgrunn som de mannlige styremedlemmene, men at de nye kvinnene har
et høyere utdanningsnivå. Ser vi på hvorledes de nye styrekvinnenes kompetanse
oppfattes, kommer vi til samme slutning. Like mange styremedlemmer mener at
de nye kvinnene har viktig kompetanse som tidligere manglet, som det antallet
som sier at de nye kvinnene mangler viktig kompetanse. Når det gjelder styrets
kompetanse sett som helhet, det vil si som team, oppleves de nye kvinnene å ha
bidratt til en forbedring. Et høyere antall styremedlemmer har lagt merke til at
kvinnene har hatt en positiv effekt på styrets arbeid, enn antallet styremedlemmer
som sier de har lagt merke til en negativ effekt. Forskjellen er ikke stor, men den er
signifikant. Forbedringene oppgis å være at nye perspektiver fremmes, og at det
har blitt mere diskusjon. Som vi så, var dette også en oppfatning blant styremed-
lemmer som hadde vært i styret gjennom hele reformperioden. Den store majori-
teten av styremedlemmer, omlag halvparten, sier imidlertid at de ikke har opplevd
nevneverdige endringer i styrearbeidet etter reformen. Hovedinntrykket av til-
standen i styrene etter reformen er derfor at den er preget av «business as usual». 

Mål som formelle kvalifikasjoner og styremedlemmenes oppfatninger om de
nye kvinnenes kompetanse sier selvsagt ikke alt. Da undersøkelsen som denne
artikkelen bygger på, ble utført, hadde reformen kun fått virke i kort tid, og det
kan selvsagt hende at styremedlemmene etter hvert endrer sine oppfatninger.
Videre vet vi ennå ikke hvilke økonomiske konsekvenser reformen får for ASA-
virksomhetene. I tillegg er det også et spørsmål hvorledes investorer reagerer, slik
Ahern og Dittmar (2009) peker på. 

Den forliggende undersøkelsen peker allikevel klart i retning av at tilbudsfor-
klaringen må forkastes. Som nevnt var det også kun et meget lite antall virksom-
heter som skiftet registreringsform fordi de ikke klarte å finne kompetente kvin-
ner til sine styrer, og dette peker i samme retning. Spørsmålet som da reiser seg, er
hvilke andre forhold som kan ha bidratt til det lave antallet kvinnelige styremed-
lemmer tidligere? Gir studien denne artikkelen bygger på, noen indikasjoner? Jeg
skal her bare kort nevne noen momenter som kan ha bidratt.

Det er sannsynlig at både rekrutteringskriterier og rekrutteringsprosedyrer har
spilt en viktig rolle. Hvis vi ser på rekrutteringskriterier først, er det trolig at yrkes-
bakgrunn er et moment som har slått ut i kvinners disfavør. Ahern og Dittmars
(2009) studie tyder på at andelen personer i styrer som er administrerende direk-
tører, har gått ned som en følge av reformen. Dette innebærer at de nye kvinnelige
styremedlemmene sannsynligvis oftere er ledere på lavere nivåer enn de mannlige
styremedlemmene de har erstattet. Ahern og Dittmar mener dette kan ha en nega-
tiv betydning for investorers vurdering av firmaene. 
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 At kvinner sjeldnere er eiere (jf. Spilling 2002, Jensen 2007), samt at eiere av og
til selv ønsker å sitte som styremedlemmer i eget selskap, fremstår som en nærlig-
gende forklaring på noe av kvinnenes fravær i styresammenheng. Som vi har sett,
representerer kvinner sjeldnere enn menn eierskap i ASA-styrene, og muligens
har andelen personer med eierinteresser gått noe ned som resultat av reformen.
Dette synes imidlertid ikke å ha svekket styrets kompetanse, sett fra styremedlem-
menes perspektiv. En mulig forklaring på dette kan være at et styre er en helhet, og
at det fremdeles sitter tilstrekkelig mange eiere og toppledere igjen til at behovene
for dette er dekket opp.

Det er også sannsynlig at den vanlige fremgangsmåten brukt ved rekruttering
har bidratt til at det har blitt få kvinner i styrene. Det forhold at styremedlemskap
aldri utlyses, samt at rekruttering til styrer i stor grad foregår via nettverk
(Grønmo og Løyning 2003, Hetland 2007), har trolig slått negativt ut for kvinner.
Scott (1996) og Ibarra (1997) viser at menn oftere danner nettverk med menn, og
kvinner oftere med kvinner. Når menn så benytter egne nettverk i rekrutterings-
øyemed, slår dette trolig ut i kvinners disfavør. Det er grunn til å tro at rekrutte-
ringen av kvinner til ASA-styrene har gått gjennom litt nye nettverk, litt nye kana-
ler og muligens vært en mer krevende prosess enn hva en tidligere har vært vant
med. 

 I tillegg til disse forklaringene er det heller ikke mulig å utelukke at ulike for-
mer for mer direkte forskjellsbehandling kan ha bidratt til utestegningen av kvin-
ner. Prosesser som kjønnsmerking av posisjoner, homososial reproduksjon og
marginalisering kan ha spilt en rolle, uten at denne studien gir holdepunkter for å
si at dette er tilfellet. 

Vedlegg 

Tabell V1. Aldersgruppe tilhørighet for mannlige og kvinnelig ASA-
styremedlemmer. Prosent

Menn Kvinner Alle
Under 40 år 8 19 12
40–50 år 27 53 38
51–60 år 37 22 30
Over 60 år 29 6 19
Totalt 100 100 100
N 501 369 870
Note: Forskjellen mellom menn og kvinner er signifikant på ettprosentnivå for alle alder-
grupper.
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Noter

1 Jeg vil takke en anonym konsulent samt redaktøren for gode kommentarer til denne 
artikkelen. I tillegg vil jeg også takke Fredrik Engelstad, Trygve Gulbrandsen, Vibeke 
Heidenreich og Mari Teigen for nyttige innspill. 

2 Private aksjeselskaper ble holdt utenom lovgivningen fordi de fleste slike selskaper er
små familiebedrifter hvor eierne er personer som selv sitter i styret (http://regjeringen.no/
en/dep/bld/Tema/likestilling/regler for kjønnsrepresentasjon, nedlastet 9. april 2010).

3 For en beskrivelse av prosessen som gikk forut for dette resultatet, se http://regjeringen.no/
en/dep/bld/Tema/likestilling/regler for kjønnsrepresentasjon, nedlastet 9. april 2010

4 Et unntak her er den lille gruppen ASA-styremedlemmer som har fire eller flere ASA-
styreverv. I denne gruppen, som omfatter omlag 2 prosent av alle ASA-styremedlem-
mer, har kvinner signifikant flere ASA-styremedlemskap enn menn, men klart færre
AS-styremedlemskap.

5 Da planen først var å sende et elektronisk spørreskjema til alle styremedlemmene, ble
det satt i gang et prosjekt for å innhente e-postadresser til dem som ikke var oppført
med en slik adresse. Mange firmaer var svært motvillige når det gjaldt å oppgi styre-
medlemmenes e-postadresser, og denne strategien måtte derfor oppgis. Ringerundene
til firmaene førte imidlertid til at det ble innhentet nyttig informasjon om hvilke styre-
medlemmer som ikke snakket norsk, hvilke selskaper som var nedlagt, oppkjøpt eller
omregistrert. I og med at det kun ble ringt til firmaer hvor styremedlemmene ikke sto
oppført med e-postadresser, er oversikten ikke komplett.

6 Blant respondentene som besvarte undersøkelsen, viste det seg at 23 prosent hadde flere
enn ett ASA-medlemskap.

7 Ikke alle respondenter har besvart alle spørsmål, og noen svar er også blitt feilkodet.
Dette gjør at antall respondenter som har svart, ofte er noe færre enn 880. I ett tilfelle
har også flere respondenter besvart et spørsmål de fikk beskjed om å hoppe over, se note
under tabell 6.

8 Skillet mellom kvinnelige styremedlemmer som har vært mindre enn tre år i styret, og
de som har vært mer enn tre år i styret, sammenfaller ikke helt med hvem som har vært
i ASA-styrer før reformen, og hvem som har kommet inn etter. En del av de kvinnene
som her kalles reformkvinner, kan ha vært i andre ASA-styrer tidligere.

9 Spørsmålsformuleringene er nokså ulike. I Econs studie blir aksjonærvalgte medlem-
mer spurt om deres utnevning til styrerepresentant kan ha sammenheng med at de har
personlige eierinteresser i selskapet. I tillegg er det svært få respondenter fra ASA-styrer
i Econs undersøkelse, noe som igjen gjør sammenlikningsgrunnlaget dårligere. 
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Et generelt trekk som gjør seg gjeldende for de fleste store forretningsorganisasjo-
ner i dag, er at konkurransen blir stadig mer global, og at så vel mennesker som
informasjon og varer beveger seg lett og raskt mellom geografisk spredte lokasjo-
ner. Selv om forholdet mellom kunde og tilbyder fremdeles betraktes som viktig,
fokuseres det nå mer på temaer som relasjoner, mekanismer for kunnskaps-
utveksling og kommunikasjon. (Johannessen et al. 1999). En konsekvens av dette
er at tilhørighet til nettverk i og mellom organisasjoner, samt kompetanse på
ledelse av samarbeid anses som nøkkelpådrivere for organisasjoners utvikling
(Powell 1998). I denne artikkelen ønsker vi å belyse spørsmålet om hvordan sam-
arbeidsevnen i store virksomheter kan bedres gjennom strategiske satsninger.

I forordet til boken Collaboration (Hansen 2009) stilles forfatteren spørsmålet om hvor-
for han har valgt nettopp temaet samarbeid som sitt langsiktige forskningsfokus. Svaret
er både enkelt og innlysende: «Because if people knew how to collaborate well, the world
will simply work better». På et overordnet nivå begrunner dette svaret også temaet for
denne artikkelen. Effektivt samarbeid er etter hvert blitt betraktet som en nødvendig for-
utsetning for å lykkes med komplekse organisasjonsaktiviteter fordi det er antatt å føre til
mer innovasjon (som bedre tjenester og løsninger), økt kundeinteresse (gjennom økt
kundetilfredshet) og bedre drift (i form av en mer veldrevet organisasjon) (ibid., Frost og
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Sullivan 2006). Hansen (2009) identifiserer ulike typer barrierer eller hindringer mot
samarbeid i organisasjoner. De fleste av disse handler om ulike typer «grenser» (organi-
satoriske, geografiske eller faglige), men også om folks holdninger og muligheter til å
treffes. Både praktiske forhold, som stor informasjonsmengde, og mer kulturelle aspek-
ter, som holdninger til å dele kunnskap, samt individuell vilje og ønske om å dele (f.eks.
uten å frykte tap av makt) har betydning for de ulike barrierene. 

I denne artikkelen ønsker vi å belyse spørsmålet om hvordan samarbeidsevnen i store
virksomheter kan bedres gjennom strategiske satsninger. Vår konkrete og empiriske for-
ankring består i å undersøke hvordan initiativet Advancing Global Collaboration (AGC)
i Statoil ble gjennomført. Tre av forfatterne deltok i prosjektet. Vi vil argumentere for en
mulig strategi som innebærer det vi har kalt paradoksal-dynamisk tilnærming. Med dette
mener vi en samtidig anvendelse av etablerte prinsipper fra både «top-down»-tilnær-
minger og «bottom-up»-tilnærminger for endringsarbeid. Disse to tilnærmingene er
tydelig forskjellige når det gjelder teoretisk grunnlag, forutsetninger og involverte aktører
(Hernes 2009). «Top-down»-tilnærminger tar utgangspunkt i hvordan ledere kan styre
endringsarbeid gjennom strategi- og kommunikasjonsarbeid. Hvordan ledere kan moti-
vere medarbeidere til å akseptere og ta «det nye» i bruk er et viktig anliggende her, for
eksempel gjennom å øke endringsberedskapen («readiness for change») og redusere
motstanden mot endring ved hjelp av ulike retoriske virkemidler (Armenakis & Harris
2002, Armenakis et al. 1993). I «bottom-up»-tilnærminger anses derimot alle medarbei-
dere som viktige aktører i endringsarbeidet. Noe av bakgrunnen for denne tilnærmingen
i en norsk sammenheng er vektleggingen av bedriftsdemokrati og medvirkning med
utspring i Samarbeidsprosjektet (Grønhaug & Hansen 2001). Teoretisk er aksjonsforsk-
ningsretningen i tråd med denne tilnærmingen, hvor det legges til rette for en bred
mobilisering i endringsarbeid, blant annet gjennom søke- og dialogkonferanser (Levin
& Klev 2002, Pålshaugen 2002, Greenwood & Levin 1998).

Både teorier om top-down-prosesser og bottom-up-prosesser kan ses som nor-
mative (Hernes 2009) og har ulike ideologiske utgangspunkt. Sammenstilt kan de
derfor virke selvmotsigende. Her vil vi imidlertid søke å illustrere at de kan fore-
nes innen samme prosjekt og bidra til en positiv utvikling sett fra perspektivet til
både ledelsen og de ansatte.

I det følgende vil vi først gi en beskrivelse av AGC-prosjektet og to av hovedak-
tivitetene i det. Deretter vil vi beskrive arbeidsformene og prinsippene som lå til
grunn, for så å drøfte «den paradoksale dynamikken» i prosjektet. Vi vil avslut-
ningsvis antyde at denne formen for tilnærming kan ha generell verdi for
endringsarbeid i store organisasjoner, uavhengig av sektor.

AGC-prosjektet: innhold og resultater

Høsten 2008 fusjonerte Statoil og Hydros olje- og gass-divisjon. Det fusjonerte
selskapet, StatoilHydro, ble inndelt i seks forretningsområder med ulike hoved-
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oppgaver og ulik organisering. For å unngå bruk av mange interne benevnelser,
gir vi disse områdene her ganske enkelt et nummer fra 1 til 6, uten at det inne-
bærer noen form for rangering. De seks kan kort beskrives slik: Foretningsområde
1 og 2, som omhandler «undersøkelse og produksjon», skal ivareta selskapets for-
retning og driftsaktivitet, henholdsvis nasjonalt og internasjonalt. Område 3 har
ansvar for transport, prosessering og salg av gass, mens område 4 omhandler «for-
edling og markedsføring» og har ansvar for raffinerier og selskapets globale olje-
handelsvirksomhet. Det femte forretningsområdet omhandler «prosjekter» og har
ansvar for planlegging og utførelse av store utbyggingsprosjekter og modifikasjo-
ner. Område 6, som denne artikkelen er nærmest knyttet til (og som dermed inn-
imellom benevnes i bestemt form som «forretningsområdet»), er Statoils kompe-
tansemiljø og leverandør innen teknologi og ny energi. Rollen til Område 6
inkluderer et spesielt ansvar for forretningsutvikling og drift i de tilfeller hvor tek-
nologi spiller en sentral rolle. 

Initiativet «Advancing Global Collaboration» (AGC) ble etablert i forbindelse
med fusjonen og fikk som mandat å bedre samarbeidsevnen og redusere barrierer for
samarbeid i Område 6. Initiativtakere til AGC var forretningsområdets øverste
ledelse. Det er interessant å merke seg at AGC ble definert som et «initiativ» og ikke
som et «prosjekt». Denne begrepsbruken forteller noe om visse forståelser i organi-
sasjonen: Til forskjell fra prosjekt, som har som mål å levere definerte leveranser til
avtalt tid og kost, er det i et initiativ større rom for å definere aktiviteter som bidrar
til formålet etter hvert som arbeidet skrider fram og forståelsen for utfordringen
vokser. I Statoil har et initiativ typisk som oppgave å adressere sentrale utfordringer
og bidra til forbedring innen områder som ikke håndteres i normal operasjon. Nor-
malt vil initiativet favne over flere forretningsområder, men i dette tilfellet var man-
datet gitt for forretningsområde 6 spesifikt. Til tross for disse begrepsnyansene vil vi
til tider, av språklige hensyn, også omtale AGC som et prosjekt. 

Etter fusjonen besto Område 6 av cirka 3000 ansatte som skulle inngå i nye
team og prosjekter på tvers av fag, tidligere organisasjonsgrenser og geografi.
Organisasjonen hadde med andre ord blitt mer kompleks og da spesielt relatert til
forretningsområdets internasjonale vekst. Organisasjonens samarbeidsevne ble av
forretningsområdets ledelse sett på som en kritisk faktor for best mulig utnyttelse
av kompetanse på tvers av tid og geografi, og ble følgelig ansett som et viktig mid-
del for å øke prestasjonene. Mer konkret, og som beskrevet av Frost og Sullivan
(2006), skulle AGC-initiativet bidra til: 

• Økt individuell produktivitet (gjennom mer effektiv kommunikasjon, mindre
reising og ved å gjøre det lettere å identifisere relevant kompetanse i selskapet).

• Økt teamproduktivitet (mer effektive og fleksible møter, mer velinformerte
beslutninger gjennom bedre tilgang til globale kompetanseressurser).

• Økt innovasjonskapasitet (forbedret kompetanse i nettverksarbeid med
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eksterne partnere, deling av «beste praksis» for globalt samarbeid og utvikling
av en sterkere «samarbeidskultur» i selskapet). 

Basert på dette formålet ble det i initiativet utviklet et konseptuelt rammeverk for
samarbeid bestående av tre hovedelementer: Infrastruktur for samarbeid, sam-
arbeidspraksis og evne til å arbeide i nettverk (Munkvold et al. 2009):

Figur 1. Konseptuelt rammeverk for samarbeidsevne (etter Munkvold et al. 2009)

Infrastruktur for samarbeid definerer organisatoriske strukturer og mekanismer som
understøtter samarbeid. Mer konkret representerer dette elementet teknologi, digitale
samarbeidsverktøy og ulike former for støttetjenester relatert til utnyttelse og bruk av
samarbeidsverktøy. Samarbeidspraksis er et uttrykk for de enkelte ansattes evne til å
samhandle og produsere resultater sammen med andre; mellommenneskelige ferdig-
heter, kommunikasjonsferdigheter, interesse for andres faglige perspektiver samt
arbeid og evne til å bruke hensiktsmessige verktøy i ulike samarbeidssituasjoner. Det
siste elementet, evne til å arbeide i nettverk, er et uttrykk for organisasjonens evne til å
samhandle i en global kontekst, for eksempel å kunne identifisere og engasjere rele-
vant kompetanse eksternt og hos partnerorganisasjoner.

To hovedaktiviteter ble gjennomført i initiativet; den ene knyttet til utvikling
av samhandlingen i lederteam og globale team, mens den andre omhandlet økt
utnyttelse av videomøter. Nedenfor gis en kort beskrivelse av disse aktivitetene,
inklusive noen sentrale resultater. 

Samhandling i lederteam og globale team

Som tidligere nevnt medførte omorganiseringen som fulgte fusjonen, nye sam-
mensetninger av team. Dette gjaldt både formelle lederteam og prosjektteam hvor
S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2010 | ÅRGANG 27  | 310–327 313



OSCAR AMUNDSEN,  TROND KONGSVIK,  GLENN MUNKVOLD OG HANS HY SING OLSEN

314

spa-2010-4.book  Page 314  Monday, November 15, 2010  8:03 AM
medlemmene delvis var ukjente for hverandre. De fleste lederteamene på øverste
og nest øverste nivå, samt noen utvalgte globale prosjektteam som var viktige for
Område 6, ble forespurt av AGC om behov og ønske om å delta i en forbedrings-
prosess relatert til teamets samarbeidsevne. Av disse ble totalt åtte lederteam og
fem globale prosjektteam omfattet av initiativet. 

I alle team var arbeidet basert på en tilnærming hvor lokal samarbeidspraksis dan-
net grunnlaget for de utfordringer som ble avdekket, og tiltak som ble iverksatt. Sen-
tralt i så måte var at forbedringsprosessen var fundert på historier og konkrete eksem-
pler på utfordringer slik de ble uttalt og beskrevet av teammedlemmene selv. Formålet
var å bidra til å skape en felles bevissthet om sentrale problemstillinger og en tiltaksdis-
kusjon som var praksisnær og opplevdes som relevant for teamet. Denne tilnærmin-
gen var en måte å sikre brukerinvolvering på og stimulere teammedlemmene til å ta
eierskap til det arbeidet som måtte gjøres for å bedre deres samarbeidspraksis. 

I arbeidet ble ingen ferdige løsninger introdusert for teamene. AGCs prosjekt-
gruppearbeid besto primært i å observere og analysere teamets samarbeidsprak-
sis. Dette inkluderte blant annet forberedelser, gjennomføring og oppfølging av
møter. Ledere, støtteapparat og relevante eksterne personer ble intervjuet, møtene
ble observert og relevant møtedokumentasjon analysert. I tillegg ble en enkel
spørreundersøkelse gjennomført for faste medlemmer og gjestedeltakere (f.eks.
personer som presenterte saker i møtet). En syntese av det innsamlede materialet
ble presentert for teamet etterfulgt av en diskusjon hvor målet var å konkretisere
sentrale utfordringer og enes om forbedringstiltak. Teamene fikk deretter selv
ansvaret for å gjennomføre forbedringer. Lengden på arbeidet med det enkelte
lederteamet varierte fra cirka en til tre måneder. 

Arbeidet med de globale teamene var mer omfattende, hvorav det lengste
arbeidet varte i seks måneder. AGC engasjerte seg her sterkere i prosessen og
bidro mer i gjennomføringen av forbedringstiltakene. Utgangspunkt var som i
arbeidet med lederteamene, det vil si en forbedringsprosess basert på konkrete
utfordringer slik de var beskrevet av teamene selv. 

Både i løpet av forbedringsarbeidet og i etterkant var den generelle tilbakemel-
dingen fra teamene positiv. For eksempel rapporterte et team at prosjektet hadde
bidratt til å redusere risiko for feil og misforståelser ved at man hadde blitt flinkere
til å gjøre relevant og viktig informasjon lettere tilgjengelig. Bedre kvalitet på dag-
lige videomøter hadde bidratt til å forbedre koordinering av daglige gjøremål og
beslutningsprosesser. Mer generelt var det flere team som rapporterte at prosjektet
hadde bidratt til en økt bevissthet om og forbedret praksis relatert til utvikling av
felleskap på tvers av kulturer og geografi. Som en av lederne uttalte: 

For meg var samtalen med dere kanskje det viktigste forbedringstiltaket. Det var en interes-
sant diskusjon som gav meg sterkere bevissthet om hva som må til for å forbedre samarbei-
det i mitt team. 
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Et område det ble arbeidet med i flere lederteam, var en tydeliggjøring av formål med
møter generelt og enkeltsaker i møtene. Det ble etter hvert tydeliggjort at dersom for-
målet ikke var gjort eksplisitt, kom deltakerne inn med hver sine forestillinger og ideer
om møtets formål og agerte deretter. Grovt kan vi dele formålene med ledermøter
(dem som vi identifiserte) inn i to kategorier; utvikling av lederteamet og utvikling av
saker. Mer spesifikt ønsket lederne å bruke møtene til å bli informerte, ta beslutninger,
utvikle lederlaget, bygge lederkompetanse, utvikle felles forståelse, gjøre hverandre
gode, gjøre saker bedre og eksponere gode fagfolk for lederlaget. Kravene til informa-
sjonsunderlag og lederatferd i møtet viste seg å være vidt forskjellige avhengig av om
de skulle ta krevende beslutninger eller om de skulle bygge kompetanse på et tema.

Et annet område som lederne gjerne måtte minnes på, var hvordan distribuerte
møter som benyttet både video, telefon, skjermdeling og kanskje hadde deltakere fra
flere tidssoner, fungerte for de impliserte. Deltakelsen kunne oppleves som krevende, og
det ble mer utfordrende å involvere og engasjere dem som satt alene eller ikke kunne se
de andre / ble sett av de andre. Ordstyringen ble mer utfordrende, og slike møter krevde
strengere disiplin og klar møteledelse. Flere ledere tydeliggjorde noen av rollene i slike
møter etter at temaet ble diskutert. Det ble blant annet etablert lokale ordstyrere på alle
videolokasjonene og ansvarlige for bruk av teknologien. Teamene hadde generelt blitt
mer bevisste på hvordan man kommuniserte og samhandlet og i økende grad derfor
også blitt flinkere til å ivareta kontakten med kolleger på andre kontorsteder. 

Økt utnyttelse av videomøter

Bruk av teknologi for samarbeid over avstand, særlig videomøter, var aktuelt fordi
de ansatte i Område 6 var plassert ved ulike kontorsteder. Ledelsen i området
hadde også den oppfatning at det i selskapet som helhet var en utstrakt og til dels
ureflektert praksis vedrørende reising. Reising utgjorde en stor utgiftspost, og det
ble også sett på som etisk og moralsk viktig for selskapet å tydeliggjøre en bevisst
holdning og vilje til å bidra i forhold til miljøutfordringene. Videokonferanse ble
derfor ansett for å ha et stort potensial som forenet mange interesser. 

Flere tiltak ble igangsatt for å øke utnyttelsen. Ved starten av prosjektet var det en
oppfatning blant de ansatte at det var for få videokonferanserom tilgjengelig, og at
antallet rom burde økes. Tilgjengeligheten til rom ble økt gjennom å bygge nye rom
og å frigi rom som var reservert for bestemte grupper. I 2009 ble det bygd cirka 750
nye rom, og andelen rom som ble åpnet – det vil si kunne bestilles av alle ansatte og
ikke kun mindre grupper – ble økt fra 50 prosent av alle rom til 80 prosent. Økt bruk
av rom ble stimulert gjennom nyhetsoppslag i interne media (digitale og papir). Pro-
sjektgruppen formidlet flere suksesshistorier fra team som hadde gode erfaringer fra
videomøter i ulike teammøter og i bedriftsinterne media. Statistikk for antall video-
møter og reisekostnader ble utarbeidet og kommunisert til ledergrupper, og det ble
laget en IT-applikasjon som gjorde at man kunne finne ledige videomøterom på alle
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kontorstedene. Det ble også utarbeidet opplæringsmateriell i form av brukerguider i
alle rom, e-læringsprogram, opplæringsvideoer, drop-in-sesjoner, standardisering
av kontrollenhetene i rommene for lettere operasjon av utstyret – og man laget noen
praksisguider for gode videomøter. En utfordring knyttet til tilgjengelighet til rom
var at mange rom ble brukt i møter der kun én person deltok fra hvert sted slik at
rommene ble underutnyttet. Behovet for enbrukerløsninger ble delvis løst ved å
introdusere programvare med støtte for video og lyd slik at enkeltpersoner kunne
delta fra sin arbeidsplass mot videorom andre steder. AGC-initiativet var pådriver i
å få utbredt disse løsningene til en del viktige distribuerte team og ledergrupper.

Det overordnede målet for AGC var å bedre organisasjonens prestasjoner.
Hvorvidt satsningen på videomøter bidro til dette, kan være vanskelig å bevise.
Det finnes likevel noen indikasjoner på at satsningen har gitt effekt. Antall gjen-
nomførte videomøter og reisekostnader ble registrert jevnlig i prosjektet. Statoil
som selskap hadde en tidobling i antall videomøter på 20 måneder, fra 2000 per
måned i februar 2008 til 20 000 per måned i oktober 2009. I samme tidsperiode
var det en reduksjon i reisekostnader med 25 prosent. Gjennomførte spørreun-
dersøkelser i prosjektet viste også at den generelle tilfredsheten med både tilgjen-
gelighet, stabilitet og kvalitet på videomøter hadde økt i løpet av prosjektperioden.

I samtale med to av lederne i Område 6 ble den opplevde forenklingen i bruk
av videomøter understreket: Tidligere måtte vi ofte vente flere dager eller ei hel uke
før formelle møter ble gjennomført. Nå er det mye enklere å invitere til et videomøte.
Vi møtes virtuelt og løser utfordringene der og da. Det er mye mer dynamisk. Et
annet tema de var inne på var hvordan man utnytter den samlede kompetansen
bedre på tvers. Vi brukte å si «Om bare Statoil visste hva Statoil vet». Vi er kommet
langt siden da. I dag vet vi at Statoil er mer oppmerksom på hva vi faktisk kan få til
når vi presterer på vårt beste, når vi slår hodene våre sammen. Samlet sett kan det
anses som sannsynlig at prestasjonene er bedret som følge av aktiviteten, selv om
også andre bidragsytere og faktorer har hatt betydning. 

Arbeidsformer og prinsipper i prosjektet

Arbeidsform: aksjonsforskning

Arbeidsformen i AGC var inspirert av «aksjonsforskning» (Greenwood og Levin
1998). Formålet var dermed, som Galliers (1987:152) beskriver: (…) to obtain
results of practical value to groups with whom the researcher is allied, while at the
same time adding to theoretical knowledge. 

Aksjonsforskning beskriver ikke en spesifikk metode, men heller en måte å drive
forskning på, hvor formålet er å studere konkrete fenomener med den hensikt å
endre og forbedre disse (Greenwood og Levin 1998). Tilnærmingen er iterativ, dvs.
innebærer en pendling mellom teori og praksis; forskere og praktikere i endrings-
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prosessen arbeider gjennom refleksjon basert på konkrete utfordringer og innenfor
felles aksepterte etiske rammer. Aksjonsforskning benyttes ofte som tilnærming i
organisasjonsutviklingsprosjekter og utdanning (Clark 1972, Kemmis og McTaggart
1988). 

Prosjektet ble gjennomført i to delvis overlappende faser. I en åpen og eksplo-
rerende tidlig fase var formålet å bedre forstå samarbeidsutfordringer i forret-
ningsområdet og generere konkrete forbedringsideer. Etter hvert som prosjektet
skred fram og forståelsen for samarbeidsutfordringene i Område 6 økte, interve-
nerte man i form av ulike tiltak, evaluerte effekter sammen med praktikerne (dvs.
brukerne som gjennomgikk endringstiltaket) og laget planer for nye tiltak basert
på det man lærte. Tilnærmingen var på denne måten en læringsprosess, der virke-
midler og arbeidsformer ble justert etter hvert som man høstet erfaringer. I figu-
ren under er den metodiske tilnærmingen eller arbeidsformen i AGC illustrert: 

Figur 2. Arbeidsform i prosjektet 

Ulike metoder ble benyttet. En digital spørreundersøkelse ble gjennomført tidlig i
prosjektet for å avdekke samarbeidsutfordringer og behov. Den samme spørre-
undersøkelsen ble gjennomført på slutten av prosjektet for å evaluere eventuelle
virkninger av intervensjonene (tiltakene). Det ble også gjennomført en kartlegging
av samarbeidsinfrastrukturen som inkluderte tilgjengelighet, tilgang og faktisk
bruk av samhandlingsfasiliteter generelt og videokonferanserom spesielt. 

Fokusgruppeintervjuer ble også gjennomført tidlig i prosjektet. Formålet var å
få til en diskusjon og innspill til forbedringsområder med hensyn til samarbeid i
forretningsområdet. Deltakerne hadde på forhånd gjennomgått en nominerings-
prosess hvor et sentralt utvelgelseskriterium var at de hadde en interesse for og
mening om Område 6 sine samhandlingsutfordringer. Noen av disse fokusgrup-
pene var samorganiserte ressursenheter, mens andre var oppgavebaserte med per-
soner som deltok både fra flere lokasjoner og enheter. Intervjuer ble gjennomført
både som ledd i den initiale behovskartleggingen og i forbindelse med gjennom-
føring av de konkrete forbedringstiltakene (intervensjonene). 

Iverksettingsfasen ble gjennomført i form av deltakende observasjon fra prosjekt-
gruppen i AGC i de konkrete aktivitetene og møtene man deltok i, for eksempel i
møter i lederteam og prosjektteam. Strategi for gjennomføring av tiltak foregikk på to
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nivåer samtidig; (i) i form av individuelle intervensjoner og (ii) sekvensen av interven-
sjoner slik de utviklet seg gjennom prosjektet. Samlet underbygde de det overordnede
formålet med å bidra til forbedring av Område 6 sin evne til samhandling. 

I arbeidet var det mange glidende overganger og ikke noe klart skille mellom
utviklings- og iverksettingsfasen. Intervjuene var bevisstgjørende i seg selv, både
for forskerne fra AGC og (presumptivt) brukerne – og representerte slik sett også
tiltak i seg selv. I et intervju med en av lederne avsluttet han med en kommentar
om at intervjuet i seg selv hadde vært med på å belyse både hans egen og leder-
lagets samarbeidspraksis, og således gitt ham ideer om forhold som kunne for-
bedres.

Prinsipper: vektlegging av budskap og formidling

Innledningsvis i AGC-initiativet ble det utarbeidet overordnede prinsipper som en støtte
for hvordan intervensjonene eller tiltakene kunne planlegges og gjennomføres. Disse
omhandlet hovedsakelig form, innhold og formidling av endringsbudskapet. De ble
utarbeidet på bakgrunn av erfaring fra tidligere, liknende prosjekter og fra ulike deler av
forskningslitteraturen om endringsledelse og kommunikasjon i organisasjoner (f.eks.
Bernerth 2004, Mendonca og Miller 2007). De ble betraktet som en meny som de
ansvarlige for de ulike intervensjonene kunne hente inspirasjon fra. Prinsippene har i
hele prosjektperioden vært under utvikling og kan illustreres på denne måten:

Figur 3. Prinsipper for gjennomføring av intervensjonene i AGC-prosjektet (etter 
Kongsvik og Weiseth 2008)
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Prinsippene kommenteres i det følgende med konkrete eksempler på hvordan de
ble brukt i AGC. 

Utarbeidelse av et konkret og relevant endringsbudskap: Initiativet skulle
omfatte alle de cirka 3000 ansatte i forretningsområdet, noe som gjorde det viktig
å utforme konkrete budskap som ble oppfattet som relevante for denne store
gruppen. Elementer som ble ansett som viktig i dette, var:

• å utvikle et tydelig budskap om hvordan initiativet kunne gjøre arbeidet lettere
for den enkelte

• å inkludere praktiske eksempler og suksesshistorier for å tydeliggjøre budska-
pet

• å rådføre seg med personer fra målgruppen for å sikre relevans for budskapet
• å appellere til fornuft og følelser

Det retoriske elementet ble fremhevet spesielt som prinsipp i arbeidet, og det ble
dratt veksler på teori om meningsdanning og overtalelse (Levine 2003). Det ble
utviklet en tredelt appell for å få de ansatte i Statoil til å vurdere videomøter frem-
for å reise; Good for life – Good for business – Good for climate! Den årlige arbeids-
miljøundersøkelsen i selskapet hadde i flere år vist at en betydelig andel av de
ansatte opplevde at reisevirksomheten påvirket privatlivet negativt. Derfor antok
AGC at «Good for life» ville ha relevans som argument. «Good for business»
appellerte til det økonomiske perspektivet, og de betydelige kostnadene som var
knyttet til reiser, samtidig som videomøter var omtrent gratis. De miljøutfordrin-
gene som utstrakt reisevirksomhet medfører, ble verbalisert gjennom argumentet
«Good for climate». Både argumentasjonen, eksempler på hva som kunne gjøres,
og resultater underveis i arbeidet ble formidlet både i nyhetshistorier på intranett,
i ledermøter og allmøter, e-post til noen målgrupper og i samtaler som medlem-
mene fra AGC engasjerte seg i. 

Understreke betydning for prestasjoner: Ideer om samarbeid og dets betydning
for prestasjoner, både for grupper og organisasjoner, var sterkt forankret i Statoil.
Dette ser vi blant annet uttrykt av konsernsjef Helge Lund når han her kommente-
rer arbeidet på området integrerte operasjoner (Lund 2008): 

Real time competence sharing is necessary in a complex and demanding industry. It is all
about integrated operations and people in a seamless collaboration, independent of organi-
zation, time and place.

Grunntanken i AGC-initiativet var at bedre samarbeid ville bedre prestasjonene,
både for den enkelte og for virksomheten som helhet. Dette ble det ansett som
viktig å formidle, blant annet med utgangspunkt i Venkatesh et al. (2003) sin
modell for hva som påvirker brukeraksept av ny informasjonsteknologi. Et ele-
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ment i denne modellen er at forventninger om å bli mer produktiv påvirker inten-
sjonen om å ta i bruk ny teknologi positivt. 

Bruke nettverk for endringskommunikasjon: Bruk av formelle, sosiale nettverk i
spredningen av budskap om nye løsninger og måter å samarbeide på kan potensi-
elt være svært kraftfullt (Cross et al. 2007). Dette kan blant annet handle om å
velge ut viktige meningsdannere som budskapet er særlig relevant for, og som kan
bidra til å spre budskapet (Arrata et al. 2007). Gjennom dette er det mulig å nå en
«kritisk masse» av støttespillere som kan gjøre det videre endringsarbeidet lettere
(Gladwell 2000). 

Allerede i arbeidet med kartleggingen av sentrale samarbeidsutfordringer var
AGC bevisst på å involvere sentrale aktører både i de oppgavemessige og de fag-
lige dimensjonene og ledere med gjennomslagskraft og troverdighet i sine fagmil-
jøer. I tillegg valgte initiativet å starte endringsarbeidet med toppledergruppen i
Område 6. Arbeidet fortsatte med lederlag på neste nivå og inkluderte også et
gjenbesøk i forretningsområdets ledergruppe etter en stund. En effekt av en slik
dialog og arbeidsform var en kontinuerlig tilbakemelding til AGC, noe som bidro
til justering av kursen underveis, og at sentrale endringer i forutsetninger i forhold
til de ulike teamene og problemstillinger ble fanget opp. De globale teamene som
ble prioritert fra AGCs side, var også synlige internt i selskapet med stor opp-
merksomhet om det de gjorde. Noen gode historier levde etter hvert sitt eget liv,
og de konkrete teamene hadde interesse i at det de foretok seg, ble kjent og snak-
ket om, noe som igjen bidro til AGCs målsetting. 

Et eksempel på en slik «god historie» involverte et team med personer fra fire
operative avdelinger som hadde et daglig koordineringsmøte der de diskuterte
markedssituasjoner, priser og tilgjengelighet til petroleumsprodukter i ulike mar-
keder. To avdelinger var i Norge og to i Storbritannia. Møtene, som ble gjennom-
ført via video og telefon, ble ledet fra Norge. Fra norsk side ble britene opplevd
som å være uoppmerksomme og uengasjerte. Man så at de slo av mikrofonene og
åpenbart snakket om andre ting enn det møtet skulle omhandle. Da representan-
ter fra AGC dro til avdelingene i Storbritannia, så de umiddelbart noen forklarin-
ger; møterommet var et rotete vaktrom/lagerrom med to–tre stoler, og dette ble
brukt til møter med inntil ti deltakere, og skjermen var som en middels pc-skjerm
(mens møterommet i Norge var rommelig og hadde stor skjerm på veggen).
Videorommet i Norge og regnearket med de aktuelle tallene ble med andre ord
vist på en liten skjermflate for britene, noe som gjorde det umulig å se verken del-
takerne på den norske siden eller agendaen og tallene som ble diskutert. Mang-
lende forståelse av situasjonen til dem på «den andre siden» ble senere et av våre
nøkkelpoeng fra denne historien. Flere begynte å referere til den i andre møter og
i offisielle presentasjoner. Den ble også presentert på selskapets intranett. På den
måten ble poenget raskt spredd ut over vårt offisielle ansvarsområde.

Identifisere og redusere hindringer: Det kan eksistere ulike tekniske og organisa-
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toriske hindringer som begrenser realiseringen av et endringsinitiativ. Det kan
derfor være hensiktsmessig å utføre en analyse av slike hindringer og vurdere
hvorvidt og hvordan de kan reduseres. Som konkret eksempel på hindringer som
ble tematisert i AGC, kan nevnes tilgjengelighet på infrastruktur, og utstyr for
videokonferanser. Et annet tema er knyttet til deling og håndtering av informa-
sjon. Det eksisterer nærmere 13 000 gruppeområder for deling av informasjon
(«teamsites») i selskapet (hver med alt fra 1 til 100 mer spesifikke dokument-
delingsområder) og således ekstremt mange dokumenter som deles. Manglende
søkefunksjonalitet kombinert med ulik praksis i bruk av selskapets IKT-standard
(metadatastruktur) bidrar til at det oppleves som svært vanskelig å navigere og
finne relevant informasjon. Med nærmere 30 000 ansatte er det ingen tvil om at
det eksisterer mye kompetanse i selskapet, imidlertid er det svært få mekanismer
for å hjelpe ansatte med å identifisere «hvem som vet hva» (dvs. relevant kunn-
skap/kompetanse). Ytterligere et eksempel på identifisert hindring var dermed
knyttet til at brukervennligheten i de administrative systemer betegnes som lav,
noe som bl.a. fører til at mange ansatte opplever at for mye av arbeidsdagen brukes
til administrasjon. Nytteverdien av ny teknologi reduseres ved manglende bruker-
støtte og liten «båndbredde» i forhold til den kommunikasjonen som skal foregå
gjennom mediene. 

Kartlegging av hindre for godt samarbeid ble gjort ved hjelp av en kombina-
sjon av metoder som spørreundersøkelser, intervju med ledere, fokusgrupper og
arbeidsmøter. Initiativets arbeidsgruppe gjorde deretter en sammenstilling av
resultatene og kom opp med en liste med ni slike hindringer. De identifiserte
hindringene var: mangel på tilgjengelige videomøterom, administrativ arbeids-
byrde, distinkt «Område 6-kultur», informasjonsstyring og -forvaltning, kvalitet i
samhandling, navigering i organisasjonen, arbeid i nettverk og utforming av
arbeidsplassen. I AGC-initiativet ble det arbeidet med å redusere noen av hindrin-
gene, og det ble gjennomført arbeidsmøter med andre aktører som ble identifisert
som ansvarlige for de resterende hindringene.

Tilrettelegge for opplevd nytte: I gjennomføringen av endringer vil førsteinn-
trykket for sluttbrukerne være av stor betydning for videre bruk. I mange tilfeller
vil en første negativ erfaring være tilstrekkelig for at nye løsninger ikke videre-
føres. Det ble derfor ansett som sentralt at de nye løsningene raskt gav opplevelse
av nytte. Tilbakemelding om resultater og effekter var også en dimensjon som her
ble vurdert som viktig. Etter kartleggingen av barrierer gjennomførte AGC-initia-
tivets arbeidsgruppe noen idémyldringer for å identifisere mulige tiltak for å redu-
sere de kartlagte hindringene. I første omgang ble aktiviteter som raskt ville gi
effekt og gevinst for mange uten den store innsatsen, prioritert (s.k. «lavthengende
frukter»). Standardisering av kontrollpanelene i videomøterom i Statoil er et
eksempel på en enkel løsning med effekt for mange. Etter fusjonen mellom Statoil
og Hydros olje- og gass-divisjon hadde StatoilHydro to sett med videomøterom
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med ulike kontrollpaneler, noe som forvirret brukere av videomøterom. Like kon-
trollpanel økte tilfredsheten med tjenesten. 

I arbeidet med de konkrete teamene ble opplevd nytte fokusert gjennom
arbeidsformen i teamene. AGC kom ikke med et ferdig konsept som skulle «rulles
ut», men gjennomførte en kartlegging av noen av teamets sentrale samarbeids-
utfordringer og bidro til å løse disse. Resultatet ble at både eierskap til gjennom-
føringen og den opplevde nytten var positiv i teamene.

Benytte mangfold i kommunikasjonskanaler: I en virksomhet som Statoil kon-
kurrerer mange aktiviteter om de ansattes oppmerksomhet. For å nå fram, ble det
i AGC sett på som fordelaktig å formidle det parallelt gjennom flere kommunika-
sjonskanaler, også utradisjonelle. AGC benyttet kanaler som møter, nyhetsmel-
dinger på intranett, flyers, opplæringsfilm, e-post, «møtekalkulator», tegneserier
og etablering av et eget internt nettsted. Ved flere anledninger ble initiativets akti-
viteter og resultater presentert i nyhetssaker på selskapets intranettsider, hvor sær-
lig verdien av samhandling ble vektlagt. Økt tilgang til videokonferansefasiliteter
og økt bruk av videomøter var noe som var relevant for hele selskapet og utgjorde
således essensen i budskapet i to av artiklene.

I arbeidet med å få økt bruk av videokonferanser ble det benyttet en rekke vir-
kemidler. En videoguide med steg-for-steg-beskrivelse av hvordan bruke video-
rom ble laget av AGC-initiativet. Det ble utviklet en møtekalkulator («Right-
meeting») som bidro med ekspertstøtte og råd om møteform og møteoppsett
basert på innspill fra den som skal invitere til et møte. Variabler som er inkludert,
er antall deltakere, spredning på kontorsteder og tidssoner (i Norge og utlandet),
hvor godt deltakerne kjenner hverandre, møtets lengde, typer temaer og problem-
stillinger som håndteres i møtet. Basert på registrerte data gis det en anbefaling
om fornuftig møtetype, og om du velger videomøte, gis det et kostnadsestimat for
dette. Møtekalkulatoren ble promotert gjennom en postkortkampanje kalt
«Should I stay or should I go?».

Mot slutten av AGC ble en del av resultatene samlet på et nettsted kalt «Better
Together», et ressurssted for forbedring av samarbeid i team. Noe av innholdet er
konkrete guider med tips for forbedring av samarbeid, historier fra ulike team og
pekere til andre ressurssider. Det ble også gjennomført jevnlige møter med ulike
deler av organisasjonen, både i arbeidet med å kartlegge hindringer, men etter
hvert også for å formidle funn og resultater fra arbeidet. Et sentralt mål var en
generell økning i bevisstheten om hva som kreves for å få til endringer i kollektiv
samhandlingspraksis. AGC fikk også oppmerksomhet fra andre deler av selskapet
både innen konsernets arbeid med Integrerte Operasjoner (IO – bedre samhand-
ling og beslutninger mellom hav og land), andre forretningsområder som hadde
konkrete aktiviteter innen integrerte operasjoner, og de miljøene i selskapet som
jobbet med organisasjons-, leder- og teamutvikling i Statoil.
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Drøfting: paradoksal dynamikk i prosjektet

AGC-initiativet har altså fått god omtale internt i selskapet, og kan også vise til
konkrete tall når det gjelder økning i antall gjennomførte videomøter og lavere
reisekostnader. Prosjektet må derfor kunne sies å være vellykket på flere måter.
Dette er noe som gjør det interessant å reflektere over og belyse den strategien
som er anvendt. Vi ønsker å illustrere en tosidighet i denne strategien som vi har
valgt å kalle «paradoksal-dynamisk» – noe som avføder en presisering av begrepet
om paradoks. 

Forskere og ledere bruker i økende grad ordet «paradoks», og da gjerne for å
beskrive motstridende krav, motstridende perspektiver eller tilsynelatende ulo-
giske og irrasjonelle sammenhenger (Lewis 2000). Slike situasjoner benevnes ofte
som dilemmaer, som er valg mellom to like attraktive alternativer (eller like lite
attraktive alternativer, jf. «pest eller kolera»). Ideen om dilemmaer innebærer en
reduksjon av motsetninger til to (eller flere) uavhengige alternativer. Paradoks
derimot, kan også bety motsigelse i form av samtidig tilstedeværelse av motstri-
dende krefter, spenninger eller ideer, som ikke kan løses opp eller elimineres. 

Innenfor det som kalles «kompleksitetstenkning» (her som en samlebeteg-
nelse), gis ordet paradoks nettopp betydninger som handler om noe selvmot-
sigende, for eksempel samtidig nærvær av motstridende ideer, der ingen av dem
kan elimineres. Følgelig er ikke et paradoks en valgsituasjon eller noe som kan
«løses» endelig (Aasen 2009). Moderne barneoppdragelse kan være et minefelt,
men vi drister oss likevel til å bruke en illustrasjon herfra: Foreldre ønsker at
barna skal bli selvstendige individer med egne meninger og evne til å forhandle og
påvirke sine omgivelser ut fra dette. På samme tid ønsker foreldre at barna skal
føye dem når det (etter foreldrenes syn) er nødvendig med en «grense». På et
generelt plan er denne situasjonen uløselig for foreldre, uløselig i den forstand at
de ikke kan (eller vil) eliminere et av hensynene; de ønsker ikke bare det føyelige
alene og ikke bare det selvstendige alene. Slik kan vi kjenne igjen betydningen av
begrepet paradoks ved at moderne barneoppdragelse (etter manges syn) bør bestå
av et samtidig nærvær av de motstridende ideene om selvstendighet og autoritets-
tro (i form av lydighet overfor en grense). 

I AGC-prosjektet er det benyttet flere «paradoksale tilnærminger» som ledd i å
bedre samarbeidsevnen i virksomheten. I tabellen nedenfor konkretiserer vi dette
ved å trekke opp fire paradokser bestående av (i prinsippet) motstridende
begrepspar. Øverst i tabellen har vi gitt en indikasjon på hvilken type tilnærming
vi assosierer de ulike begrepene med, nemlig de to tradisjonelle hovedtilnærmin-
gene som vi skal komme tilbake til sist i artikkelen.
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Den paradoksal-dynamiske tilnærmingen i AGC-prosjektet henspeiler altså på at
disse motsetningene er (og skal være) til stede samtidig for at det kunne bli vellyk-
ket. For det første kan man si at prosjektet har vært både teoristyrt og praksisstyrt
(P1). Vi har sett at tanken om hvordan samarbeidsevnen kunne bedres i organisa-
sjonen, var basert på etablert forskning, og at det dessuten ble utviklet et konsep-
tuelt rammeverk for dette. Samtidig ble det gjennomført en rekke observasjoner
av praksis, men også dialogmøter, intervjuer og spørreundersøkelser for å utvikle
tiltak for å få lederteam til å fungere bedre. Det foregikk en pendling mellom disse
posisjonene i prosjektgruppen.

For det andre kan vi si at prosjektet i en viss forstand var både lederstyrt og
medarbeiderstyrt (P2). Det er ingen tvil om at initiativet til prosjektet kom fra den
øverste ledelsen i forretningsområdet ut fra visse intensjoner og antakelser om
utfordringer i etterkant av fusjonen. Det ble også tidlig i prosjektet identifisert
noen spesifikke globale team som ble ansett som særlig viktig å lykkes med. Sam-
tidig viser redegjørelsen for prosjektet at de konkrete forbedringstiltakene skulle
ta utgangspunkt i hvordan de aktuelle teamene selv opplevde og erfarte sine utfor-
dringer. Man måtte altså i dialog med teamene selv for å komme videre. Dette
leder over til paradoks 3, nemlig at det i prosjektets strategi også lå en samtidig til-
stedeværelse av dialog og overtalelse (P3). Vi har sett at prosjektet brukte mye tid
på å komme i dialog med de berørte parter, blant annet gjennom intervjuer. Sam-
tidig benyttes en rekke virkemidler for å fremheve og «selge inn» prosjektets akti-
viteter og tankegods. Dette kommer tydelig fram i figur 3, hvor noen prinsipper
for gjennomføringen er presentert. På bakgrunn av disse ble suksesshistorier valgt
ut og spredd gjennom møter og interne medier, og det ble produsert brukerguider,
opplæringsvideo, slagord og bok. 

Som siste dimensjon kan sies at det fantes både et resultatfokus og et prosess-
fokus i AGC-initiativet (P4). Dette berører den store bredden som fantes i prosjek-
tets aktiviteter, der vi har sett at en hovedaktivitet handlet om bedring av samar-
beidsevne gjennom økt bruk av videomøter, mens en annen handlet om å bedre
ledergruppers interne samarbeid som sådan. Resultatfokuset i AGC-prosjektet
kommer tydelig til syne med vektleggingen av å øke antall videomøter, og dermed
redusere reisekostnadene for selskapet. Det ble utarbeidet statistikker for å følge
og dokumentere denne utviklingen i prosjektet, og disse legges selvsagt i etterkant

Tabell 1. Paradoksale tilnærminger i prosjektet (P = Paradoks)

 «Top-down-tilnærming»  «Bottom-up-tilnærming»
P 1 Teoristyrt Praksisstyrt
P 2 Lederstyrt Medarbeiderstyrt
P 3 Overtalelse Dialog
P 4 Resultatfokus Prosessfokus
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fram som harde bevis på prosjektets vellykkethet i etterkant. I den andre hoved-
aktiviteten dreier det seg om andre typer resultater, der tilbakemelding fra de
aktuelle teamene blir vesentlig som bevis på at man har lyktes. Også her dreier det
seg selvsagt, som vi har sett, om konkrete resultater i form av en forbedret praksis.
Dette er likevel resultater som i noen grad har vært oppnådd gjennom et prosess-
fokus i prosjektet, der man har basert tiltakene på dialog underveis. Denne aktivi-
teten i AGC-prosjektet har blitt gjennomført med en bevissthet om at gjennom-
føringsprosessen basert på dialog med teamene i seg selv er en viktig drivkraft for
å skape forbedring i teamenes samarbeidspraksis.

Konklusjon: Top-down eller bottom-up? 

Som nevnt innledningsvis klassifiseres gjerne gjennomføringen av planlagte end-
ringer i organisasjoner som enten «top-down»-prosesser eller «bottom-up»-pro-
sesser (Hernes 2009). De to prosessene ser ut til å stå sterkt både i praksis og teori,
og de omtales ofte nettopp som knyttet til et dilemma eller som dikotomi, det vil si
som motsetningspar der en må velge det ene eller det andre. Ut fra erfaringene
med AGC-prosjektet, er denne enten-eller-tenkningen problematisk. Det ser hel-
ler nettopp ut til å være av betydning å ivareta begge de to perspektivene samtidig
og vedvarende gjennom en endringsprosess: Det er altså svært viktig å lytte etter
behov og kunnskap i organisasjonens fulle bredde og dybde. Men det er også sen-
tralt å erkjenne åpent at det finnes både intensjoner og rammebetingelser som er
knyttet til ledelsen, og at det finnes etablert kunnskap om organisasjoner som har
verdi i arbeidet. 

Vi har sett at den konkrete aktiviteten i AGC-prosjektet nettopp er preget av en
ivaretakelse av begge sider ved motstridende ideer som representerer paradokser.
Når det gjelder gjennomføring av intervensjonene i prosjektet, har vi sett at det ble
jobbet med utgangspunkt i seks prinsipper (figur 3). Ser vi nærmere på disse prin-
sippene slik de ble presentert i del 3, så kan alle disse på ulike vis knyttes til en
grad av top-down-orientering. Dette indikerer tilsynelatende en slagside i forhold
til det vi har sagt om ivaretakelse av balanse mellom motstridende ideer. Det som
likevel balanserer ut dette bildet, er selve arbeidsformen i prosjektet, beskrevet i
figur 2. Her ser vi at den iverksettingen det er snakk om i relasjon til de seks prin-
sippene, funderes av en arbeidsform der man kontinuerlig (om enn med varier-
ende styrke) åpent arbeider med å utvikle forståelsen som skal legge grunnlaget
for tiltakene. 

Grunnleggende kan strategisk endringsarbeid betraktes som håndtering av
kryssende interesser. Aktørene står gjerne overfor mange ulike og tilsynelatende
motstridene hensyn som bør ivaretas for at man skal lykkes. Ansattes medvirk-
ning er ansett som en helt sentral suksessfaktor som bidrar til motivasjon for å ta
«det nye» i bruk, og til gode og tilpassede løsninger som bidrar til reell forbedring
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(Amundsen og Kongsvik 2008). Samtidig vil strategiske endringsinitiativ ha sitt
opphav blant aktører som har et ønske om gjennomslag for ideer, og at de blir rea-
lisert. En stor utfordring vil da kunne ligge i å forene en medvirkningstankegang
og de mål som initiativtakere har for et endringsinitiativ. 

AGC-prosjektet kan være en illustrasjon på hvordan dette kan balanseres;
mandatet for prosjektet var gitt i utgangspunktet, og det var elementer av overta-
lelse i gjennomføringen (jf. figur 3). Likevel ble det innenfor disse rammene gitt et
stort spillerom for at løsningene kunne tilpasses de reelle utfordringene i organisa-
sjonen slik de ble formulert av de ansatte. Gjennom en slik tilnærmingsmåte kan
det skapes en dynamikk som bidrar til nye og gode løsninger. Vi antar at en slik
«paradoksal-dynamisk tilnærming» kan ha relevans for endringsarbeid generelt i
store virksomheter. 
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Virkning av lovregulering av stillingsvern

Audun  Gleinsvik
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ag@proba.samfunnsanalyse.no

Siden slutten av 1970-tallet har det internasjonalt vært forsket mye på virknin-
ger av stillingsvern for arbeidsmarkedets og økonomiens funksjonsmåte. Forsk-
ningen har vært sterkt omstridt, ikke minst fordi resultatene har hatt klare
politiske implikasjoner. Kritikere har hevdet at det er trukket konklusjoner på
tynt grunnlag. Datagrunnlaget er blitt forbedret de senere årene, og vi ser en
tendens til at nyere forskningsarbeider legger mer vekt på sjekk av robusthet i
resultatene. Det er tegn til en konsensus om hvilke konklusjoner som kan trek-
kes på grunnlag av paneldata på makronivå, men analyser av «naturlige eksperi-
menter» i enkelte land indikerer mer omfattende virkninger.1

Mot slutten av 1970-årene og gjennom 1980-tallet så man at i enkelte OECD-land
ble arbeidsledigheten ble liggende høyt over lengre tid. Oljeprissjokket i 1978–79
ble brukt som én forklaring på økning i ledighet rundt 1980, men det var mye
debatt om hvorfor ledigheten forble høy i enkelte land mens den falt tilbake i
andre. Enkelte pekte på reguleringer av arbeidsmarkedet som en mulig forklaring.
Teoretiske analyser ga ikke entydig svar, og det fantes ikke noe godt datagrunnlag
for empiriske analyser. 

I 1994 kom publikasjonen «OECD Jobs Study». Denne ble oppfattet som en
ganske entydig anbefaling om å deregulere arbeidsmarkedet for å få ned ledig-
heten. Rapporten inneholdt en del sammenstillinger av data for stillingsvern og
andre politikkvariable på den ene siden og arbeidsledighet og andre indikatorer
for arbeidsmarkedets funksjonsmåte på den andre. Det hadde vært gjennomført
empirisk forskning omkring virkningene av stillingsvern allerede før 1994, men
OECDs publikasjon utløste en sterk vekst i forskningsinnsatsen på dette feltet. På
midten av 1990-tallet fantes det for mange OECD-land verken lange tidsserier
med standardisert arbeidsmarkedsstatistikk, sammenhengende tidsserier med
indikatorer for innretning av stillingsvernet eller sammenlignbare data for andre
antatt viktige aspekter ved arbeidsmarkedets funksjonsmåte (lønnsfastsettelse,
organisering av arbeidslivsorganisasjonene, nivået på ledighetstrygd, m.v.). Like-
vel ble det gjennomført analyser av virkninger av stillingsvernet basert på panel-
data på landnivå. 

Mot slutten av 1990-tallet konkludere enkelte forskere med at forskningen
hadde vist at sterkt stillingsvern ga høyere ledighet og/eller lavere sysselsetting (jf.
framstillingen av forskningsfeltet i Howell et.al. 2007). Ser man nærmere på de
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mange studiene fra 1990-årene, ser man imidlertid at få finner noen effekter på
arbeidsledighet og/eller sysselsetting, og at en del av dem dessuten finner motsatte
effekter av det som ble framstilt som konsensus. Vi mener påstanden om at det var
etablert en konsensus basert på forskning var tvilsom, men det er mulig at dette
var en vanlig oppfatning blant politikere og andre brukere av forskning og det er
ingen tvil om enkelte forskere hevdet at det var grunnlag for sterke konklusjoner. 

Howell et.al. (2007) er en av flere arbeider som er kritiske til forskningen på
feltet. Vi mener å se en klar tendens til endring i de studiene som er blitt publisert
de senere årene; Det legges langt sterkere vekt på å sjekke robustheten i de statis-
tiske analysene. I tillegg er datagrunnlaget blitt klart styrket, ikke minst når det
gjelder stillingsvernet. Resultatet er kanskje blitt færre klare konklusjoner om for-
tegnet på den samlede virkningen av stillingsvernet på sysselsetting og ledighet,
men de konklusjonene som gjenstår virker mer troverdige. 

Som tidligere nevnt, har mesteparten av forskningen brukt internasjonale
paneldata på høyt aggregeringsnivå. I tillegg finnes det et mindre antall studier
basert på «naturlige eksperimenter».2 Sistnevnte studier finner oftere signifikante
effekter av arbeidsmarkedspolitikken. De naturlige eksperimentene er gjennom-
ført i land hvor arbeidsmarkedet fungerer vesentlig annerledes enn i Norge, og det
er derfor tvilsomt om resultatene kan overføres til Norge.

Hva menes med stillingsvern?

Stillingsvern innebærer en begrensning i kontraktsfriheten mellom arbeidsgivere
og arbeidstakere. Stillingsvernet innebærer at partene ikke kan kontraktsfeste at
arbeidstakeren kan sies opp når som helst, på hvilket som helst grunnlag og uten
kompensasjon. Begrepet stillingsvern avgrenses ikke likt i alle studiene, men i alle
studiene som vi gjennomgikk i prosjektet omfattet stillingsvern reguleringer av en
eller flere av følgende elementer:

• Begrensninger på muligheten til å bruke midlertidige stillinger og innleid
arbeidskraft

• Begrensninger i adgang til å si opp ansatte i henholdsvis faste og midlertidige
stillinger

• Regler om fortrinnsrett for tidligere oppsagte ved nyansettelser
• Regler om varsling og kompensasjon ved oppsigelser

En del av studiene omfatter bare regelverket på enkelte av disse områdene. Det er
kun lovregulering av disse forholdene som omfattes av den forskningen vi har
gjennomgått. I mange tilfeller vil kollektive eller individuelle avtaler ha bestem-
melser om de samme forholdene. 
S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2010 | ÅRGANG 27  | 328–342 329



AUDUN GLEINSVIK

330

spa-2010-4.book  Page 330  Monday, November 15, 2010  8:03 AM
Hvordan måles stillingsvern?

Som nevnt over, er det mange ulike aspekter ved stillingsvernet. I studier av natur-
lige eksperimenter i ett land ser man oftest på virkningene av én spesifikk endring
av stillingsvernet. Man kan da la politikkendringen inngå som en binær variabel
som gjelder for de relevante delene av økonomien i deler av tidsperioden studien
omfatter. 

Det virker rimelig å anta at ulike deler av stillingsvernet griper inn i hverandre.
I internasjonale studier må man ta hensyn til at stillingsvernet består av mange
ulike begrensninger og at alle land har et unikt sett av reguleringer. Landene har
dessuten endret sitt stillingsvern over tid. Det OECD og andre har gjort, er å lage
indekser for styrken i stillingsvernet. Man har valgt ut visse aspekter ved stillings-
vernet, definert en numerisk skala for variabelen og veid sammen verdiene til en
indeks.3 Det er lett å finne svakheter ved konstruksjonen av slike indekser. Bl.a.
har vi ikke sett noe forskning som er egnet til å belyse hvilke sider ved stillingsver-
net som er viktigst og som derfor bør inngå i grunnlaget for indeksene og hvilken
vekt de i så fall bør ha. 

Teoretiske betraktninger 

Regulering av stillingsvern kan begrunnes på flere måter. Én begrunnelse er at ved
en oppsigelse vil den oppsagte vanligvis gå en periode uten arbeidsinntekt. Noe av
dette kompenseres av fellesskapet gjennom ledighetstrygd og andre velferdsord-
ninger. I tillegg viser forskning at arbeidsledighet gir økt risiko for varig utstøting
fra arbeidsmarkedet. Arbeidsgiveren og den ansatte vil ikke ta hensyn til de kost-
nadene som utløses ved en oppsigelse og som bæres av fellesskapet når de for-
handler om ansettelsesvilkårene. 

Stillingsvernet kan omfatte restriksjoner på innleie av arbeidskraft, bruk av
midlertidige kontrakter og rettigheter for både faste og midlertidig ansatte. En
robust teoretisk konklusjon er at sterkere stillingsvern for en type stillinger, for-
skyver bruken av arbeidskraft over mot den andre typen stillinger. Betrakter man
ansettelsen fra arbeidsgiverens side, og tar hensyn til at arbeidsgiveren ikke kjen-
ner sitt framtidige behov for arbeidskraft, ikke har full informasjon om den ansat-
tes kapasitet og ikke full styring over den ansattes resultater, kan en ansettelse ses
som en investering under usikkerhet. Investeringselementet består av søke- og
andre transaksjonskostnader knyttet til selve ansettelsen. Stillingsvernet innebæ-
rer at arbeidsgivers risiko øker ved at det kreves tid og kanskje også kompensasjon
for å si opp den ansatte. I mange land kan man heller ikke uten videre si opp
ansatte selv om de viser dårlige resultater eller bedriften har overkapasitet. Dette
taler for at arbeidsgiveren vil bruke mindre arbeidskraft og/eller betale lavere lønn
enn ved full kontraktsfrihet. 
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Man kan også tenke seg at stillingsvernet påvirker tilbudet av arbeidskraft.
Dette har ikke vært vektlagt i de forskningsarbeidene vi har sett, bortsett fra i stu-
dier av virkninger av reguleringer som bare gjelder deler av økonomien (for
eksempel bare småbedrifter). I sistnevnte tilfelle kan sammensetning av ansatte-
gruppen påvirkes fordi arbeidssøkere kan reagere ulikt på endringer i stillings-
vern. 

Avvik fra kontraktsfrihet gir som nevnt økt risiko for arbeidsgiverne/eierne.
Blant annet øker konkursrisikoen. Dette vil investorene forutse, og styrking av
stillingsvernet vil derfor gi færre bedriftsetableringer, færre opprettelser og avvik-
linger av stillinger og færre flyttinger mellom stillinger. Stillingsvernets teoretiske
virkninger på sysselsetting og ledighet er ikke helt entydige. Man kan som en for-
enkling tenke på stillingsvern som en ekstra kostnad knyttet til bruk av arbeids-
kraft. Stillingsvernet vil derfor gjøre at arbeidsgiverne reduserer lønningene og/
eller mengden arbeidskraft. Hvis lønnsdannelsen er markedsklarerende, vil ikke
styrking av stillingsvernet gi ledighet, men slå ut i lavere lønnsnivå og sysselset-
ting. Hvis stillingsvernet styrkes i en økonomi med reallønnsrigiditet, vil det kun
være omfanget av sysselsettingen som påvirkes; Lønnsnivået vil opprettholdes selv
om etterspørselen etter arbeidskraft synker. Resultatet blir arbeidsledighet. Også
elastisiteten i arbeidstilbudet er viktig for virkningene. Hvis lønnen er markeds-
klarende og arbeidstilbudet ikke er følsomt for lønnsnivået, vil omfanget av syssel-
settingen ikke påvirkes av styrken i stillingsvernet; hele utslaget kommer i form av
endringer i lønnsnivået. 

Stillingsvernet kan også påvirke produktiviteten. Virkningene vil dels være
indirekte, og de fleste teoretiske analyser konkluderer ikke om summen av virk-
ningene er positiv eller negativ. Man kan tenke seg i hvert fall fire kanaler for virk-
ning på produktiviteten:

• Redusert turnover øker arbeidsgivers og den ansattes forventede avkastning på
kompetanseoppbygging hos den ansatte. Økt kompetanse gir økt produktivitet

• Redusert turnover gjør at arbeidskraften i mindre grad omplasseres dit den
kaster mest av seg. Dette svekker produktiviteten.

• Redusert risiko for oppsigelser kan svekke de ansattes motivasjon og gi lavere
produktivitet og høyere fravær

• Økte kostnader knyttet til bruk av arbeidskraft gir incentiv til å erstatte
arbeidskraft med kapital. Dette fører til økt arbeidskraftproduktivitet

• Økte kostnader knyttet til tilpasning av kapasiteten i bedriften øker investore-
nes risiko, noe som svekker incentivene til å investere og dermed til lavere
investeringer.

En del teoretiske arbeider setter søkelys på at sterkt stillingsvern kan ha ulike virk-
ninger for ulike grupper (se for eksempel gjennomgang i Bassanini og Duval
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2006). Sterkere stillingsvern reduserer oppsigelsesrisikoen for dem som har jobb,
men reduserer de arbeidslediges sjanse til å få jobb. For personer som står utenfor
arbeidsmarkedet deler av voksenlivet, øker dette faren for langtidsledighet og
varig utstøting. 

Trender i stillingsvernet

Ett problem forskere som studerer virkninger av stillingsvern har stått overfor er
at stillingsvernet er lite endret i ulike land. Særlig gjelder dette reguleringer av
faste stillinger. Figur 1 viser utviklingen i gjennomsnittlig indeksverdi for de tre
delindeksene for «employment protection» for OECD-landene. Delindeksen for
kollektive oppsigelser ble først konstruert med data fra 1998. Høy indeksverdi
indikerer sterkt stillingsvern.

Figur 1. OECDs indikator for stillingsvern – utviklingen for hovedkomponentene. 
1985–2008 

Kilde: OECD, http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_33927_42695243_1_1_1_1,00.html 

Slik OECD måler stillingsvernet, har det skjedd en viss svekkelse av vernet for alle
de tre reguleringsområdene fra 1980-tallet til 2000-tallet. Stillingsvernet for mid-
lertidige stillinger er blitt betydelig svekket, mens det har vært mindre endringer
for faste stillinger. Gjennomsnittstallene skjuler at det i enkelte land er gjennom-
ført store reformer, mens det i flertallet av landene har skjedd små eller ingen end-
ringer. 
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OECDs lager også en samleindeks for de tre delindeksene. I 2008 indikerte
samleindeksen at Norge hadde det åttende sterkeste stillingsvernet blant de 30
OECD-landene. Sverige og Danmark lå på 21. og 22. plass. Figur 2 viser totalin-
deksen for 1985 og 2008 for utvalgte land. OECD endret hovedindeksen i 1998. I
figuren er også 2008-data i samsvar med den gamle definisjonen og de to årene er
dermed sammenlignbare. 

Figur 2. OECD Employment Protection Index. Utvalgte land. 1985 og 2008 
 

Kilde: OECD, http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_33927_42695243_1_1_1_1,00.html 

Man ser at de anglosaksiske landene skiller seg ut ved å ha svakt stillingsvern.
Norge svekket stillingsvernet moderat i perioden, mens Frankrike styrket sitt stil-
lingsvern. De andre landene som hadde relativt sterkt stillingsvern i 1985, svekket
vernet betydelig.  Figur 3 viser verdien på delindeksene for hvert av de tre skandi-
naviske landene. 

Norge hadde tilsynelatende et vesentlig sterkere vern knyttet til bruk av mid-
lertidige stillinger og innleid arbeidskraft enn det man fant i nabolandene. For
individuelle oppsigelser fra faste stillinger hadde Sverige sterkere vern enn Norge,
og Norge hadde det svakeste vernet mot kollektive oppsigelser. 

I Skandinavia har reguleringene av fast stillinger praktisk talt ikke vært endret
siden 1985, i hvert fall ikke målt ved OECDs delindeks. Derimot har det vært flere
endringer i reguleringene av midlertidige stillinger. 
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Figur 3. OECDs indeks for stillingsvern fordelt på hovedkomponenter. Norge, 
Sverige og Danmark. 2008

Kilde: OECD, http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_33927_42695243_1_1_1_1,00.html 

Figur 4. OECDs indeks for stillingsvern for midlertidige stillinger. Norge, Sverige og 
Danmark og OECD totalt. 1985–2008

Kilde: OECD, http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_33927_42695243_1_1_1_1,00.html
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Figur 4 illustrerer at Sverige og Danmark gjennomførte radikale endringer i regu-
leringer av midlertidige stillinger i løpet av første halvdel av 1990-årene. Fra å ha
relativt restriktive regler, sammenlignet med gjennomsnittet for OECD-landene,
har de nå relativt svake restriksjoner på dette området. I Norge har det vært flere
moderate reformer. Målt ved OECDs indeks, er norske reguleringer vesentlige
sterkere enn for gjennomsnittet av OECD-landene, og avstanden har økt i løpet av
perioden. 

Om metodevalg og aggregeringsnivå i empiriske studier

Som nevnt tidligere, er flertallet av de empiriske forskningsarbeidene vi har stu-
dert basert på paneldata på nasjonsnivå. Studiene er basert på regresjonsanalyser.
Blant studiene finnes det en rekke ulike varianter av avhengige variable (for
eksempel sysselsetting, arbeidsledighet eller produktivitet) og hvilke andre for-
hold (gjerne arbeidsmarkedspolitikk og organisering av arbeidslivets parter). I til-
legg er det forskjeller i hvilke land og tidsperioder som er representert. De fleste
analysene av paneldata på makronivå har med variable som skal fange opp graden
av organisering av partene i arbeidslivet, innretning og/eller nivået på arbeids-
ledighetstrygd og omfanget av aktive arbeidsmarkedstiltak. Det finnes også stu-
dier som tar med flere andre forklaringsvariable. 

Flertallet av studiene benytter siste tilgjengelige datasett for OECDs Employ-
ment Protection Index som mål på stillingsvernet, men det finnes også studier
basert på andre indekser. Én av studiene (Heckman og Pagés 2003) beregner
arbeidsgivers kostnader knyttet stillingsvernet, og innarbeider denne kostnaden i
en likevektsmodell. Det finnes også et fåtall studier som bruker resultater fra
spørreundersøkelser blant arbeidsgivere som indikator for styrken i stillingsver-
net.

Et mindre antall studier fra de senere årene er basert på disaggregerte data for
bransjer, selskap og personer. En viktig fordel ved bruk av disaggregerte data er at
dette åpner for å kontrollere for forskjeller i næringsstruktur mellom land. En del
av disse studiene baserer dessuten analysen på en forutsetning om at stillingsver-
net er en viktigere restriksjon i enkelte bransjer enn i andre (bl.a. basert hvor kon-
junkturfølsomme bransjene er). Man kan dermed analysere hvordan forskjellene i
for eksempel sysselsettingsvekst mellom bransjene innen det enkelte land kan for-
klares med forskjeller i stillingsvernet. 

Den siste gruppen av studier er dem som er basert på «naturlige eksperimen-
ter». Med dette menes at stillingsvernet er endret for deler av en økonomi. Det fin-
nes ikke så mange slike tilfeller, men både Frankrike, Italia, Portugal, Spania og
enkelte latinamerikanske land har endret stillingsvernet ulikt for henholdsvis små
og store selskaper. I tillegg er USA et interessant studieobjekt; der er stillingsver-
net en del av delstatenes lover, og ulike elementer av stillingsvern er innført i
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enkelte delstater på ulike tidspunkter gjennom flere tiår. I studiene definert som
naturlige eksperimenter studiene brukes ikke OECDs eller andre indekser for stil-
lingsvern. Isteden brukes dummy-variable for å skille mellom dem som er og dem
som ikke er omfattet av en spesifikk bestemmelse om stillingsvern på det aktuelle
tidspunktet. 

Fordelen med å bruke disaggregerte data er at man kan observere og kontrol-
lere for forhold som tildekkes i aggregerte data. For eksempel kan næringssam-
mensetning og bedriftsstørrelse være viktig for å forstå arbeidsmarkedets funk-
sjonsmåte. Disaggregerte data har dessuten gjort det mulig å utnytte forskjeller
mellom næringer til å anslå virkningene av stillingsvernet. Ulempen med dis-
aggregerte data er bl.a. at analysene vanligvis ikke kan brukes til å anslå likevekts-
løsninger. Det samme gjelder analysene basert på naturlige eksperimenter. 

Det største problemet med de naturlige eksperimentene er kanskje likevel at
det er usikkert om resultatene er overførbare til andre land. For eksempel er stil-
lingsvernet, forholdet mellom partene i arbeidslivet og en rekke andre forhold
såpass forskjellige i USA på den ene siden og Norge på den andre siden at det er
usikkert om styrking av stillingsvernet i USA vil ha samme virkning på arbeids-
markedet som det vil ha i Norge. På samme måte kan man argumentere for at
konklusjoner i studier av de latinske landene haller ikke nødvendigvis kan over-
føres til Norge. 

Hovedtendenser i forskningsresultatene

Ett av de få entydige resultatene i teoretiske studier er at sterkere stillingsvern vil gi
lavere mobilitet i arbeidsmarkedet. Dette bekreftes i nyere empiriske undersøkel-
ser. Også når det gjelder data for mobilitet har OECD gjort en innsats for å få fram
relativt detaljerte og sammenlignbare data. Med nye data er konklusjonene blitt
klarere enn tidligere: Sterkt stillingsvern reduserer både etablering og avvikling av
stillinger og personers flytting mellom eksisterende stillinger. Figur 5 viser resulta-
ter fra Bassanini og Marianna (2009). Indikatoren for mobilitet er beregnet ved
andel av de ansatte som har skiftet jobb i løpet av ett år. Andelen er justert for for-
skjeller i landenes næringsstruktur og bedriftsstørrelse. Datapunktet for Norge er
markert ved den store prikken. Man kan se at det er tendens til at sterkere stil-
lingsvern gir lavere mobilitet. Data for Norge passer godt inn i hovedtendensen i
materialet. 
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Figur 5. Stillingsvern (OECDs samleindeks 2005) og gjennomstrømning i arbeids-
markedet i 22 OECD-land. Perioden 2000–2005 

Kilde: Bassanini og Marianna (2009) og OECD Labor Market statistics. Note: Norge er markert med 
rund prikk.

Det finnes en del analyser av paneldata på landnivå som tyder på at sterkere stil-
lingsvern gir lavere sysselsetting og/eller høyere arbeidsledighet. Det finnes imid-
lertid også mange som ikke finner noen signifikante virkninger på disse områ-
dene, og noen få studier som finner signifikante virkinger med motsatt fortegn. 

Vårt inntrykk er at de nyeste studiene på landnivå jevnt over er av bedre kvali-
tet enn de tidligere studiene. Bl.a. inneholder de fleste nyere undersøkelser robust-
hetstester. I tillegg er datakvaliteten blitt bedre. I disse studiene er det få som fin-
ner signifikant virkning av stillingsvern på samlet sysselsetting og arbeidsledighet.

Hovedtendensen i studier av naturlige eksperimenter er imidlertid klar: Styr-
king av stillingsvernet reduserer samlet sysselsetting. Nesten alle studiene konklu-
derer med dette. Unntaket er den tidligere nevnte studien av Heckman og Pagés
(2003) hvor stillingsvernet er representert ved et beregnet tillegg til lønnskostna-
dene. Hovedtendensen er altså at det er en motsetning mellom resultatene avhen-
gig av om man bruker aggregerte data eller studerer naturlige eksperimenter. Det
kan tenkes flere grunner til dette:
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• Mangel på variasjon i stillingsvernet og flere andre landspesifikke uavhengige
variable (organisering av arbeidslivets parter, sentralisering av lønnsdannelse,
innretning av øvrig arbeidsmarkedspolitikk, m.v.), gjør det vanskelig å identifi-
sere virkning av stillingsvernet i de aggregerte studiene

• De naturlige eksperimentene beregner partielle virkninger, ofte relativ kort tid
etter den aktuelle reformen er gjennomført. Likevektsløsninger og langtidsef-
fekter kan avvike fra disse resultatene.

• Det kan være noe spesielt ved landene som gjennomfører reformer, og disse
spesielle forholdene kan utløse endringene i arbeidsmarkedet.

 Det er ikke gjennomført så mange studier av virkninger av stillingsvern for pro-
duktiviteten. Resultatene spriker dessuten. Noe av dette kan skyldes at studiene
bruker ulike definisjoner av produktivitet. Det finnes studier som indikerer at
sterkere stillingsvern gir høyere produktivitet, men én av disse (Nickell og Layard
1999) er basert på relativt begrensede data for stillingsvern, mens én (Autor et.al.
2007) lider av uløste metodeproblemer som gjør at forfatterne advarer mot å legge
vekt på resultatene. 

Nyere undersøkelser tyder på at sterkere stillingsvern, i hvert fall for fast
ansatte, svekker produktiviteten. Alle disse undersøkelsene er basert på disaggre-
gerte data. Én av undersøkelsene (Bassanini et. al. 2008) gjelder total faktorpro-
duktivitet, mens de andre ser på arbeidskraftproduktiviteten. 

Vi fant kun tre studier av virkninger på lønnsnivået. Alle er basert på selskaps-
data og politikkendringer som kan defineres som naturlige eksperimenter. To av
studiene (fra henholdsvis Portugal og USA) kan tyde på at sterkere stillingsvern
gir høyere lønn og lavere overskudd. Dette kan tolkes som et utslag av at styrking
av stillingsvernet gir de ansatte økt forhandlingsstyrke. Én studie fra Italia tyder
derimot på at styrking av stillingsvernet for små selskaper der gjorde at lønns-
nivået i disse selskapene sank sammenlignet med større selskap. 

Blant de studiene som ser på virkninger for yngre arbeidstakere av sterkere
vern for faste stillinger er konklusjonen entydig: Styrking av stillingsvern for faste
stillinger gir høyere arbeidsledighet blant unge (se for eksempel Bassanini og
Duval 2006). Videre gir et sterkt stillingsvern større andel langtidsledige blant de
arbeidsledige. 

I en del studier finner man også at kvinners stilling på arbeidsmarkedet svek-
kes av sterkere vern for faste stillinger. Bassanini og Duval (2006) finner ingen
virkning på samlet sysselsetting og ledighet blant kvinner, men derimot finner de
økt bruk av deltidsstillinger. De tolker dette som at når arbeidsgiverne får redusert
fleksibilitet ved at vernet for faste stillinger styrkes, skaffer de seg fleksibilitet gjen-
nom å ha flere på deltid. De deltidsansatte vil oftere være tilgjengelige for å øke
arbeidsmengden utover den avtalte tid, og arbeidstyrken er dermed blitt fleksibel. 

Figur 1 over illustrerer at det har vært en tendens til liberalisering av reglene
SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2010  | ÅRGANG 27 | 328–342



VIRKNING AV LOVREGULERING AV STILLINGSVERN

spa-2010-4.book  Page 339  Monday, November 15, 2010  8:03 AM
for bruk av midlertidige stillinger i OECD-området. For faste stillinger har reglene
stort sett ligget fast. Også i Norge har det vært reformer i regelverket for bruk av
midlertidige stillinger og innleid arbeidskraft. Midlertidige stillinger kan ses som en
inngangsport til arbeidsmarkedet. Unge og andre som har stått utenfor arbeidsmar-
kedet kan lære og få vist seg frem, og dermed etter hvert komme over i fast stilling.
Midlertidig ansettelse kan også føre til en varig marginalisering av visse grupper og/
eller svak produktivitetsvekst i økonomien. Åpning for omfattende bruk av midlerti-
dige stillinger gjøre at slike stillinger etter hvert erstatter faste stillinger. Arbeidsgi-
verne vil kunne se på ansatte i midlertidige stillinger som ustabil arbeidskraft og
derfor satse lite på kompetanseoppbygging for denne gruppen. Videre vil midlerti-
dig ansatte ha svak forhandlingsstyrke og dermed få lavere lønn enn andre. De mid-
lertidig ansatte vil dessuten miste jobben i lavkonjunkturer. Erfaringsmessig vet man
at en periode med ledighet gir betydelig fare for varig utstøting. 

Den empiriske forskningen på feltet gir ikke grunnlag for å trekke mange klare
konklusjoner. Det er ikke tvil om at økt adgang til bruk av midlertidige stillinger
gjør at midlertidige stillinger til en viss grad erstatter faste stillinger. Videre er det
flere studier som bekrefter det teoretiske funnet at arbeidsgiverne satser mindre
på kompetanseoppbygging for midlertidige enn for faste ansatte. En del av forsk-
ningen tyder på at de som tar en midlertidig jobb øker sin sjanse for å få fast jobb
senere, mens andre studier ikke finner noen slik effekt. Enkelte studier finner at
midlertidig ansatte får lavere lønn enn fast ansatte. Andre undersøkelser finner
ingen eller motsatt effekt på lønnsnivået. 

Det finnes noen få studier som måler hvor sterk trygghet arbeidstakerne føler
for jobben sin. Som ventet føler offentlig ansatte sterkere trygghet enn dem som
arbeider i privat sektor. Mer uventet er det at det ser ut til å være en negativ sam-
menheng mellom styrken i lovregulering av stillingsvernet og den trygghet
arbeidstakerne føler, det vil si at arbeidstakerne føler seg mindre trygge desto ster-
kere stillingsvernet er. Det har vært fremmet flere ulike hypoteser for å forklare
denne tendensen. Én hypotese er at der stillingsvernet er sterkt, er det også mer
konflikt og publisitet rundt nedbemanninger. Dette bidra til en følelse av utrygg-
het. En annen hypotese er at sterkt stillingsvern ikke bare reduserer risikoen for å
miste jobben, men også sannsynligheten for å komme tilbake i jobb hvis man først
er blitt ledig. 

Avsluttende merknader

Det er bare noen få handlingsrelevante konklusjoner fra teoretisk forskning
omkring stillingsvern. Den empiriske forskningen har bare i begrenset grad klart
å redusere tvilen som de teoretiske studiene har etterlatt. For politikere og partene
i arbeidslivet har forskningen dermed gitt et begrenset utbytte. Imidlertid virker
det som den empiriske forskningen understøtter to viktige konklusjoner:
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• Sterkt vern av faste stillinger gir økt langtidsledighet og gjør det vanskeligere
for ungdom å komme inn på arbeidsmarkedet

• Sterkt vern av faste stillinger har negativ effekt på produktivitetsutviklingen
• Et liberalt reguleringsregime for midlertidige stillinger og innleie av arbeids-

kraft bidrar til å skape et segment hvor arbeidsgiverne satser lite på kompetan-
seoppbygging. 

Forskningen omkring virkninger av stillingsvern har dessuten bidratt til å belyse
virkninger av andre arbeidsmarkedsinstitusjoner og -tiltak. For eksempel tyder
flere av analysene på at sterkt koordinert lønnsdannelse og aktiv arbeidsmarkeds-
politikk gir høy sysselsetting og lav ledighet. 

Svært ofte framstår politikken i de skandinaviske landene som relativt enhetlig
og som forskjellig fra resten av OECD-området. Dette gjelder tilsynelatende ikke
når det gjelder stillingsvern: Det samlede stillingsvernet i Norge framstår som
vesentlig mer restriktivt enn i Sverige og Danmark. Sverige skiller seg ut ved å
være blant de mest liberale når det gjelder midlertidige stillinger, men blant de
mest restriktive når det gjelder faste. Dette er en profil som flere forskere har
advart mot. Danmark er derimot blitt trukket fram av mange som et eksempel til
etterfølgelse. Den danske politikken omtales som «flexicurity». Med fleksibilitet
(«flexi») menes svakt stillingsvern. Med sikkerhet («security») menes gode vel-
ferdsordninger, herunder høy ledighetstrygd. På tross av at Danmark og Sverige
har gjennomført større reformer i stillingsvernet, er ingen av primærstudiene vi
har gjennomgått gjennomført i noen av disse landene. Den eneste norske studien
er Salvanes (1997). Trolig vil de skandinaviske landene være godt egnet som
objekt for analyse av virkninger av endringer i stillingsvern. Dette skyldes at en del
grunnleggende trekk ved velferdsordningene og organiseringen av arbeidsmarke-
det er relativt like i disse landene. Samtidig har det vært betydelige reformer i stil-
lingsvernet. Særlig kan en studie av de skandinaviske landene gi innsikt i virknin-
ger av regulering av midlertidige stillinger. 

En svakhet ved den empiriske forskningen på feltet er at den implisitt forutset-
ter at stillingsvernet er bestemt av lovreguleringer alene. I mange tilfeller vil det
imidlertid finnes kollektive avtaler som begrenser kontraktsfriheten i ansettelses-
forhold, for eksempel i form av oppsigelsestider, etterlønn, m.v. Videre kan man
også tenke seg at bruk av streiker og andre aksjonsformer i visse tilfeller kan fun-
gere som barrierer mot bruk av oppsigelser tilsvarende begrensninger i kontrakts-
friheten. Også tilbøyeligheten til å bruke rettsinstanser som virkemiddel mot
andre parter kan påvirke adferden. Disse forholdene har ikke vært innarbeidet i
den empiriske forskningen om virkninger av stillingsvern. Det er nærliggende å
tro at noe av grunnen er problemene med å etablere et brukbart datagrunnlag for
disse forholdene. OECD er i ferd med å etablere et slikt datagrunnlag (jf. Venn
2009). Ikke minst hvis man skal studere virkningene av stillingsvernet i de skandi-
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naviske landene, kan det være grunn til å innarbeide data særlig om kollektive
avtaler. 

Det kan se ut til at forskningsaktiviteten omkring virkninger av stillingsvern er
i ferd med å avta. Kanskje kan problemene med å identifisere virkninger på samlet
sysselsetting og ledighet ha gjort at færre fristes til å ta for seg problemstillingene.
Usikkerhet om virkningene av reformer i stillingsvernet har dessuten gjort at slike
reformer framstår som mindre aktuelle enn tidligere. Vi mener imidlertid at det
bør være gode muligheter for å utvikle ny kunnskap hvis det forskes videre på
dette feltet. Ikke minst kan forskning på skandinaviske data være nyttig.

Noter

1 Artikkelen er skrevet på basis av et prosjekt som ECON Poyry og Proba samfunnsana-
lyse gjennomførte på oppdrag av Arbeidsdepartementet. Prosjektet ble ledet av Einar
Bowitz i ECON Pöyry. Oppdragsgiver ønsket en gjennomgang av internasjonal fors-
kning omkring lovregulering av stillingsvern og arbeidstid. I tillegg skulle vi foreslå
temaer for ytterligere forskning. Vi viser for øvrig til prosjektrapporten ECON (2010).

2 Med dette menes hendelser som ikke omfatter hele populasjonen som studeres og som
er slik at deler av populasjonen kan ses som en kontrollgruppe. Man kan identifisere
virkningen av hendelsen ved å sammenligne utviklingen hos dem som ble omfattet av
hendelsen med dem som ikke ble det.

3 Se OECDs temaside om stillingsvern: http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_
2649_33927_42695243_1_1_1_1,00.html
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Arbeidsledighet blant ikke-vestlige innvandrere er langt høyere enn blant inn-
fødte. For å motvirke de negative effektene av arbeidsledighet fører Norge en
aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Ulike tiltak skal kvalifisere og/eller bidra med
arbeidstrening slik at de arbeidsledige lettere kan komme i jobb eller i utdan-
ning. Analysen dekker perioden 1993–2007 med sine ulike konjunkturer. Vi
kontrollerer for både observerbare og uobserverbare kjennetegn ved indivi-
dene, og måler både innlåsningseffekter og effekter på fire ulike overganger
(jobb, utdanning, trygd og utenfor arbeidsstyrken). Resultatene viser at effekten
av å delta på AMO og Lønnstilskudd på senere jobbsannsynlighet er positiv for
ikke-vestlige innvandrere. Vi finner ingen positive sysselsettingseffekter av å
delta på tiltaket Arbeidspraksis.1

Til tross for at det generelt er lav arbeidsledighet i Norge sammenliknet med
resten av den industrialiserte verden, både blant innfødte og innvandrere (OECD
2009), er det visse grupper som sliter med å få jobb og beholde jobben. Arbeidsle-
digheten blant ikke-vestlige innvandrere er markert høyere enn for innfødte, og
forholdstallet mellom innfødte og innvandrere (ledighetsnivået til innvandrere
dividert på ledighetsnivået til innfødte) er høyere i Norge enn i mange OECD-
land (OECD 2009).2 For Norge viser OECD (2009) at mannlige innvandrere har
2,8 ganger høyere arbeidsledighet enn innfødte menn. Det sammenliknbare for-
holdstallet for et gjennomsnitt av 12 OECD-land er 1,8.

Den høye arbeidsledigheten blant en del innvandrergrupper kan forklares på
ulike måter. Utdanning og yrkeserfaring påvirker tilpasningen på arbeidsmar-
kedet. En del innvandrere kommer til Norge med utdanningskompetanse som
ikke er direkte overførbar til det norske arbeidsmarkedet. I tillegg vil noen inn-
vandrere komme fra land som har lav kvalitet på sitt utdanningssystem. Både lite
overførbar utdanning og/eller lav kvalitet på utdanningen vil føre til at produktivi-
teten blir lav. Dette vil redusere sysselsettingsmulighetene. De aller fleste studier
av avkastning av utdanning finner også at avkastningen er mye lavere for innvand-
S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2010 | ÅRGANG 27  | 343–363 343
© Universitetsforlaget | www.idunn.no/spa

http://ideas.repec.org/p/hhs/ifauwp/2001_014.html
http://ideas.repec.org/p/hhs/ifauwp/2001_014.html
http://ideas.repec.org/p/hhs/ifauwp/2001_014.html


INÉ S HARDOY OG TAO ZHANG

344

spa-2010-4.book  Page 344  Monday, November 15, 2010  8:03 AM
rere enn for innfødte (se f.eks. Chiswick 1978, Chiswick og Miller 2008, Hardoy
og Schøne 2010). Videre finner man ofte at utdanning gjennomført før innvand-
ring har lavere avkastning enn utdanning gjennomført etter innvandring (Brats-
berg og Ragan, 2002, Hardoy og Schøne 2010). Hardoy og Schøne (2010) viser på
grunnlag av norske data at avkastning av ett år ekstra utdanning er tre ganger så
høy for innfødte som for ikke-vestlige innvandrere som har utdanning fra føde-
landet. Bratsberg og Terrell (2002) bruker amerikanske data fra 1990 og 1991 og
viser at avkastningen av utdanning fra fødelandet er positivt korrelert med indika-
torer på utdanningskvaliteten i fødelandet. Forskning viser også at jo nærmere
innvandrere er innvandringslandet når det gjelder kultur og språk, jo lettere og
fortere kommer de i jobb (se f.eks. Chiswick og Miller 2008 og Raaum 1998). Og
jo fortere innvandrere tilegner seg kunnskaper om språk og kultur i det landet de
kommer til, jo større er sannsynligheten for å komme i jobb. I samfunnsøkono-
misk forstand kan dette forklares med at både språk og økt kulturforståelse øker
den enkeltes kompetanse og produktivitet. Økt produktivitet vil i neste omgang
gjøre deg mer attraktiv for potensielle arbeidsgivere. 

Diskusjonen over antyder at en viktig årsak til at en del innvandrergrupper er
dårlig integrert på det norske arbeidsmarkedet, er at kompetansen deres er dårlig
tilpasset den kompetansen som norske arbeidsgivere etterspør. Da er kompetanse-
heving avgjørende for å forbedre innvandreres muligheter på arbeidsmarkedet.
Hovedhensikten med denne artikkelen er å finne ut om innvandrere som deltar på
arbeidsmarkedstiltak, øker sine sjanser for å få arbeid i det ordinære arbeidsmar-
kedet. En av anbefalingene i OECD (2009) er at norske myndigheter bør fokusere
mer på innvandrere med lave kvalifikasjoner og som har lav yrkesdeltakelse, og
satse mer på kompetanseheving for denne gruppen.

Det er noen kjennetegn ved det norske arbeidsmarkedet som gjør at kompe-
tanseheving for personer som står utenfor arbeidsmarkedet, kanskje er spesielt
viktig her. Lønnstrukturen i Norge er sammenpresset sammenliknet med de fleste
andre land, og den er spesielt sammenpresset på bunnen av lønnsfordelingen. Det
betyr at lønnsnivået for lavtlønnede er veldig høyt i Norge sammenliknet med
andre land. Høye krav til produktivitet gjør det krevende å komme inn på det
norske arbeidsmarkedet «nedenfra», det vil si for dem med dårligst kvalifika-
sjoner. 

Videre er det moderne arbeidslivet kjennetegnet ved å stille høye krav til pro-
duktivitet og rask omstillingstakt. Mange enkle jobber uten krav til utdanning
som fantes før, har falt bort. Rask teknologisk vekst har ført til at etterspørselen
etter arbeidstakere med høy utdanning har økt på bekostning av arbeidstakere
med lav utdanning. I tillegg har nye produksjonsmetoder som fokuserer på desen-
tralisering av de ansattes ansvar, bruk av arbeidsgrupper («team-production»), og
jobbrotasjon ført til at kravene til kommunikasjon og språk har økt, sammenlik-
net med den gammeldagse samlebåndsproduksjonen, hvor kravene til samhand-
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ling og kommunikasjon var mindre. Hver for seg og samlet representerer disse
utviklingstrekkene en utfordring for innvandrere med lav kompetanse; om det er i
form av lav eller manglende utdanning og/eller i form av manglende språkkunn-
skaper. En sentral utfordring er derfor å heve innvandrernes kompetanse, spesielt
for innvandrere med kort botid. Å tilby arbeidsmarkedstiltak som hever kompe-
tansen og gjør dem mer attraktive for potensielle arbeidsgivere, vil derfor kunne
være viktig i så måte.

Arbeidsmarkedstiltak har som formål å gi økt kompetanse og/eller gi relevant
jobberfaring. Tall fra SSB viser at arbeidsløse innvandrere fra ikke-vestlige land
deltar mer på arbeidsmarkedstiltak enn arbeidsløse innfødte: Ikke-vestlig innvan-
drere utgjør mer enn en tredjedel av deltakerne på ordinære arbeidsmarkedstiltak,
mens de utgjør en fjerdedel av de registrerte ledige. Videre viser tall fra SSB at inn-
vandrere i større grad deltar på ordinære arbeidsmarkedstiltak enn på tiltak for
personer med nedsatt arbeidsevne, sammenliknet med innfødte: Innvandrere
utgjør cirka en tredjedel av deltakerne på ordinære arbeidsmarkedstiltak og under
en tiendedel av deltakerne på tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne.3 Inn-
vandrere deltar også i mye større grad på kvalifiserings- og opplæringskurs enn
innfødte (AMO og Arbeidspraksis), noe som reflekterer offentlig politikk rettet
mot å kvalifisere innvandrere og gi dem ferdigheter i norsk språk. Innvandrere
deltar derimot i mindre grad på Lønnstilskudd.4

Ordinære arbeidsmarkedstiltak er den mest omfattende offentlige satsningen
for å integrere innvandre på arbeidsmarkedet. Denne studien er den første som
gjør en så omfattende analyse av effekten av ulike arbeidsmarkedstiltak, hvor man
også sammenlikner ikke-vestlige innvandrere med innfødte. Kort fortalt tar vi i)
hensyn til at effekten av ulike type ordinære arbeidsmarkedstiltak kan variere mel-
lom innfødte og innvandrere, ii) vi estimerer effekten av tiltaksdeltakelse på sann-
synligheten for å være i ulike situasjoner (jobb, utdanning, trygd, og utenfor
arbeidstyrken), iii) vi kontroller for observerte kjennetegn, som alder, kjønn,
yrkeserfaring, utdanning og botid, og iv) vi kontrollerer for effekten av kjennetegn
som er vanskelige å observere, som for eksempel motivasjon, stå-på-vilje, sosiabi-
litet og tilpasningsdyktighet. Datamaterialet inkluderer alle individer som har
vært registrert i NAV i perioden 1993–2007. Denne perioden har svingninger i
konjunkturene. Metoden vi benytter, gjør det mulig å kontrollere for konjunktur-
svingningene. 

Det har vært gjort to andre sentrale satsninger i Norge for å øke integreringen
av innvandrere på arbeidsmarkedet. Den ene er Introduksjonsprogrammet som ble
innført som en obligatorisk ordning for kommunene gjennom introduksjonsloven
fra og med 1. september 2004. Programmet er rettet mot nyankomne flyktninger
og familiegjenforente med disse, samt personer med opphold på humanitært
grunnlag. I det toårige programmet er målsettingen at deltakerne skal lære det de
trenger for å komme i jobb eller fortsette med utdanning. Aktuelle tiltak kan være
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norskopplæring, utdanning eller arbeidspraksis. Deltakerne får lønn under opp-
læringen. Undersøkelser fra SSB (se f.eks. Henriksen 2010) viser at mellom 58 og
65 prosent av deltakerne på Introduksjonsprogrammet til nå har gått over i jobb
eller utdanning. Den andre satsningen er Ny Sjanse som ble introdusert i 2005, og
er et helårs- og fulltidskvalifiseringsprogram for innvandrere mellom 18 og 55 år,
som er uten fast tilknytning til arbeidslivet. Ny Sjanse bruker metoder fra Intro-
duksjonsprogrammet. Innvandrere som har vært i landet over lengre tid som mot-
tar sosialhjelp, og kvinner er to viktige målgrupper. 

Hva vet vi fra tidligere forskning?

Det er en rekke studier i Norge som har analysert effekten av å delta på arbeids-
markedstiltak på senere sysselsetting, men det er få studier som har sett på effek-
ten av å delta på ulike arbeidsmarkedstiltak for innvandrere. Spesielt er det mangel
på analyser som har brukt metoder som tar høyde for at individer er heterogene,
ikke bare når det gjelder observerte kjennetegn som etnisitet, utdanning, yrkeser-
faring, alder og kjønn, men også i forhold til uobserverbare kjennetegn som moti-
vasjon, personlighet, intelligens og sosiabilitet. Røed og Raaum (2006) bruker
registerdata fra perioden 1989–2002 for å analysere effekten av å delta på arbeids-
markedstiltak for overgangen til jobb. De konkluderer med at deltakelse på tiltak
har bidratt til å redusere varigheten av ledighetsperioden, spesielt for enkelte
grupper av ledige som i utgangspunktet har størst vanskeligheter med å komme i
jobb på ordinær måte, som for eksempel ikke-vestlige innvandrere. Kvinge og
Djuve (2006) analyserer bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvan-
drere. De fokuserer på hvem som deltar, og hvordan sysselsettingsmulighetene er
etter tiltakene. Dataene er fra første halvdel av 2003. Kvinge og Djuve finner at
Lønnstilskudd er det tiltaket som har den klart største overgangen til arbeid for
alle grupper, men er samtidig det tiltaket som brukes minst. Videre finner de at
effekten av Lønnstilskudd og Arbeidspraksis var noe bedre for innvandrere enn
for innfødte. De benytter en såkalt «matching-metode» hvor man kontrollerer for
observerte forskjeller mellom tiltaksdeltakere og ikke-tiltaksdeltakere. Metoden
kontrollerer imidlertid ikke for uobserverte forskjeller.

I Danmark er også arbeidsledigheten blant innvandrere høyere enn for dansk-
fødte. Arbeidsledige innvandrere deltar også mer på arbeidsmarkedstiltak enn
danskfødt arbeidsledige. Som i Norge er ikke-vestlige innvandrere sterkt underre-
presentert på arbeidsmarkedstiltak som gir arbeidstrening (yrkeserfaring, nett-
verk osv.). Flertallet av tiltaksdeltakerne er på en eller annen form for opplæring/
kvalifisering: To av tre er på kvalifiseringstiltak, en av tre på sysselsettingstiltak
(Geerdsen og Geerdsen 2006). Forskning viser generelt at arbeidsmarkedstiltak
ser ut til å ha en mer positiv effekt for ikke-vestlige innvandrere enn for innfødte
dansker (se f.eks. Justesen 2003). Rosholm (2005) finner at arbeidsmarkedstiltak
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for dagpengemottakere er spesielt effektive for menn med ikke-vestlig bakgrunn.
Analysen viser at jobbtrening er det desidert mest effektive tiltaket. Rosholm tol-
ker resultatene slik at tiltak rettet mot ikke-vestlige innvandrere kan være veldig
effektive, men at de i mange tilfeller må «skreddersys» de mange ulike behovene
som innvandrere har. Rosholm studerer også tilpasning for sosialhjelpmottakere
og konkluderer at det er store forskjeller i effekter etter etnisk gruppe. Effektene
synes å være best for vestlige innvandrere og flyktninger, mens det kan se ut som
om tiltak kan være kontraproduktive for innvandrere fra de store arbeidsinn-
vandringsgruppene fra 1960- og 1970-tallet. 

I Sverige er mønsteret mye likt som for Danmark og Norge, men arbeidsledig-
hetsnivået blant innvandrere har i de senere årene vært høyere i Sverige enn i
Danmark og Norge (OECD 2009). Arbeidsledigheten blant innvandrere er bety-
delig høyere enn i befolkningen ellers, og spesielt blant yngre innvandrere. Det
generelle bildet er at arbeidsmarkedstiltak som fungerer best for befolkningen
generelt, også fungerer best for innvandrere. Carling og Richardson (2001) kom-
mer fram til at Lønnstilskudd og andre sysselsettingstiltak fungerer bedre enn
kvalifiseringstiltak/opplæring. Ekberg og Roth (2000) konkluderer med at jo mer
arbeidsmarkedstiltak likner vanlig arbeid, jo større er sjansen for å være i arbeid
etter avsluttet tiltak. Ekberg og Rooth (2000) påstår at de som har fått svensk stats-
borgerskap, har blitt nedprioritert i utformingen av arbeidsmarkedspolitikken i
Sverige, på tross av at de har betydelige vanskeligheter på arbeidsmarkedet. En av
de nyeste arbeidsmarkedssatsningene for innvandrere i Sverige er den såkalte
«Arbetsplatsintroduktion for vissa invandrare (SIN)». Tiltaket skal fungere som en
sysselsettingsstøtte til innvandrere eller flyktninger som er i risiko for å bli lang-
tidsledige. Det går ut på å gi tett og kvalifisert oppfølging slik at deltakerne får
jobb og klarer å bli i et jobbforhold. Johansson og Åslund (2006) har evaluert ord-
ningen og konkluderer med at den tydeligste effekten av ordningen så langt er at
den gir økt deltakelse på Arbeidspraksis, som igjen gir økt overgang til arbeid når
alt er en del av SIN. 

Data og estimeringsmetode

Dataene som ligger til grunn for analysene, er koplede administrative registerdata
på individnivå fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Databasen inneholder opplysninger
om alle registrerte arbeidsledige og deres deltakelse på ulike arbeidsmarkedstiltak.
Når det gjelder denne analysen, benytter vi opplysninger om demografiske for-
hold som alder, kjønn, sivil status, utdanning, botid (for innvandrerne) og ikke
minst etnisitet. Vi benytter opplysninger fra arbeidsgiver- og arbeidstakerregiste-
ret som har informasjon om alle registrerte jobber, koplet med opplysninger om
lønns- og trekkoppgaver. Vi benytter dessuten informasjon om trygdutbetalinger,
opplysninger om pensjonspoeng, informasjon fra forløpsdatabasen FD-trygd
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samt informasjon fra SSBs inntektsregister. Vi benytter også informasjon om
bostedsfylke.5

De koplede dataene dekker perioden fra 1993 til 2007. Dataene har en forløps-
struktur som gjør det mulig å følge individer over tid når det gjelder lønn, sivil
status, flyttinger og ikke minst tilstander i og utenfor arbeidsmarkedet. 

En innvandrer er definert som en person født i utlandet av to utenlandsfødte
foreldre. Vi begrenser analysen av innvandrere til ikke-vestlige innvandrere. Ikke-
vestlige innvandrere er definert som personer fra Asia (inkludert Tyrkia), Afrika,
Sør- og Sentral-Amerika og Øst-Europa. 

Modell

Hovedformålet med denne artikkelen er å finne ut hvordan deltakelse på ordi-
nære arbeidsmarkedstiltak påvirker senere tilpasning i eller utenfor arbeidsmar-
kedet. Konkret undersøker vi hvordan varighet av ledighet og eventuell delta-
kelse på arbeidsmarkedstiltak påvirker varighet fram til en overgang til en av
følgende fire alternativer: jobb, utdanning, trygd, eller (det å være) utenfor
arbeidstyrken. Modellapparatet vi bruker, er en såkalt blandet proporsjonal
konkurrerende hasardmodell. Modellen er beskrevet i detalj i Gaure et al. (2007)
og er benyttet i mange empiriske studier (se f.eks. Zhang 2004 og Røed og
Raaum 2006). En spesielt god egenskap med modellen er at den fanger opp
effekten av uobservert heterogenitet, i tillegg til de vanlige forklaringsvariablene
man typisk inkluderer i slike analyser. Metoden tillater at individene kan variere
med hensyn til uobserverte egenskaper som påvirker overgangene langs ulike
dimensjoner, og at disse egenskapene kan være korrelerte. Dette er viktig for
vårt formål. La oss bruke evne som et eksempel: Det kan tenkes at et individ som
har gode evner i forhold til det å gjøre det bra på arbeidsmarkedet, også har høy-
ere sannsynlighet for å delta på og få utbytte av arbeidsmarkedstiltak. Dersom vi
ser bort fra en eventuelt positiv sammenheng av denne typen, vil vi i analysen
komme til å overvurdere sysselsettingseffekten av å delta på arbeidsmarkedstil-
tak. I tillegg til å kontrollere for uobservert heterogenitet kontrollerer modellen
også for konjunktursvingninger gjennom hele analyseperiode, det vil si fra 1993
til 2007. Konkret gjør vi det ved å inkludere 59 kvartalsdummyer som forkla-
ringsvariabler.

Tiltaksgruppering

Vi fokuserer på ordinære arbeidsmarkedstiltak, det vil si at vi ser bort fra tiltak for
personer med nedsatt arbeidsevne. Fordi omfang og innhold av aktive arbeids-
markedstiltak har endret seg over analyseperioden – hovedsakelig med det formål
å tilpasse tiltakene til konjunkturutviklingen og arbeidsledighetsutviklingen –
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fokuserer vi her på fire hovedtyper av tiltaksgrupper som har et veldefinert, varig
og konsistent innhold gjennom hele analyseperioden. Disse er:6

1 Opplæring (AMO): Skal bidra til at arbeidssøkere kvalifiseres til ledige jobber
og hindre utstøtning av personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet
eller er i en usikker sysselsettingssituasjon og har behov for kvalifisering.
Arbeidsmarkedskurs er ofte korte yrkesrettede kurs, og sammensetningen av
kurs varierer ut ifra behov i arbeidsmarkedet. Varighet inntil 10 måneder. 

2 Lønnstilskudd: Skal motivere arbeidsgivere til å tilsette personer med proble-
mer med å komme inn på arbeidsmarkedet på vanlige lønns- og arbeidsbetin-
gelser. Lønnstilskudd ytes til ordinære private bedrifter og offentlige
virksomheter i en begrenset del av tiden den arbeidssøkende er ansatt. Varig-
het maksimalt ett år. Her inkluderer vi også følgende tiltak av varierende og
betydelig mindre omfang enn Lønnstilskudd i perioden: Vikarplasser, Jobb-
skaping og Egenetablering.

3 Arbeidspraksis: Er hovedsakelig rettet mot nyankomne på arbeidsmarkedet
som trenger å prøve ut sine muligheter der, få arbeidserfaring og dermed
styrke muligheten til å komme i arbeid. Deltakeren kan få tilrettelagt arbeids-
trening med oppfølging og skal i samarbeid med arbeidsgiver utarbeide en
opplæringsplan. 

4 Tiltakskjede: Dette er enten Arbeidspraksis eller Lønnstilskudd som følger
etter et AMO-kurs.7

Grupperingen vi har valgt, er en standardgruppering av ordinære tiltak, som bru-
kes både i Norge og internasjonalt (se f.eks. Martin og Grubb 2001, eller Kluve,
2006).8

Ledighetsforløp

Å være arbeidsledig er definert ved at en person er registrert i NAVs register for
arbeidsledige som helt ledig eller som deltaker på ordinære arbeidsmarkedstiltak.
Vi inkluderer ikke personer som er permittert, siden de generelt har et annerledes
ledighetsforløp og jobbsøkingsmønster. Vi inkluderer heller ikke delvis sysselsatte
som er i jobb, men som ønsker å jobbe mer. De antar vi har et fotfeste i arbeids-
markedet. Et ledighetsforløp er en periode som helt ledig eller der tiltaksdeltaker
har eventuelle avbrudd av maksimalt to måneders varighet, satt sammen til en
sammenhengende ledighetsperiode.9 Tidsenheten er måned. Vi betinger på at et
forløp starter i måned t dersom vedkommende ikke er registrert som arbeidsledig
i noen av de tre månedene forut for måned t. Vi krever at første registrerte tilstand
må være helt ledig. Vi betinger imidlertid ikke at forløpet må starte med en dag-
pengeytelse. Forløpet løper så lenge personen ikke skifter status, det vil si dersom
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vedkommende fortsatt er arbeidsledig. Et forløp stopper i måned t hvis personen
ikke er registrert som helt ledig eller er deltaker på ordinære arbeidsmarkedstiltak
i de tre sammenhengene månedene som fulgte måned t. Vårt hovedmål er å stu-
dere hvilken overgang som skjer etter at et ledighetsforløp tar slutt. 

Overganger

Når en periode som helt ledig stopper, prøver vi gjennom flere kilder å finne ut
hva slags overgang individet får. Vi skiller mellom to typer overganger: midlertidig
overgang og absorberende (permanent) overgang. Deltakelse på tiltak defineres
som midlertidig overgang. I dette tilfellet stopper vi ikke forløpet, bare definerer en
overgangsvariabel for å indikere at ledighetsforløpet fortsetter, men at ledighetstil-
standen har endret seg. Siden vi i denne artikkelen skal evaluere effekten av
arbeidsmarkedstiltak, definerer vi fire midlertidige overganger tilsvarende de fire
tiltaksgruppene vi definerte i forrige avsnitt, det vil si: Opplæring, Lønnstilskudd,
Arbeidspraksis og Tiltakskjede.

Absorberende eller permanente overganger er: jobb, ordinære utdanning, trygd
og ut av arbeidsstyrken. Vi definerer de permanente overgangene på følgende
måte i følgende rekkefølge:

1 Overgang til jobb dersom personen får registrert et arbeidsforhold via
arbeidstakerregisteret i løpet av de tre første månedene umiddelbart etter
sluttmåneden av ledighetsforløpet. Gyldig arbeidsforhold er definert ved et
forhold som varer minst en måned, og som har en samlet lønn på mer enn
5000 kroner. Hvis vi ikke kan finne et gyldig arbeidsforhold i arbeidstakerre-
gisteret, prøver vi å bruke lønnsopplysninger for hele år til å anslå om ved-
kommende er i jobb. Vi teller først hvor mange måneder det er i det
kalenderåret ledighetsforløp avsluttes, som ikke har noe registrert arbeids-
forhold. Deretter deler vi årslønnen på de «uforklarte» månedene. Dersom
månedslønnen beregnet på denne måten overstiger 5000 kroner, definerer vi
dette som en overgang til jobb. 

2 Overgang til utdanning dersom personen er registrert å være under utdanning i
løpet av de tre månedene som følger umiddelbart etter avsluttet ledighetsfor-
løp; eller dersom et utdanningsløp starter før avslutningsmåned av forløpet av
ledighet, men ikke slutter innen de tre månedene umiddelbart etter avsluttet
ledighetsforløp. 

3 Overgang til trygd dersom personen er registrert på trygd som starter innen tre
måneder etter avsluttet ledighetsforløp. Alle trygdeytelser er inkludert her.
Eksempler på trygdeytelser er: sykepenger, rehabiliteringspenger, attførings-
penger, foreldrepenger, hjelpstønad, overgangstønad, sosialhjelp (økonomisk
stønad), introduksjonsstønad, uføretrygd og alderpensjon. Dersom personen
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er registrert på tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne, definerer vi også
det som overgang til trygd. 

4 Overgang til ut av arbeidsstyrken er en restgruppe som omfatter ukjent over-
gang hvor vi ikke kan finne en registrering på hvor forløpet har endt, etter at vi
har gått gjennom prosedyrene i punktene 1–3. 

Basert på definisjoner av forløp og overganger, estimerer vi modellen nevnt oven-
for. Det er fire absorberende overganger og fire midlertidige overganger. Hvis for-
løpet varer fram til analyseperiodens slutt, som er september 2007, sensurerer vi
forløpet, det vil si at forløpet slutter uten at det registreres en overgang. Forløpet
fortsetter selv om en overgang til tiltak har skjedd. Vi sensurerer forløp hvis varig-
heten av forløpet varer lenger enn 36 måneder. Vi sensurerer også forløp hvis til-
taksvarighet er lenger enn 12 måneder. 

Resultater

I dette avsnittet presenterer vi de empiriske resultatene. Før vi presenterer resulta-
ter fra estimering av modellen, gir vi en kort beskrivelse av observerte kjennetegn
ved individene vi skal analysere. 

Beskrivende statistikk

Arbeidsledige ikke-vestlig innvandrere og arbeidsledige innfødte har noen felles
kjennetegn: De er omtrent like gamle, alderen er cirka 30 år for begge grupper.
Kjønnsfordelingen er også omtrent den samme. Om lag halvparten er menn. De er
likevel ulike langs flere dimensjoner. Sammenliknet med innfødte er gruppen av
ikke-vestlige innvandrere er mye oftere gift (60 mot 27 prosent), de bor mye oftere i
Oslo (31 mot 9 prosent), de har en mye høyere andel med laveste utdanning (60 mot
6 prosent med utdanning lik grunnskole). Gruppen av ikke-vestlige innvandrere har
også mindre yrkeserfaring (2 år med pensjonspoeng i snitt mot 8 år for innfødte), de
har lavere tidligere lønn (gjennomsnittlig pensjonspoeng på 0,8 G mot 1,7 G for
innfødte), og de har en mindre andel som mottar dagpenger (12 prosent mot 28
prosent). Arbeidsledige ikke-vestlige innvandrere har om lag 6 års botid i Norge.
Fordelingen på landbakgrunn er slik: 53 prosent fra Asia, 18 prosent fra Afrika, 14
prosent fra Øst-Europa og 6 prosent fra Mellom- og Sør Amerika. 

Når det gjelder tiltaksdeltakelse i vårt analyseutvalg, så er mønsteret i tabell 2 i
vedlegg sammenfallende med det generelle bildet fra statistikk fra NAV: Ikke-vest-
lige innvandrere deltar mer på AMO og mindre på Lønnstilskudd sammenlignet
med innfødte.

Beskrivende statistikk av forløpene til de to gruppene er vist i vedlegget, tabell
2. Tabellen viser flere interessante funn: Andelen som går over til jobb eller utdan-
S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2010 | ÅRGANG 27  | 343–363 351



INÉ S HARDOY OG TAO ZHANG

352

spa-2010-4.book  Page 352  Monday, November 15, 2010  8:03 AM
ning, er omtrent den samme i begge gruppene. Ikke-vestlig innvandrere har en
større tendens til å gå over til en tilstand utenfor arbeidsmarkedet, mens innfødte
i større grad har overgang til å bli trygdemottakere. Total varighet av ledighet
(åpen ledighet pluss tiltak) er ganske lik for innfødte og ikke-vestlig innvandrere. 

Effekten av ordinære arbeidsmarkedstiltak

I dette avsnittet presenterer vi resultater fra estimeringen av effekten av arbeids-
markedstiltak. Alle resultatene presenteres i figurer. Figurene presenterer generelt
estimerte tidsvarierende effekter av tiltaksdeltakelse på overgangsrater til fire ulike
absorberende overganger. I presentasjonen begrenser vi oss til resultatene fra
overgangene til jobb. Resultatene for de andre overgangene blir nevnt i teksten.
Estimeringsresultatene er presentert med 95 prosent konfidensintervaller.10

Figurene 1a–1d. Estimerte sannsynligheter for overgang til jobb mens tiltakene 
pågår. Ikke-vestlige innvandrere

Figurene 1a–1d presenterer effektene for ikke-vestlige innvandrere av tiltaksdelta-
kelse på overgang til jobb mens tiltaket pågår. Mens individer deltar på tiltak, har
deres jobbsannsynlighet en tendens til å synke. I litteraturen kalles dette innlåsnings-
effekten. Mens en person deltar på tiltak, vil typisk søkeaktivitet være lavere enn den
ellers ville ha vært, både fordi vedkommende har mindre tid til å søke etter jobber,
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og fordi han eller hun gjerne vil fullføre tiltaket. Når tiltaket avsluttes, er det en post-
tiltakseffekt som da forhåpentligvis er positiv. Effekten av tiltaket etter at det er
avsluttet, presenteres i figurene 2a–2d. Tiltakseffektene estimeres separat for hver av
de fire typene tiltak. Alle effekter er målt i forhold til en 0-linje. Dette er referanseka-
tegorien som angir ingen (eller null) effekt. Den vannrette aksen i figurene viser
varighet i antall måneder av: 1) varighet mens tiltak pågår i figurene 1a–1d; og 2)
varighet etter tiltak og fram til den absorberende overgangen i figurene 2a–2d. Alle
varigheter er sensurert til 12 måneder på grunn av at det er for få observasjoner med
lengre varighet av tiltak, noe som skaper problemer for estimering. 

Vi ser først på effekten av tiltaksdeltakelse på overgang til jobb mens tiltaket
pågår. Hovedkonklusjonene fra figurene 1a–1d er at det er betydelig innlåsnings-
effekt mens man deltar på tiltak. Nesten alle effekter er negative mens personene
deltar på tiltak. Negative sysselsettingseffekter mens tiltaket pågår (innlåsningsef-
fekter), er et vel etablert funn i evalueringslitteraturen (se f.eks. Røed og Raaum
2006 eller Rosholm 2005). Men figurene viser også at for deltakelse på AMO og
Lønnstilskudd er det en positiv utvikling for overganger til jobb, og på slutten av
perioden for deltakelse på tiltak blir effekter for overgang til jobb positiv. Denne
positive utviklingen finner vi ikke for Arbeidspraksis eller Tiltakskjede. 

Figurene 2a– 2d. Estimerte sannsynligheter for overgang til jobb etter at tiltakene 
er avsluttet. Ikke-vestlige innvandrere
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Vi har også sett på hvordan det å delta på tiltak påvirker overgang til de tre andre
absorberende tilstandene mens tiltaket pågår. Analysene viser at mens ledige del-
tar på tiltak, reduseres sjansene for å gå over til utdanning, trygd eller ut av
arbeidsmarkedet. Det betyr blant annet at deltakelse på tiltak hindrer overgang til
andre trygdeordninger, i hvert fall mens tiltaket pågår.11

Figurene 2a–2d viser den estimerte sannsynligheter for å oppleve en overgang
til arbeid etter å ha deltatt på tiltak for ikke-vestlige innvandrere. Effekten av å
delta på AMO og Lønnstilskudd viser seg å være svært positiv umiddelbart etter at
deltakelsen på disse tiltakene er avsluttet. Men de positive effektene er fallende
over tid. Dette kan tyde på at innsatsen for å få jobb må intensiveres i perioden rett
etter tiltakslutt. Effekten av å delta på Tiltakskjede på overgang til jobb er positiv
og stigende. Deltakelse på Arbeidspraksis ser derimot ikke ut til å bidra til at den
arbeidsledige kommer seg i arbeid. Dette er noe å være oppmerksom på i og med
at Arbeidspraksis er et mye benyttet arbeidsmarkedstiltak blant innvandrere. Til
slutt, når det gjelder overgang til andre tilstander enn jobb, viser analysene at det
kun er små effekter for alle tiltakene på overganger til henholdsvis utdanning,
trygd og ut av arbeidsmarkedet. 

Figurene 3a– 3d. Estimerte sannsynligheter for overgang til jobb mens tiltakene 
pågår. Innfødte
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Figurene 3a–3d og figurene 4a–4d viser resultater fra tilsvarende analyser for innfødte.
Alle analysene for innfødte er basert på et tiprosent tilfeldig trukket utvalg. Resultatene
viser generelt et liknende mønster som beskrevet for ikke-vestlige innvandrere.
Hovedkonklusjon for tiltakseffektene mens tiltaket foregår (figurene 3a–3d), er at det
også for innfødte er betydelige innlåsningseffekter: Nesten alle effekter på sannsynlig-
heten for overgang til jobb er negative mens en person er deltaker på tiltak. For AMO
og Lønnstilskudd viser figurene 3a–3b at det er en positiv utvikling i form av økt sann-
synlighet for overgang til jobb mot slutten av tiltaksperioden. Mønsteret likner veldig
på mønsteret for ikke-vestlig innvandrere, men med en noe mindre positiv effekt mot
slutten av analyseperioden. Når det gjelder andre overganger enn til jobb, viser resulta-
tene at mens tiltakene pågår, er sannsynligheten for overgang til trygd eller til tilstan-
der utenfor arbeidsmarkedet negativ, hvilket viser at deltakelse på tiltak hindrer over-
gang til trygd. Når det gjelder Arbeidspraksis, viser resultatene at sannsynligheten for
overgang til utdanning er positiv mot slutten av evalueringsperioden (etter 8 måne-
der). Slik var det ikke for ikke-vestlig innvandrere.

Til slutt viser figurene 4a–4d effekten for innfødte av å delta på de ulike tiltaks-
gruppene på jobbsannsynligheten etter at tiltaksperioden er avsluttet. Etter delta-
kelse på tiltak er estimert overgangsrate til jobb positiv for deltakere på AMO og
Lønnstilskudd. Effekten er spesielt sterk i begynnelsen av perioden. Deretter dem-
pes den noe over tid jo lenger man blir ledig. 12 måneder etter at tiltaket er avslut-
tet, er effekten av AMO og Lønnstilskudd fortsatt positiv. Verken Arbeidspraksis
eller Tiltakskjede har effekt på sannsynlighet for å oppleve en overgang til jobb. Til
slutt viser resultatene for innfødte at deltakelse på tiltak ikke har noen målbar
effekt på overgang til utdanning, trygd, eller til en tilstand utenfor arbeidsmarke-
det.

En sammenlikning av resultatene for innfødte og ikke-vestlige innvandrere
viser at tiltakseffekten av Lønnstilskudd og AMO er omtrent i samme størrelses-
orden for ikke-vestlige innvandrere og innfødte: Estimatene viser nærmere en for-
dobling av sannsynligheten for å være i jobb de første månedene etter tiltak som
resultat av å ha deltatt på disse tiltakene. Effekten er avtakende, og etter cirka seks
måneder er effekten av tiltakene halvert. En tolkning av dette resultatet er at for
tiltaksdeltakere som ikke finner arbeid raskt etter tiltaksslutt, bør ressurser settes
inn. Arbeidspraksis, som hovedsakelig er rettet mot ungdom og nykommere på
arbeidsmarkedet, som for eksempel innvandrere, har ingen positiv effekt på sann-
synligheten for jobb, verken for innvandrere eller innfødte. En forskjell mellom
innfødte og innvandrere finner vi for Tiltakskjede. Å delta på Tiltakskjede ser ut til
å være veldig gunstig for ikke-vestlige innvandrere, noe vi ikke finner for innfødte.
Dette kan ha sammenheng med at en typisk Tiltakskjede for ikke-vestlig inn-
vandrere er å først gå på språkkurs for deretter delta på et tiltak som gir jobbtre-
ning.
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Figurene 4a–4d. Estimerte sannsynligheten for overgang til jobb etter at titlaket er 
avsluttet. Innfødte 

Til slutt vil vi gjøre oppmerksom på at vi i denne analysen er i stand å få fram
dynamikken i tiltakseffekten. Med dynamikk mener vi her at vi får fram at det
ikke bare er selve størrelsen som har betydning, men også at trenden spiller en
viktig rolle. Som figurene har vist, og som vi har beskrevet, innlåsningseffekt er et
vel etablert funn i litteraturen. Men dersom man måler innlåsningseffekt som en
del av en samlet effekt, vil man ikke få fram de positive effektene av AMO og
Lønnstilskudd på slutten av tiltaksperiodene. Tidligere studier viser ofte samlet
effekt av tiltak, som ofte er beskjeden. Samlet effekt skjuler nettopp den dyna-
miske siden ved effekten, både med hensyn til at effekten ofte er negativ mens til-
tak pågår (innlåsningseffekt), og at den eventuell er positiv etter at tiltak er slutt.
Med andre ord er det den tidsvarierende størrelsen av effektene som vi får fram i
denne studien. Dette fører blant annet til at post-effekten vår er større enn den
samlede effekten som tidligere studier ofte viser.

Når det gjelder betydningen av kontrollvariablene i analysene, så er det noen
sammenhenger som er verdt å nevne. Et interessant funn er at innvandrere med
kort botid (mindre enn 3 år) deltar oftere på tiltak enn innvandrere med lengre
botid. Når det gjelder hvordan observerte individkjennetegn påvirker overgangs-
sannsynligheten til absorberende tilstander, er det flere interessante funn: For inn-
vandrere er det ingen kjønnsforskjeller når det gjelder jobbsannsynlighet, men for
SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2010  | ÅRGANG 27 | 343–363



INNVANDRERE I  ARBEID:  HJELPER ARBEIDSMARKEDSTILTAK?

spa-2010-4.book  Page 357  Monday, November 15, 2010  8:03 AM
innfødte har menn 11 prosent lavere sannsynlighet å få jobb enn kvinner. Både
mannlige innvandrere og mannlige innfødte har høyere sannsynlighet for å ta
utdanning sammenliknet med kvinner. Kvinner (både innvandrere og innfødte)
har på den annen side høyere tilbøyelighet til å gå over til trygd sammenliknet
med menn. Unge arbeidsledige har større sannsynlighet for overgang til jobb sam-
menliknet med eldre arbeidsledige. Dette gjelder både for innvandrere og inn-
fødte. Høyere utdanningsnivå øker jobbmulighetene både for innvandrere og inn-
fødte, men utdanningseffekten er mye sterkere for innfødte enn for innvandrere.
En tolkning av dette er at det norske arbeidsmarkedet er spesielt vanskelig å
komme inn på dersom du er innvandrer med lave kvalifikasjoner. Tidligere
arbeidsmarkedserfaring, målt i antall år med pensjonspoeng, bidrar lite til økt
jobbsannsynlighet. Tidligere arbeidsinntekt, målt i gjennomsnitt antall G i alle
årene forut for ledighetsforløpet, har en sterkere positiv effekt for jobbsannsynlig-
heten for innvandrere enn for innfødte. Å motta dagpenger har liten effekt på
jobbsannsynlighet for innfødte. Innvandrere som mottar dagpenger derimot, har
nesten 30 prosent mindre sannsynlighet å få jobb igjen sammenliknende med
innvandrere som ikke mottar dagpenger. For innvandrere viser det seg at botid
har stor betydning: Innvandrere med botid kortere enn 3 år, har 15 prosent høyere
jobbsannsynlighet sammenliknet med innvandrere med botid over 15 år. Nyan-
komne innvandrere har også en større tendens til å ta utdanning og er mindre til-
bøyelige til å gå over til trygd, eller gå ut av arbeidsstyrken, sammenliknet med
innvandrere med botid over 15 år. 

Oppsummering og konklusjoner

Hovedhensikten med denne artikkelen har vært å analysere sysselsettingseffekten
av å delta på arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere. Perioden vi ana-
lyserer er 1993–2007, og metoden vi benytter kontrollerer for både observerte og
uobserverte egenskaper ved de arbeidsledige, i tillegg til konjunktursvingene. Våre
resultater viser at deltakelse på arbeidsmarkedstiltak øker sannsynligheten for
overgang til jobb for ikke-vestlige innvandrere. Vi finner positive sysselsettings-
effekter av både AMO-kurs og Lønnstilskudd. Analysene viser også positive sys-
selsettingseffekter av Tiltakskjede (ulike type tiltak etter hverandre med AMO
som første tiltak). At AMO har positive effekter, har trolig sammenheng med at
mange innvandrere deltar på språkkurs, noe som er helt sentralt for å få jobb i
store deler av arbeidsmarkedet. At Lønnstilskudd, som likner på en vanlig
arbeidssituasjon, er effektivt, tyder på at landspesifikk erfaring er viktig. Vi finner
ingen positive sysselsettingseffekter av å delta på Arbeidspraksis. Resultater viser
ellers at arbeidsmarkedstiltak ikke ser ut til å påvirke sjansen for å gå over til andre
trygdeordninger for ikke-vestlige innvandrere. 

En sammenlikning av resultatene for innfødte og ikke-vestlige innvandrere
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viser at tiltakseffekten av Lønnstilskudd og AMO er omtrent i samme størrelses-
orden.

Mange andre studier finner at det er negative sysselsettingseffekter mens tiltak
pågår. Slike innlåsningseffekter kan blant annet forklares med at tiltaksdeltakerne
har mindre tid til å søke på jobber, samt at de ønsker å fullføre kurset før de søker
på jobber i det ordinære arbeidsmarkedet. I en total vurdering av hvorvidt delta-
kelse på arbeidsmarkedstiltak samlet har vært en suksess for individuelle delta-
kere, må den positive tiltakseffekten (etter-effekten) være så stor at den kompense-
rer for den negative innlåsningseffekten. Det ligger utenfor denne artikkelen å
foreta en slik analyse (se f.eks. Hardoy et al. 2006 eller Røed og Raaum 2006 for
slike analyser), men dette er et interessant spørsmål for videre analyser.

Vår tolkning av resultatene i denne artikkelen er at det kompetanseunderskud-
det som en del ikke-vestlig innvandrere har, og som vanskeliggjør tilpasning på
arbeidsmarkedet, vil kunne reduseres gjennom deltakelse på arbeidsmarkedstil-
tak. Arbeidsmarkedstiltak som er godt tilpasset arbeidsmarkedets behov, vil skape
en bedre «kopling» mellom den kompetansen som innvandrerne har, og den
kompetansen arbeidsmarkedet trenger. Å bedre «koplingen» mellom ledige perso-
ner og ledige jobber er generelt en av NAVs viktigste oppgaver, og den vil være
spesielt viktig for arbeidsledige innvandrere. Arbeidsledige innvandrerne som
ikke omfattes av introduksjonsprogrammet, og spesielt de som er dårlige i norsk,
vil ha spesielt god nytte av å delta på arbeidsmarkedstiltak. 

Økt produktivitet gjennom deltakelse på arbeidsmarkedstiltak vil også redusere
problemer knyttet til såkalte «fattigdomsfeller» eller «inaktivitetsfeller». Tall fra blant
annet Fevang et al. (2006) viser at en del innvandrergrupper har høyere kompensa-
sjonsrater enn befolkningen generelt. Med kompensasjonsrater menes her forholdet
mellom hva man får som trygdet, og hva man får utbetalt i arbeidsmarkedet. Dette
gir et enkelt mål på i hvilken grad det «lønner seg å jobbe». Det er grunn til å tro (og
økonomisk forskning viser det) at det er en klar positiv sammenheng mellom i hvil-
ken grad det «lønner seg å jobbe» og sannsynligheten for å delta på arbeidsmarke-
det. Mange ikke-vestlige innvandrere har lav kompetanse og ofte også lav lønn. Der-
med er de i en risikogruppe for slike «inaktivitetsfeller». Ved å heve kompetansen
gjennom deltakelse på arbeidsmarkedstiltak, vil produktiviteten og den forventede
lønnen i arbeidsmarkedet øke. Gevinsten ved å jobbe vil øke.

I OECD (2009) bemerkes det at Lønnstilskudd er lite brukt blant innvandrere.
Forslaget fra OECD er at dette tiltaket i større grad blir brukt også for innvan-
drere, ikke minst fordi det har vist seg å være blant de mest effektive med hensyn
til å få arbeidsledige i jobb. Resultater i vår analyse støtter anbefalinger fra OECD.
Lønnstilskudd er en subsidie som fører til at arbeidsgiver kun betaler en andel av
lønnen. Dersom den tariffavtalte lønnen er høyere enn antatt produktivitet, vil
Lønnstilskudd kunne være effektivt for å øke arbeidsgiveres incitament til å
ansette innvandrere. Perioden på Lønnstilskudd kan gi verdifull arbeidserfaring,
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noe som hever produktiviteten og gir større nettverk. Dette kan øke sjansen for en
mer varig og stabil tilknytning til arbeidsmarkedet.

Noter

1 Takk til Pål Schøne og en anonym konsulent for gode innspil og kommentarer. Artikke-
len er en del av rapporteringen fra prosjektet: «Integration of non-western immigrants: 
Identifying policies that work», prosjektnummer 137230/530, finansiert av Norges 
forskningsråd.

2 Ikke-vestlige innvandrere defineres som personer født i andre land enn Vest-Europa
(unntatt Tyrkia), Nord-Amerika og Oseania av to utenlandsfødte foreldre.

3 Tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne erstatter tiltak for yrkeshemmede fra 2009,
som igjen erstattet attføringstiltak. 

4 Se avsnitt om tiltaksgruppering for en nærmere definisjon av tiltakene vi evaluerer i
denne artikkelen.

5 Tabell 1 i vedlegg viser variablene som er brukt i analysene. 
6 Ny betegnelser fra 2002: Opplæring tilsvarer tidligere Arbeidsmarkedsopplæring;

Arbeidspraksis tilsvarer tidligere Praksisplass/fadder.
7 Flere AMO-kurs etter hverandre er med i kategori AMO. Vi ønsker med det å fremheve

kombinasjonen av tiltak som gir kompetanse og tiltak som gir arbeidstrenning.
8 Det er en kategori vi ser bort fra: Midlertidig sysselsettingstiltak som tilsvarer tidligere

sysselsettingstiltak i offentlig virksomhet og vikarplasser. Grunnen er at dette er et tiltak
som har vært sterkt trappet ned i andre halvdel av 1990 årene: siden 1999 har det vært
under 40 deltakere i gjennomsnitt i året. Tidligere forskning viser at effekten av midler-
tidig sysselsettingstiltak er veldig forskjellig fra effekten av Lønnstilskudd. Derfor så vi
det heller ikke som hensiktmessig å ha disse to gruppene samlet.

9 Huller av opp til to måneder er slått sammen men varigheten av ledighet stopper når
det er et avbrudd.

10 Estimatene er et resultat av maksimeringen av likelihood-funksjonen med Bayesian
Information Criterion som straffeledd (penalty terms). Uobserverte heterogenitet er
estimert med 6 massepunkter (se Zhang 2004 for detaljer). 

11 Resultatene fra kjøringene samt figurene kan er tilgjengelig hos forfatterne.

Referanser

Bratsberg, B., J.F. Ragan jr. (2002), «The impact of host-country schooling on earnings. A 
study of male immigrants in the United States». Journal of Human Resources 37, 63–105.

Bratsberg, B. og D. Terrell (2002), «School Quality and Returns to Education of U.S. Immi-
grants». Economic Inquiry , 40(2), April 2002:177–198. 

Carling, K. og K. Richardson (2004), «The relative efficiency of labour market programs: 
Swedish experience from the 1990s». Labour Economics 11:335–354.
S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2010 | ÅRGANG 27  | 343–363 359



INÉ S HARDOY OG TAO ZHANG

360

spa-2010-4.book  Page 360  Monday, November 15, 2010  8:03 AM
Carling, K. og K. Richardson (2001), The relative effeciency of labour market programmes. 
Swedish experience from the 1990’s. IFAU Working paper.

Chiswick, B. (1978), «The effect of Americanization of on the earnings of foreign-born 
men». Journal of Political Economy, 86, 897–921.

Chiswick, B. og P. Miller (2008), «Why is the payoff to schooling smaller for immigrants?» 
Labour Economics, 2008, 15:1317–1340.

Ekberg, J. og D.O. Rooth (2000), Arbetsmarknadspolitik for innvandrare. Rapport til riks-
dagens revisorer. Vaxsjo Universitet.

Fevang, E. og K. Røed (2006), Veien til uføretrygd i Norge. Frischsenteret. Rapport 10/2006.
Gaure, S., K. Røed og T. Zhang (2007), «Time and Causality: A Monte Carlo Assessment of 

the Timing-of-Events Approach». Journal of Econometrics , Vol. 141, 1159–1195.
Geerdsen, P. P. og L.P. Geerdsen (2006), Fra aktivering til beskjeftigelse. Rapport 06:20. 

Kobenhavn: Socialforskningsinstituttet.
Hardoy, I., K. Røed og T. Zhang (2006), Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak – En empi-

risk analyse av seleksjon og virkninger. Frischsenteret. Rapport 4/2006.
Hardoy, I. og P. Schøne (2010), «Returns to Pre-Immigration Education for Non-Western 

Immigrants: Why so low?» Kommer i Education Economics.
Henriksen,K.(2010), «Introduksjonsprogrammet – en suksess?» Søkelys på arbeidslivet, 27: 

231-243.
Johansson, P. og O. Åslund (2006), Arbetsplatsintroduktion for visa innvandrare – teori, 

praktikk och effekter. Rapport 2006:6, IFAU: Uppsala 
Justesen, P. (2003), Racisme og diskrimination – Danmark og menneskerettighederne. Akade-

misk forlag.
Kluve, J. (2006), «The Effectiveness of European Active Labor Market Policy». RWI Discus-

sion Papers, No. 37. Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtshaftsforschung, Essen, 
Germany.

Kvinge, T. og A.B. Djuve (2006), Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere. 
Hvem deltar og hvordan er sysselsettingseffektene? FAFO-rapport 517. Norway.

Martin, J.P. og D. Grubb (2001), «What works and for whom: a review of OECD countries' 
experiences with active labour market policies». IFAU Working paper.

OECD (2009), Jobs for immigrants: Labour integration in Norway. Paris, OECD.
Raaum, O. (1998), «Utdanning, språkkunnskaper og inntekt blant ikke-vestlige innvan-

drere i Norge». Søkelys på arbeidsmarkedet 16, 191–201. 
Røed, K. og O. Raaum (2006), «Do Labour Market Programmes Speed up the Return to 

Work?» Oxford Bulletin of Economics & Statistics , 68, 5, 541–68. 
Rosholm, M. (2005), «Arbejdsmarkedspolitik og integration af indvandrere». Søkelys på 

arbeidsmarkedet, 22:293–302.
Zhang, T. (2004), Causality and Selection in Labour Market Transitions Dissertation. 

Dr.Polit Degree, Frischsenteret. Rapport 1/2004.
Åslund, O. og C. Runeson (2002), Follow ut of the EU's recommendations for integrating 

immigrants into the labour market. IFAU 2002:4.
SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2010  | ÅRGANG 27 | 343–363



INNVANDRERE I  ARBEID:  HJELPER ARBEIDSMARKEDSTILTAK?

spa-2010-4.book  Page 361  Monday, November 15, 2010  8:03 AM
Vedlegg 

Tabell 1. Aggregerte statistikk om individ kjennetegn. Innfødte og ikke-vestlig 
innvandrere

Innfødte 10 % utvalg Ikke-vestlig innvandrere
Antall individer 129691 105591

Gjennomsnitt standardavvik Gjennomsnitt standardavvik
Menn 0,5252 0,4994 0,5141 0,4998
Gift og samboer 0,2662 0,4420 0,6047 0,4889
Alder 30,5531 11,1763 31,2404 9,2874
Bostedsfylker
Østfold 0,0530 0,2241 0,0494 0,2166
Akershus 0,0789 0,2696 0,0880 0,2834
Oslo 0,0901 0,2863 0,3093 0,4622
Hedmark 0,0416 0,1997 0,0241 0,1535
Oppland 0,0393 0,1943 0,0256 0,1579
Buskerud 0,0459 0,2093 0,0545 0,2271
Vestfold 0,0495 0,2169 0,0357 0,1856
Telemark 0,0396 0,1951 0,0314 0,1744
Aust-Agder 0,0240 0,1532 0,0148 0,1210
Vest-Agder 0,0337 0,1805 0,0381 0,1914
Rogaland 0,0763 0,2654 0,0716 0,2578
Hordaland 0,1045 0,3059 0,0775 0,2674
Sogn og Fjordane 0,0199 0,1397 0,0134 0,1151
Møre og Romsdal 0,0584 0,2346 0,0305 0,1719
Sør-Trøndelag 0,0697 0,2547 0,0471 0,2118
Nord-Trøndelag 0,0347 0,1829 0,0150 0,1214
Nordland 0,0710 0,2568 0,0357 0,1854
Troms 0,0421 0,2009 0,0201 0,1403
Finnmark 0,0275 0,1635 0,0173 0,1303
Utdanningsnivå 
Utd <= 9 år 0,0561 0,2300 0,5913 0,4916
Utd 10–12 år 0,4580 0,4982 0,2313 0,4217
Utd 13–16 år 0,4284 0,4948 0,1424 0,3494
Utd >= 17 år 0,0576 0,2330 0,0350 0,1838
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Antall år med posi-
tive pensjonspoeng

8,0585 8,1682 2,0743 4,1331

Gjennomsnitt G 1,7140 1,4972 0,7977 1,2602
Dagpenger 0,2817 0,4498 0,1177 0,3223
Botid - - 6,2939 6,1255
Innvandrers 
landbakgrunn
Øst Europa - - 0,1436 0,3506
Sentral og Sør Ame-
rika

- - 0,0629 0,2429

Afrika - - 0,1780 0,3825
Asia - - 0,5273 0,4993

Tabell 1. Aggregerte statistikk om individ kjennetegn. Innfødte og ikke-vestlig 
innvandrere
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Tabell 2. Statistikk av forløpene og overgangene. Innfødte og ikke-vestlig 
innvandrere

Innfødte Innvandrere
Antall forløp 139565 204209
Antall overganger
Til absorberende 
overganger
Jobb 83029 59,49% 82792 40,54%

Utdanning 9066 6,50% 14564 7,13%

Trygd 8738 6,26% 14139 6,92%

Utenfor arbeids-
styrken 

27881 19,98% 62342 30,53%

Sensurert 10851 7,77% 30372 14,87%

Til tiltak 
(midlertidig over-
ganger)

20689 56953

AMO 10353 50,04% 34802 61,11%

Tiltakskjede 963 4,65% 4316 7,58%

Lønnstilskudd mm 4281 20,69% 4019 7,06%

Arbeidspraksis 5092 24,61% 13816 24,26%

Antall Gjennom-
snitt

Standard-
avvik

Antall Gjennom-
snitt

Standard-
avvik

Gjsnitt. varighet av 
alle forløp: 

139565 4,8163 5,8842 204209 6,3639 6,9468
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Det norske legearbeidsmarkedet er helt avhengig av leger som er utdannet i
utlandet. Mange nordmenn velger å ta legeutdanning i utlandet, særlig i Øst-
Europa. De fleste utenlandsmedisinerne vender tilbake til Norge, og en interes-
sant problemstilling knyttet til dette er om de blir like gode leger som de som
utdannes i Norge. I denne artikkelen undersøker vi om utenlandsmedisinernes
selvvurderte ferdigheter skiller seg fra ferdighetene til dem som har tatt
medisinstudiet i Norge. Datagrunnlaget er en spørreskjemaundersøkelse blant
relativt ferske norske leger, der det blant annet ble spurt om selvvurdert kompe-
tanse i klinisk kommunikasjon og kliniske ferdigheter. 

Om lag hver tredje lege som arbeider i Norge, er utdannet i utlandet. Noen av
disse har utenlandsk bakgrunn, men flertallet er etniske nordmenn som har tatt
sin utdanning ved utenlandske universiteter. Norge har Nordens høyeste lege-
tetthet, med 232 innbyggere per lege, og er på linje med Belgia, Italia, Spania og
Sveits (OECD Health Data 2009). Etterspørselen etter leger i Norge har tradisjo-
nelt vært høy, og strenge opptakskrav til medisinstudiet her i landet, kombinert
med gode støtteordninger i Lånekassen, har bidratt til at mange nordmenn har
sett studier i utlandet som en attraktiv mulighet til å realisere sine utdannings-
ambisjoner. Fra myndighetenes side har støtte til utdanning i utlandet vært en
strategi for å kompensere for mangel på arbeidskraft i visse segmenter av arbeids-
markedet (NOU 1989, de Wit 2002). Argumenter knyttet til dimensjonering av
høyere utdanning er lite fremtredende i dagens utdanningspolitikk, men det er
likevel flere norske medisinstudenter i utlandet enn noensinne. Tallet på nord-
menn som har tatt medisinutdanning i utlandet, har gått i bølger. Det var en topp
i siste halvdel av 1960-tallet, fulgt av en nedadgående trend fram til begynnelsen
av 1990-tallet. Siden da har tallene økt jevnlig. I studieåret 2009/2010 studerte mer
enn 25001 nordmenn medisin ved utenlandske læresteder (se figur 1). Dette til-
svarer 41 prosent av alle Norges medisinstudenter (Legeregisteret 2010).
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Figur 1. Antall norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen fra 
studieåret 1958/59 til 2009/2010

Kilde: Lånekassen

De aller fleste utenlandsmedisinerne vender tilbake til Norge kort tid etter avslut-
tet utdanning (Wiers-Jenssen 2005). Det er derfor relevant å undersøke om de
skiller seg fra dem som tar utdanningen i Norge, særlig i forhold til praktisk yrkes-
utøving. I denne artikkelen ser vi på de unge legenes selvvurderte kliniske og
kommunikative kompetanse noen år etter fullført medisinstudium.

Blant dagens norske utenlandsmedisinere utdannes fire av fem i Øst-Europa. Det har
sammenheng med at mange østeuropeiske universiteter utviklet engelskspråklige studie-
programmer i medisin i årene etter Berlinmurens fall. Da Lånekassens støttereglement
ble endret i 1993, slik at det ble gitt støtte til studier i land utenom Vest-Europa og USA,
ble det mulig å studere medisin på engelskspråklige programmer innenfor rammen av
det beløp man kunne få i støtte fra Lånekassen. Opptakskravene i Øst-Europa varierer en
del mellom ulike land og universiteter, men har til felles at man legger vekt på flere for-
hold enn karakterer fra videregående opplæring. Opptak er som regel basert på opptaks-
prøver (multiple choice), gjerne kombinert med intervjuer. Noen universiteter krever
fordypning i naturfag som fysikk, biologi og matematikk, men slett ikke alle. Noen lære-
steder er svært selektive med hensyn til hvem de tar opp, mens enkelte universiteter tar
opp de fleste som søker. Generelt er nåløyet for å komme inn på medisinstudiet mindre
trangt i østeuropeiske land enn i mange andre land, som for eksempel nordiske og
engelskspråklige land. Flere østeuropeiske universiteter har representanter i Norge. Noen
har et samarbeid med private utdanningsinstitusjoner slik at det er mulig å ta opptaks-
prøver, og i enkelte tilfelle også det første året av utdanningen, i Norge. Denne formen for
praktisk tilrettelegging bidrar til å senke terskelen for å studere medisin i utlandet. 
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Per 1. juni 2010 var de mest populære studielandene for norske medisinstu-
denter Polen (1187 studenter), Ungarn (487 studenter), Danmark (249 studenter),
Slovakia (244 studenter), Tsjekkia (178 studenter) og Tyskland (78 studenter).
(http://www.legeforeningen.no/id/1455). Utviklingen i studenttallene i disse lan-
dene de senere år er illustrert i figur 2. Dagens medisinstudenter velger i vesentlig
grad andre studieland enn foregående generasjoner. Fram til årtusenskiftet var
Vest-Tyskland det klart mest populære studielandet for utenlandsmedisinere, og
på 1960- og 1970-tallet var det mange som tok medisinutdanning i land som
Nederland, Østerrike og Sveits (Wiers-Jenssen 2001: 134). Tidligere erfaringer
med hjemkomne utenlandsmedisinere gir derfor begrenset grunnlag til å vurdere
dagens situasjon, og det er uansett gjort lite forskning på forskjeller mellom leger
utdannet i Norge og i utlandet. Det er imidlertid gjort studier av norske medisin-
studenter, som ser på forskjeller mellom de som er utdannet i Norge og de som er
utdannet i utlandet. Resultatene fra disse studiene viser blant annet at utenlands-
medisinerne har lavere karaktersnitt fra videregående opplæring, investerer flere
arbeidstimer i studiene (begge deler gjelder særlig de som studerer i Øst-Europa),
og at de som fullfører studiene, synes å være robuste personlighetsmessig (Wiers-
Jenssen og Aasland 2001, Aasland og Wiers-Jenssen 2001).

Figur 2. Antall norske medisinstudenter med støtte fra Lånekassen i utvalgte land, 
1994–2009

Kilde: Lånekassen og Legeforeningen

Selv om medisinstudiet har et mer standardisert faglig innhold på tvers av lande-
grenser enn mange andre studieprogrammer, er det likevel betydelige forskjeller i
undervisningsoppleggene. I Øst-Europa og i Tyskland praktiseres en tradisjonell
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undervisningsmodell med klart atskilt preklinisk og klinisk fase. Dette er en type
undervisningsopplegg som norske universiteter, kanskje med unntak av universi-
tetet i Bergen, har gått bort fra. Universitetene i Oslo, Trondheim og Tromsø har
opplegg som innebærer tidlig pasientkontakt, og UiO og NTNU har opplegg med
innslag av problembasert læring (PBL). Studiemodeller med PBL er svært vanlige
i land som USA, Storbritannia, Nederland og Australia. Bortsett fra en neder-
landsk studie som viser at leger som har gjennomgått studieløp basert på PBL,
skårer høyere på selvvurdert kompetanse enn leger som har gjennomgått et tradi-
sjonelt studieløp (Schmidt, Vermeulen & van der Molen 2006), finnes det lite fors-
kning på langtidseffekter av ulike studiemodeller.

Medisinstudiet inneholder også (som andre studier) en betydelig komponent av
uformell læring, som kan påvirke holdninger, preferanser og ferdigheter. Klassisk
sosiologi har beskrevet sosialiseringen til legerollen som en transformasjon fra idea-
lisme til pragmatisme og profesjonell distanse (Merton et al. 1957, Becker et al.
1961). Det «skjulte pensum» i medisinutdanningen kan tenkes å variere fra land til
land, uten at vi her skal spekulere i hvordan. Vi vil imidlertid utlede et par hypoteser
om kandidatenes ferdigheter, på bakgrunn av studiemodell, muligheter for pasient-
kommunikasjon og tidligere prestasjoner. På bakgrunn av at flertallet av dem som
utdannes i utlandet, følger et tradisjonelt studieopplegg som gjør at de i mindre grad
eksponeres for pasientkontakt de første studieårene, og at mange i tillegg møter en
betydelig språkbarriere i forbindelse med pasientkontakt,2 kunne man forvente at
kandidater som har studert i visse land, ville ha lavere ferdigheter i pasientkommu-
nikasjon enn kandidater utdannet ved norske universiteter. Om man tar karakterer
fra videregående opplæring som uttrykk for ferdighetsnivå, kunne man også tenke
seg at de som har tatt medisinutdanning i utlandet har lavere ferdigheter, ettersom
de som oftest har dårligere karaktersnitt enn de som studerer i Norge. Opptakskra-
vene i mange land er som nevnt i mindre grad karakterbasert enn i Norge. På den
andre siden praktiserer flere av de utenlandske universitetene en tøff utsiling i den
prekliniske delen av studiet. Noen komparativ analyse over strykprosent og frafall i
ulike land foreligger ikke, men vi vet at mange opplever å stryke til eksamener på
østeuopeiske medisinutdanninger, noe som kan medføre forsinkelser og frafall.
Dette gjør at bare de mest motiverte fortsetter. 

De fleste som studerer medisin i utlandet, tar turnustjenesten i Norge, og per i
dag stiller utenlandsstudentene på linje med dem som har studert i Norge når det
gjelder tildeling av turnusplasser. Utdanning fra EU/EØS regnes etter EUs sektor-
direktiv for leger for å være sidestilt med norsk medisinutdanning. 

Materiale og metode

Data er samlet inn av Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i Oslo og
inngår som en del av en longitudinell spørreskjemaundersøkelse til en rekke for-
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skjellige profesjoner, kalt StudData (Høgskolen i Oslo 2010). Legedelen av denne
undersøkelsen ble utvidet til også å omfatte norske utenlandsmedisinere som tok
avsluttende eksamen i perioden 2001–2003. Alle data ble samlet inn i 2006. Brut-
toutvalget består av det totale antallet medisinske kandidater uteksaminert i de
aktuelle årskullene, minus dem det ikke fantes adresse til i Legeregisteret, til
sammen 763 unge leger, heretter kalt kandidater. Tabell 1 viser uteksamineringsår,
utvalgsstørrelse og svarprosent for de ulike gruppene. 

Studieland. I noen analyser skilles det bare mellom kandidater utdannet i utlandet
og kandidater utdannet i Norge. Andre steder benytter vi en tredeling: Vestre kon-
tinental-Europa (hovedsakelig Tyskland), Øst-Europa (hovedsakelig Polen og
Ungarn), og nordiske og engelskspråklige land. De som har studert i Tyskland og i
Øst-Europa, har til felles at de har studert under en tradisjonell studiemodell med
hovedvekt på kateterforelesninger og kliniske demonstrasjoner. Studenter fra nor-
diske og engelskspråklige land er gruppert sammen fordi språkterskelen er lav
(selv om også undervisningen ved østeuropeiske fakulteter fortrinnsvis foregår på
engelsk), og fordi studiemodellene ofte har innslag av problembasert læring. 

Selvvurdert kompetanse. Spørreskjemaet inneholdt 27 spørsmål om kliniske
ferdigheter, som kandidatene ble bedt om å vurdere på en sjupunkts likertskala fra
1 (kan ikke utføre) til 7 (kan godt utføre) (se vedleggstabell 1). Spørsmålene er
utarbeidet av Avdeling for atferdsfag, Institutt for medisinske basalfag, Universite-
tet i Oslo. I tillegg ble respondentene bedt om å svare ja eller nei på spørsmål om

Tabell 1. Utvalg og respons

Eksamensår Brutto-
utvalg

Antall 
responden-

ter

Svarprosent

Øst-Europa (Polen, Ungarn, 
Tsjekkia)

2001-3 232 93 40

Vestre kontinental-Europa 
(Tyskland, Østerrike, 
Nederland)

2001-3 173 70 40

Nordiske og engelsk-
språklige land

2001-3 83 40 48

Andre/ukjent 2001-3 31 22 71

Utland, totalt 518 225 43

Utland eksklusiv retur pga. 
feil/ukjent adresse

478 225 47

Universitetet i Oslo 2003 131 81 62

Universitetet i Bergen 2003 114 78 68

Norge, totalt 245 159 65
SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2010  | ÅRGANG 27 | 364–378

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Gude T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19467527
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Vaglum P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Vaglum P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Anvik T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22B%C3%A6rheim A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Fasmer OB%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Grimstad H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Hjortdahl P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Holen A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Holen A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Nord%C3%B8y T%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Eide H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Eide H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Eide H%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


SELVVURDERTE FERDIGHETER BLANT NORSKE LEGER …

spa-2010-4.book  Page 369  Monday, November 15, 2010  8:03 AM
de hadde mottatt opplæring i de angjeldende ferdighetene i løpet av turnustiden.
Kandidatene ble også gjennom 21 spørsmål bedt om å vurdere sine kommunika-
tive ferdigheter på en skala fra 1 (svært usikker) til 7 (svært sikker). Disse spørs-
målene er hentet fra en norsk undersøkelse blant medisinstudenter om klinisk
kommunikasjon (Anvik et al. 2003). Vi konstruerte to indekser basert på de
kumulative skårene av henholdsvis kliniske ferdigheter (spørsmål 1–24 i Ved-
leggstabell 1), og kommunikasjonsferdigheter (spørsmål 25–45 i Vedleggstabell
1). Vi definerte også to delindekser under kliniske ferdigheter – kirurgiske ferdig-
heter (12 spørsmål markert med K) og medisinske ferdigheter (9 spørsmål market
med M). Foruten deskriptiv statistikk er vår metode multivariate lineære regre-
sjonsanalyser der disse indeksene, som alle er tilnærmet normalfordelte, er brukt
som avhengige variabler.

Resultater

Tabell 2. Bakgrunnsvariabler

  Uteksami-
nert i Norge
N =159

Uteksami-
nert i utlan-
det (total)
N=225

Vestre kon-
tinental- 
Europa
N=70

Øst-Europa
N=93

Nordiske og 
engelsk-
språklige 
land 
N=40

Prosent kvinner 59 53 51 45 73
Alder ved eksamen, 
gjennomsnitt **

27,8 28,7 29,3 28,9 27,6

Gift/samboende, 
prosent

66 65 67 61 60

Barn/prosent 45 43 45 43 35
Mor eller far høyere 
utdanning, prosent

84 82 88 76 92

Far/mor lege, pro-
sent*

15 22 27 17 26

Far/mor født i utlan-
det**

8 16 13 17 25

År fra eksamen til 
2006, gjennom-
snitt***

2,6 3,8 3,9 3,9 3,7

Studiemodell med 
PBL, prosent***

51 11 5 3 41

Turnustjeneste 
avsluttet, prosent

95 89 77 98 98

Signifikante forskjeller mellom de som er uteksaminert i utlandet og i Norge:
*= p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001
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Figur 3. Forskjeller i selvrapportere kommunikasjonsferdigheter. Gjennomsnitts-
verdier påe n skala fra 1 (svært usikker) til 7 (svært sikker)
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Figur 4. Forskjeller i selvrappporterte kliniske ferdigheter. Gjennomsnittsverdier på 
en skala fra 1 (kan ikke) til 7 (kan godt)
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Når det gjelder bakgrunn, skiller leger uteksaminert i utlandet seg fra dem som er
uteksaminert i Norge, ved at de er noe eldre, og at en høyere andel er født utenfor
Norge (tabell 2). Dessuten er det gått noe lengre tid siden utenlandsmedisinerne
tok sin embetseksamen. 

Det er en signifikant høyere andel av utenlandsmedisinerne som har foreldre
som er leger. Legeyrket er kjent for å gå i arv (Hansen 2005), men tendensen synes
altså sterkere blant utenlandsmedisinere enn andre. Andelen med foreldre med
høyskole- og universitetsutdanning er høy, men varierer noe med studieland. Den
er lavest blant dem som har studert i Øst-Europa, og høyest blant dem som har
studert i nordiske og engelskspråklige land. Disse forskjellene er ikke statistisk sig-
nifikante, men viser samme mønster som en tidligere studie av norske medisin-
studenter i utlandet (Wiers-Jenssen og Aasland 2001).

Som vist i figur 3 er det et entydig mønster i mestring av kliniske ferdigheter
blant leger fra alle universiteter, med inngrep som sternalpunksjon (benmargs-
prøve fra brystbenet), innsetting av suprapubisk blærekateter (stikke en kanyle
gjennom bukveggen og inn i urinblæren) eller rektoskopi («kikkert»-undersøkelse
i endetarmen) som prosedyrer der ferdighetsnivået er lavt, mens det for enklere
prosedyrer som sying av sår eller diagnostisering av brudd er ganske høyt. Samti-
dig er det interessante forskjeller mellom gruppene, for eksempel i forhold til
gynekologisk undersøkelse, der kandidater fra vestre kontinental-Europa skårer
signifikant lavere enn de andre tre gruppene, eller å gi førstehjelp ved hjertestans,
der kandidater fra Øst-Europa skårer signifikant høyere. 

Figur 4 viser et lignende hierarkisk mønster i forhold til kommunikasjonsfer-
digheter, der grunnleggende ferdigheter som det å presentere seg selv eller å ta
opp innkomstjournal skårer høyt hos alle, mens for eksempel rådgivning om hel-
seatferd eller det å formidle dårlige nyheter er forbundet med større usikkerhet.
Også her er det interessante gruppeforskjeller, for eksempel er kandidatene fra
Øst-Europa signifikant tryggere når det gjelder å gi råd om helseatferd, mens
legene fra norske universiteter skårer lavere i forhold til å etablere kontakt med
pasientene. 

Tabell 3 oppsummerer resultatene fra fire lineære regresjonsmodeller der
responsvariablene er henholdsvis kommunkasjonsindeks, kirurgisk ferdighets-
indeks, medisinsk ferdighetsindeks og total ferdighetsindeks. I tillegg til de fire
studiestedene er kjønn og tid fra avsluttet studium til utfylling av spørreskjema
tatt inn i modellen. Kandidater fra Øst-Europa har signifikant høyere koeffisienter
enn kandidater fra Norge på kommunikasjonsindeksen, den kirurgiske indeksen
og samlet ferdighetsindeks, og kandidatene fra nordiske og engelskspråklige land
har signifikant høyere koeffisient enn kandidater fra Norge på kommunikasjons-
indeksen. Tidsvariabelen er ikke signifikant i noen av modellene, noe som antyder
at forskjellene i tid fra embetseksamen til spørreskjemautfylling ikke er avgjø-
rende for de selvrapporterte ferdighetene. 
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Diskusjon

Svarprosenten er relativt moderat, særlig blant dem som har studert i utlandet, og
det er derfor knyttet en viss usikkerhet til undersøkelsens representativitet. At en
lavere andel utelandsstudenter har svart, kan tenkes å påvirke svarmønsteret på
ulike måter. På den ene siden kan man tenke seg at det er en overrepresentasjon av
«de flinkeste» blant dem som har studert i utlandet, som svarer, og at dette forkla-
rer de høyere skårene på ferdighetsindeksene. Men det kan også tenkes at de
legene som er mer usikre på sine ferdigheter, i større grad vil benytte anledningen
til å gi uttrykk for dette. Det kan også spekuleres i om utenlandsmedisinerne er
mer tilbøyelige til å svare «strategisk» ut fra en oppfatning om at utdanning fra
utlandet ikke nødvendigvis ses på som en fordel i det norske legearbeidsmarkedet.
En tidligere studie har vist at medisinstudenter i mindre grad enn andre norske
utenlandsstudenter tror arbeidsgivere vil se positivt på utdanning fra utlandet
(Wiers-Jenssen 2005). Om de har erfart å bli møtt med skepsis, kan det være de
overdriver sine ferdigheter i et spørreskjema. Det kan også tenkes at utenlands-
medisinerne føler mindre forpliktelser overfor det norske systemet, eller at de av
andre grunner, for eksempel det at de jobber mer, prioriterer en spørreunder-
søkelse som denne lavere. I en internasjonal sammenheng er for øvrig en svar-
prosent på nærmere 50 slett ikke så verst når det gjelder surveyundersøkelser
blant leger (Friedner et al. 2009, Schanafeld et al. 2009, Bestman et al. 2004).

Selvvurderte ferdigheter blant norske leger utdannet i Norge og i utlandet er altså
forholdsvis like, på tross av ganske ulike utdanningsløp. De fleste har tatt
turnustjenesten i Norge, noe som selvsagt bidrar til å utjevne forskjeller. Mange har

Tabell 3. Standardiserte korrelasjonskoeffisienter (β) for fire lineære regresjoner 
med de fire ferdighetsindeksene som avhengige variabler og studieland som 
prediktorvariabler, kontrollert for og kjønn og tid siden eksamen. 
N=350. Referanse for studieland er Norge

Kommunika-
sjonsferdig-
heter

Kirurgiske 
ferdigheter

Medisinske 
ferdigheter

Alle kliniske 
ferdigheter

Mann 0,040 0,271*** 0,123* 0,200***
Tid (antall år) mellom 
eksamen og 2006

-0,018 0,026 0,054 0,021

Vestre kontinental-
Europa

0,016 0,055 -0,037 -0,14

Øst-Europa 0,171** 0,178** 0,111 0,176**
Nordiske og engelsk-
språklige land

0,118* 0,017 0,026 0,012

* p< 0,05, ** p < 0,01, *** p<0,001
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også hatt jevnlig kontakt med det norske helsevesenet gjennom arbeidspraksis i
sommerferiene, ettersom de fleste østeuropeiske universiteter krever slik praksis, og
også dette kan bidra til å jevne ut ferdigheter. Men selv etter turnus finner vi altså at
norske leger som har studert i Øst-Europa, vurderer sine kliniske og kommunikative
ferdigheter til å være gjennomgående litt bedre enn de andre gruppene. Dette kan
virke overraskende ettersom tidligere forskning som nevnt har vist at denne grup-
pen har et lavere karaktersnitt fra videregående opplæring enn både de som har stu-
dert i Norge, og de som har studert andre steder i utlandet (Wiers-Jenssen og Aas-
land 2001). Vi antok også at utenlandsstudenter i Øst-Europa har mindre erfaring
med klinkisk kommunikasjon fra studiet. Resultatene gir ikke støtte til hypotesene
vi fremsatte innledningsvis, og vi kan konstatere at norske leger utdannet i utlandet
som har besvart vårt spørreskjema, og særlig de som har studert i Øst-Europa, selv
mener at de har minst like god kompetanse som de legene som er utdannet i Norge.
Nedenfor skisserer vi mulige årsaker til at de som har studert i Øst-Europa, skårer
høyt når det gjelder selvvurdert kompetanse.

En mulig årsak kan være høyere studiekvalitet. Det kan tenkes at den teoretiske
og praktiske skoleringen i Øst-Europa er vel så god som i andre land. En tradisjonell
studiemodell med sterk vekt på teori kan gi gode basiskunnskaper, og studentene
kan tilegne seg de nødvendige praktiske ferdigheter i studiets kliniske fase og gjen-
nom turnus. Dette har tross alt vært et velprøvd opplegg i mange år også i Norge. 

En annen mulighet kan være at tilgangen på kliniske treningssituasjoner er
bedre ved østeuropeiske studiesteder. Uformelle intervjuer med unge norske leger
som er utdannet i Øst-Europa, bekrefter inntrykket av at man i disse landene fore-
løpig er mindre opptatt av pasientrettigheter og pasientsikkerhet, og at dette for
eksempel gjør det mulig for flere studenter å «slippe til» på pasientene. En tredje
mulig forklaring er knyttet til arbeidsinnsats i studiene. Det er tidligere vist at
norske medisinstudenter i Øst-Europa arbeider med studiene i betydelig flere
timer i uken enn andre norske studenter (Wiers-Jenssen og Aasland 2001). Dette
henger sannsynligvis sammen med den harde konkurransen om å komme videre,
og bidrar til å skille de ambisiøse fra de mindre ambisiøse. Men det kan også ha
den positive effekt at de faktisk lærer mer. Andre analyser av datasettet vi har
brukt i denne artikkelen, har vist at de som er utdannet i Øst-Europa, fortsetter å
ha en lengre arbeidsuke når de kommer i arbeid i Norge, noe som igjen kan bidra
til bedre kunnskaps- og ferdighetsutvikling (Wiers-Jenssen 2008). Kanskje er
høyere arbeidsinnsats en del av det skjulte pensumet i østeuropeisk medisin-
utdanning?

Endelig kan det tenkes, som allerede nevnt, at de norske legene som fullfører
medisinstudiet i Øst-Europa, er en positivt selektert gruppe med hensyn til moti-
vasjon og personlighetstype (Aasland og Wiers-Jenssen 2001). Inntaksordningen
ved mange utenlandske universiteter er basert på både karakterer, opptaksprøver
og intervjuer, mens opptaket i Norge utelukkende er basert på karakterer fra
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videregående skole med diverse tilleggspoeng. Det kan tenkes de rekrutterings- og
utsilingsstrategier som benyttes i Øst-Europa, er hensiktmessige for å rekruttere
egnede kandidater.

Det at utenlandsmedisinerne har gjennomsnittlig ett års lengre erfaring etter
eksamen, kan selvsagt ha innvirking på deres generelle erfarings- og kompetanse-
nivå, men som vist i regresjonene i tabell 3 ser det ikke ut til at tiden spiller noen
vesentlig rolle her. Etter hvert som legene spesialiserer seg, vil mange ferdigheter
differensieres, og det vil ikke nødvendigvis være slik at alle legene får erfaring med
alle de kliniske ferdighetene det spørres etter. Når det gjelder kommunikasjons-
ferdigheter, er det vel kanskje også slik at de kan være vel så avhengige av person-
lighet som av erfaring, og det er ikke gitt at kommunikasjonsevnen stadig blir
bedre. Dette vil vi kunne finne ut mer om ved hjelp av analyser av oppfølgingsdata
fra de samme legene senere i deres karriereløp. 

Sosialiseringen inn i legerollen foregår særlig i turnustiden (Gude et al. 2008),
og det kan derfor tenkes at vi hadde fått andre resultater om vi hadde spurt kandi-
datene før de gikk ut i turnus. Andre studier har vist at ferdighetsforskjeller som
forelligger mellom kandidater uteksaminert ved ulike studieordninger, forsvinner
i løpet av turnustjenesten (Falck 2003, Falck et al. 2003). Det kan derfor ikke ute-
lukkes at utenlandskandidatene kan ha hatt en brattere læringskruve i turnustiden
enn andre. Det må også påpekes at selvvurdert kompetanse ikke er et objektivt
mål, og derfor en omdiskutert metode. En metaanalyse av studier som sammen-
ligner selvvurdert og observert kompetanse, konkluderer med at leger har begren-
set evne til å gi en presis vurdering av sine ferdigheter (Davis et al. 2006). En norsk
studie av legers kommunikasjonsferdigheter viser imidlertid godt samsvar mel-
lom selvvurderte og observerte ferdigheter (Gude et al. 2008). Dette er et tema der
det trengs mer forskning, men for sammenligning på gruppenivå mener vi at selv-
vurdert kompetanse er en brukbar metode.

Avsluttende kommentar

Det norske legearbeidsmarkedet er helt avhengig av leger som er utdannet i utlan-
det. Det er på kort sikt lite realistisk å produsere et tilstrekkelig antall medisinske
kandidater ved norske universiteter, og det synes heller ikke å være noen politisk
målsetting. Så lenge støtteordningene for utenlandsstudenter er gunstige og etter-
spørselen etter leger høy, kan vi anta at mange nordmenn også i årene fremover vil
reise utenlands for å ta sin medisinutdanning. De aller fleste kommer tilbake til
Norge for å arbeide, og resultatene fra denne studien viser at utenlandskandida-
tene ikke skårer lavere enn de som er utdannet i Norge når det gjelder selvvurdert
kompetanse. Det ville vært av interesse å supplere vår undersøkelse med mer
objektive ferdighetsmålinger, eventuelt med vurderinger fra de unge legenes veile-
dere, både i turnustjeneste og i videre spesialisering. 
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Noter

1 Lånekassen, statistikk per 01.04.2010, personlig meddelelse.
2 De norske medisinstudentene i Øst-Europa går stort sett på engelskspråklige program-

mer. Pasientkontakten foregår imidlertid på det lokale språket, som de norske studen-
tene ofte ikke behersker særlig godt.
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Vedlegg

Vedleggstabell 1. De 45 ferdighetene det spørres om. K= kirurgisk indeks, 
M = medisinsk indeks. Gjennomsnittsverdier på en skala fra 1 (svært usikker) til 
7 (svært sikker) 

Kliniske ferdigheter Gj.snitt
1 Fjerne føflekker (K) 5,9
2 Reponere en radiusfraktur (K) 5,3
3 Sette veneflon (K) 5,4
4 Sette inn et suprapubisk kateter (K) 3,3
5 Foreta en leddpunksjon (K) 3,7
6 Foreta en sternalpunksjon (K) 3,3
7 Foreta en spinalpunksjon (K) 4,2
8 Foreta en fullstendig gynekologisk undersøkelse 5,6
9 Identifisere bruddskader på røntgenbilder (K) 5,9
10 Mestre arbeidet på skadekirurgisk poliklinikk (K) 5,7
11 Assistere ved operasjoner (K) 5,6
12 Sy mindre sår (K) 6,6
13 Foreta EKG-registreringer og tyde vanlige EKG-mønstre (M) 5,8
14 Behandle akutt hjerteinfarkt (M) 5,9
15 Mikroskopere urin (M) 4,2
16 Foreta en rektoskopi (M) 3,4
17 Foreta en ventrikkelaspirasjon (M) 3,9
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18 Kunne se en pneumoni på røntgenbilde (M) 5,8
19 Gi førstehjelp ved hjertestans (M) 5,8
20 Gi førstehjelp ved store blødninger (K) 5,4
21 Behandle delirium tremens (M) 5,0
22 Følge opp en intox med adekvat behandling (M) 5,3
23 Vurdere innleggelsesbehov hos pasienter med alvorlige 
psykiske sykdommer

5,2

24 Vurdere innleggelsesbehovet hos alvorlig syke barn 5,2
Kommunikasjonsferdigheter
25 Forholde meg til pårørende til små barn 5,6
26 Forholde meg til pårørende ved dødsfall 5,7
27 Forholde meg til pårørende til alvorlig syke 5,6
28 Etablere kontakt med pasienten 6,1
29 Gi informasjon om behandling 5,9
30 Stille spørsmål om sykehistorie 6,0
31 Formidle dårlige nyheter 5,2
32 Vise respekt og interesse 6,1
33 Ta opp en innkomstjournal 6,4
34 Unngå fagsjargong/faguttrykk 5,5
35 Gi råd om helseatferd (kosthold, røyking etc.) 5,2
36 Vise et adekvat kroppsspråk 5,6
37 Ha øyekontakt med pasienten 6,0
38 Bidra til at pasienten mestrer sykdommen sin bedre 5,0
39 Være rimelig avspent og rolig under intervjuet 6,1
40 Presentere deg for pasienten 6,5
41 Stille diagnose etter å ha gjennomført et intervju 5,3
42 Bygge opp tillit hos pasienten 5,7
43 Beskrive funn for kolleger 5,6
44 Lytte aktivt 5,8
45 Avgjøre hvilke undersøkelser som skal utføres 5,5
Indekser
Kirurgiske ferdigheter 5,0
Medisinske ferdigheter 5,0
Kommunikasjonsferdigheter 5,7

Vedleggstabell 1. De 45 ferdighetene det spørres om. K= kirurgisk indeks, 
M = medisinsk indeks. Gjennomsnittsverdier på en skala fra 1 (svært usikker) til 
7 (svært sikker) 
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Bli med hvis du har sans for grilling, eller er dansevillig.
Det beste i livet er gratis, eller i hvert fall ganske billig.
Vår private utopi, ring jobben for å si;
at du ikke kommer, men tar tre dager fri.
(fra Tredagern av Gatas Parlament)

Utviklingen i arbeidsledighet, uføretrygd og legemeldt sykefravær studeres i
detalj med registerdata. Mønstre i egenmeldt sykefravær derimot vet vi lite om
da egenmeldinger for den enkelte arbeidstaker kun registreres av arbeidsgiver.
Ansatte i IA bedrifter kan være borte fra jobben én måned ekstra hvert år om de
(mis)bruker egenmeldingsordningen fullt ut. I personaldata fra et norsk kon-
sern finner vi ingen indikasjoner på utbredt misbruk av egenmeldinger. Mange
har ikke egenmeldt fravær i løpet av et år, svært få er borte tre sammenheng-
ende dager og så godt som ingen som bruker opp kvoten på 24 dager.  Vi finner
heller ikke at det egenmeldte fraværet er høyere på mandager og fredager.

Fra tidlig 1990-tall har vi sett en økning i både sykefravær og uføretrygd i Norge.
Sammen med utfordringene knyttet til det å øke pensjonsalderen i takt med utvik-
lingen i levealder representerer de helserelaterte trygdeordningene kanskje den
største utfordringen for den norske velferdsstaten i årene som kommer. Takket
være detaljerte administrative data har vi mye kunnskap om legemeldt sykefravær
og trygd – kunnskap som er viktig for å utforme god og bærekraftig velferdspoli-
tikk i årene som kommer.
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Det egenmeldte sykefraværet vet vi derimot langt mindre om. Det utløser i sin
natur ingen rettigheter, plikter eller tjenester fra det offentlige og noteres derfor
ikke i sentrale registre. I det en arbeidstaker får en sykmelding fra sin lege, har
myndigheter og forskere full oversikt over dette forløpet. Før lege besøkes er det
arbeidsgiver som (eventuelt) har oversikt. De som er interessert i egenmeldt fra-
vær, må derfor nøye seg med en utvalgsundersøkelse gjennomført av Statistisk
sentralbyrå som viser kvartalsvis egenmeldt fravær for menn og kvinner, samt
samlet egenmeldt fravær i ulike bransjer. Fra denne utvalgsundersøkelsen kjenner
vi totalomfanget av det egenmeldte fraværet, som i 1. kvartal 2010 var 1,2 prosent
av avtalt arbeidstid. Vi vet også at det egenmeldte sykefraværet har økt noe, fra 1,0
til 1,2 prosentpoeng fra 2001 til 2010 – en økning på 20 prosent. Denne økningen
har vært noe kraftigere for kvinner enn for menn. Det er også betydelige forskjel-
ler mellom næringer. Mellom de ti hovednæringene varierer det egenmeldte fra-
været fra 0,8 til 1,6 prosent (se http://www.ssb.no/sykefratot/). 

Egenmeldt fravær med full lønn gir anledning til å være borte fra jobben uten
umiddelbart økonomisk tap, selv om man ikke er syk. Det er fullt mulig å ta fri fra
jobben en dag eller to med full lønn. Utover egen «arbeidsmoral» vil grensen for
hvor syk man er før man blir hjemme, påvirkes av jobbens innhold, attraktiviteten
til alternative aktiviteter, holdninger til kortvarig fravær hos kolleger og arbeidsgiver,
herunder faktorer som oppleves å gi nærværspress (Ose et al. 2009). Tilsynelatende
har kortvarig fravær fra jobben ingen økonomiske konsekvenser for arbeidstakeren,
men nyere studier (Markussen 2010a, Bergsvik 2009) tyder imidlertid på at selv
kortvarig fravær straffes i Norge via svakere fremtidig lønnsvekst. I tillegg kommer
at mange arbeidstakere selvfølgelig unngår «tvilsomme» egenmeldinger av moralske
grunner. På tross av nærværspress og mulig fremtidig lønns- og karrieretap kan
man (som økonom) være bekymret for at egenmeldingsordningen utnyttes. Når noe
tilsynelatende er gratis, blir overforbruk fort en konsekvens.

Uttrykket «å ta en tredagers» er da også velkjent. Men ut ifra den egenmeldte
fraværsraten på 1,2 prosent er det åpenbart langt fra alle som utnytter denne
muligheten siden arbeidstakere er borte fra jobb med egenmelding cirka 2,6 dager
i gjennomsnitt hvert år. Skal vi kunne avdekke omfanget av eventuell utnyttelse av
ordningen, må vi gå bak gjennomsnittstallene og skille mellom hvorvidt arbeids-
takere bruker egenmelding overhodet (insidens), og hvor lenge de er borte uten
legeerklæring (varighet). Bak den egenmeldte fraværsraten på 1,2 prosent kan det
altså skjule seg at nesten alle har 3 dager egenmeldt fravær i løpet av året. Men det
kan også være sånn at de fleste ikke har fraværsdager i det hele tatt, mens et min-
dretall benytter en stor del av kvoten – som i IA-bedrifter må kunne sies å være
relativt raus (24 arbeidsdager i løpet av et år). 

Dersom det er sånn at noen tøyer ordningen, mens andre kun benytter den ved
sykdom, kan konsekvensen være at et overforbruk på sikt «smitter» over til resten
av arbeidsstokken (Lindbeck, Nyberg og Weibull, 2003). En måte å begrunne en
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slik smitteeffekt på er ved at det er knyttet et sosialt stigma til bruken av ulike vel-
ferdsordninger, slik for eksempel mange skammet seg for å måtte gå på Fattig-
kassa. Når det er et sosialt stigma knyttet til bruk av velferdsordninger, vil graden
av stigma lett være knyttet til hvor mange som benytter ordningene. Jo færre som
bruker dem jo mer belastende er det å være én av disse. Dersom flere kolleger eller
kjente bruker egenmeldinger hyppig, vil slike smitteeffekter svekke nærværspres-
set og kunne skape lokale fraværskulturer på arbeidsplasser og i nabolag. I en
svensk studie av variasjon i sykefravær mellom bosteder og arbeidsplasser finner
Lindbeck, Palme og Persson (2004) at arbeidsplassen er viktigst. En innsats for
fraværsreduksjon på arbeidsplassen kan gi en «dobbel effekt»: Redusert fravær
både på grunn av bedret arbeidsmiljø og av sterkere arbeidsnormer (Lindbeck,
Palme og Persson 2004:61). 

En grundigere studie av det egenmeldte fraværet må bygge på andre data enn SSBs
utvalgsundersøkelse, slik at vi kan følge arbeidstakerne over tid og kan se både lege- og
egenmeldt fravær i sammenheng. Et større norsk konsern har gitt oss tilgang til detal-
jerte timeføringer for hver enkelt ansatt over en femårsperiode. Datasettet inneholder
svært detaljert informasjon om type sykefravær, lønn et cetera. Sammenliknet med
registerdata er derimot mengden individopplysninger vedrørende kompetanse og
sosioøkonomisk status (utdanning, familie etc.) svært begrenset. 

Våre individdata gir anledning til å teste i hvilken utstrekning «friske» arbeids-
takere utnytter muligheter til fravær ved egenmelding, for eksempel i tråd med
«smittehypotesen» drøftet over. Vi fokuserer på flere dimensjoner ved det egen-
meldte fraværet. Først ser vi nærmere på hyppighet og varighet: Er det mange
arbeidstakere som har hyppige og lange egenmeldinger, og derigjennom utnytter
mulighetene til 24 dager egenmeldt sykefravær i løpet av et år? Deretter kartlegger
vi aldersmønsteret. Hypotesen vår er at unge arbeidstakere deler et annet sosialt
fellesskap enn eldre arbeidstakere, og at deres holdninger til bruk av sykelønns-
ordningen kan skille seg fra holdningene til eldre kolleger. Konsernet har ulike
virksomheter og avdelinger der både fraværsnivået, sammensetningen av ansatte
og arbeidsinnhold varierer betydelig mellom virksomheter. Derfor sjekker vi også
aldersforskjeller innen virksomheter. Vår tredje angrepsvinkel er ukedagsmønste-
ret. Dersom overforbruk av egenmeldinger var utbredt, ville vi vente at fraværet er
høyere i tilknytning til helger, der verdien av fritid er høyere enn midt i uka. Vi
avslutter med å se på om egenmeldinger blir brukt som erstatning for, eller i til-
knytning til, legemeldt fravær. 

Nye bedriftsdata om egenmeldt fravær

Personelldataene inneholder detaljerte daglige timeføringer for hver enkelt ansatt
i et større konsern i perioden 2004 til 2008. I snitt observeres rundt 700 ansatte
hvert år, fordelt på 13 ulike selskaper.2
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Det egenmeldte fravær er i overkant av 1 prosent og det har økt noe fra 2004 til
2008. Det legemeldte fraværet falt betydelig fra 2004 til 2008, mye i tilknytning til
regelendringer for fastlegenes sykmeldingspraksis, som trådte i kraft 1. juli 2004
(se Markussen 2010b). 

Figur 1. Egenmeldt fravær i konsernet og i SSBs utvalgsundersøkelse, vektet med 
konsernets næringssammensetning

Tabell 1. Deskriptiv statistikk

2004 2005 2006 2007 2008
Kvinneandel 33,1 % 31,4 % 33,0 % 33,6 % 34,0 %
Alder 49,0 år 49,0 år 48,3 år 46,5 år 45,4 år
Timelønn 197,0 kr 204,0 kr 211,5 kr 215,7 kr 225,7 kr
Ansiennitet 18,6 år 19,2 år 17,7 år 15,4 år 14,4 år
Egenmeldt 0,93 % 1,12 % 1,20 % 1,30 % 1,36 %
Legemeldt 7,44 % 5,64 % 5,48 % 5,84 % 4,98 %
Antall ansatte 
i studien

638 647 646 744 764
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Et konsern med omkring 700 ansatte er ikke nødvendigvis representativt for det
norske arbeidslivet. I figur 1 sammenlikner vi det egenmeldte fraværet i konsernet
(dager borte som andel av arbeidsdager totalt, eksklusive feriedager) med kvar-
talsvise fraværsserier fra SSB, for kvinner og menn separat. For å gjøre SSBs data
sammenliknbare med konsernets data, har vi benyttet næringsspesifikke fravær-
stall, vektet på en slik måte at de ulike næringers betydning reflekterer konsernets
antall ansatte i ulike næringer. Nivået på det egenmeldte fraværet i konsernet, etter
kjønn, er relativt likt for hele arbeidslivet og særlig for menn. Kvinnene har noe
høyere egenmeldt fravær i konsernet enn i arbeidslivet generelt. Det viser seg at
det høye fraværet blant konsernets kvinner skyldes én spesifikk virksomhet. Om
denne tas ut, er fraværstallene også for kvinner på nivå med SSBs tall for landet
for øvrig. Vår interesse er knyttet til nye trekk ved fraværsmønsteret, og figur 1
viser oss at nivået er likt nok til at vi tror våre funn er representative. 

Bruken av egenmelding

Figur 2. Antall egenmeldte fraværsforløp per ansatt per kalenderår

Konsernet er omfattet av IA-avtalen, som blant annet utvider retten til bruk av
egenmelding ved sykdom. Avtalen fastsetter at hver arbeidstaker kan ha egen-
meldt sykefravær i totalt 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode.
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Hvert enkelt egenmeldingsforløp kan imidlertid ikke overskride 8 dager. Dette
innebærer en betydelig økning av egenmeldingsretten fra slik den er fastsatt i fol-
ketrygdloven med maksimalt 3 fraværsdager 4 ganger i løpet av 12 måneder.

Våre data gir anledning til å dekomponere det egenmeldte fraværet i antall
egenmeldinger og antall dager per forløp, på årsbasis. Med analogi til analyser av
arbeidsledighet skiller vi på denne måten mellom insidens og varighet. Figur 2
avslører at over halvparten av mennene ikke har egenmeldt sykefravær i løpet av
et kalenderår, mens omkring 1 av 10 menn har flere enn 2 egenmeldinger. 

Også blant kvinnene er det kun et lite mindretall som har mange egenmeldin-
ger. Omkring en tredel av kvinnene har ikke egenmeldt sykefravær i løpet av et
kalenderår. Mens noen flere menn enn kvinner har to egenmeldinger, er kjønns-
forskjellen omvendt for tre til seks forløp. Allerede fra figur 2 får vi en klar indika-
sjon på at svært få arbeidstakere bruker opp retten til egenmeldinger. 

Figur 3. Antall fraværsdager per egenmeldt fraværstilfelle

Varighetsfordelingen for de egenmeldte forløpene er gjengitt i figur 3. Denne viser
at nesten 3 av 4 egenmeldingsperioder kun varer 1 eller 2 dager. Ser vi kalender-
året under ett, er det nærmest ingen arbeidstakere som er i nærheten av grensen
på 24 dager. Selv om denne grensen gjelder siste 12 måneder, og ikke kalenderår,
avslører figur 4 at maksimumsregelen kun er bindende for noen ytterst få. Blant
dem som benytter egenmelding, er rundt halvparten borte inntil 3 dager i løpet av
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året. Selv om den norske egenmeldingsordningen med full lønn under sykdom
nærmest kan fremstå som «dumsnill», blir dette velferdsgodet altså langt ifra
brukt fullt ut. 

Figur 4. Sum egenmeldte fraværsdager per ansatt per kalenderår

Inntrykket så langt er at det er stor spredning i bruken av egenmeldinger. Mange
benytter ikke retten overhodet, mens et fåtall ansatte har et betydelig egenmeldt
fravær. Vi følger enkeltpersoner over tid i våre data og kan dermed også studere
bruken av egenmeldinger over tid (persistens). Er det kun tilfeldigheter som avgjør
hvem som benytter egenmeldinger hvert år, eller finner vi igjen de samme bru-
kerne fra år til år? I tabell 2 beskriver vi fordelingen av antall forløp i to påfølgende
kalenderår. Prosenttallene tar utgangspunkt i fjorårets status. Som figurene oven-
for antyder, tok nesten halvparten (44,9 prosent) ikke ut én eneste egenmelding i
det forgående året, kun 23 prosent hadde ett forløp, mens rundt en tredjedel (32,1
prosent) hadde to eller flere egenmeldinger.

Tabell 2 gir et tydelig bilde av persistens i egenmeldingsbruken. Nesten 2 av 3
(61,7 prosent) uten egenmeldt fravær gjennom ett år hadde heller ikke egenmeldt
fravær året etter. Arbeidstakerne med to eller flere egenmeldinger det ene året er
også klart overrepresentert året etter. Med andre ord, de som enten har ingen eller
mange fraværstilfeller, har stor sjanse for å være i samme situasjon året etter. Man
kan være bekymret over at nesten 60 prosent av dem med to eller flere fravær ett
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år også har tilsvarende mange fraværsforløp året etter. Hvorvidt dette skyldes
arbeidssituasjonen, permanente helseproblemer eller lav arbeidsmoral, er det ikke
mulig for oss å si noe om med dette datamaterialet. Det er uansett grunn til å
minne om at vi snakker om et mindretall av arbeidstakerne siden kun 18,5 pro-
sent av arbeidstakerne har flere enn én egenmelding i to påfølgende kalenderår. 

Alderseffekter

Debatten om arbeidsmoral og sykefravær er preget av til dels sterke meninger og
svakt empirisk grunnlag. Det hevdes ofte at dagens unge føler mindre forpliktelser
til å følge reglene enn deres foreldre gjorde. Da Synnovate i 2008 gjennomførte en
spørreundersøkelse om nordmenns holdninger til trygdemisbruk på oppdrag for
NAV (Synnovate 2008), svarte rundt 15 prosent av 18–30 åringene at det var «helt
greit» å benytte sykelønnsordningen når en ikke er syk. Blant de eldre arbeidsta-
kerne var det langt færre som delte dette synet. Rigid empirisk testing av hypote-
ser om (endrede) holdninger til «tøying» av regelverk for offentlige støtteordnin-
ger er en svært vanskelig øvelse. Helt siden Sokrates’ tid har mange vært frustrerte
over ungdommens latskap. Men om dette kun er ordinære aldersmønstre eller
holdningsendringer ved at dagens unge er ulike gårsdagens, er ikke mulig å lese ut
av et tverrsnittsbilde. En ny norsk registerdatastudie konkluderer med at den kraf-
tige veksten i sykefravær fra 1993 til 2005 ikke kan knyttes spesielt til endret atferd
blant yngre arbeidstakere da fraværsveksten har vært tilnærmet lik for alle alders-
grupper (se Biørn et al. 2010). 

Våre data er imidlertid velegnet til å gi et bilde av egenmeldingsbruken etter
alder. Et passende startpunkt kan være å se på andelen med minst én egenmelding
i løpet av et kalenderår for henholdsvis menn og kvinner (jf. de sorte søylene i
øverste panel i fig. 5). Både blant menn og kvinner utmerker tjueåringene seg med
en høy andel egenmeldt fravær, og egenmeldingstilbøyeligheten faller med alder
fram til rundt 50 år. Det er rundt 20 prosentpoengs forskjell mellom den yngste og
den eldste aldersgruppen. 

Det midterste panelet i figur 5 viser antall forløp per ansatt gitt at de har minst
ett egenmeldingsforløp. Her er det igjen 20-åringene som skiller seg ut med
mange fraværsperioder. For de andre aldersgruppene finner vi ikke noe klart

Tabell 2. Persistens i egenmeldingsbruken

Antall forløp i fjor Antall forløp i år
0 (44,3 %) 1 (23,2 %) 2+ (32,5 %)

0 (44,9 %) 61,7 % 21,7 % 16,6 %
1 (23,0 %) 44,4 % 26,9 % 28,7 %
2+ (32,1 %) 20,0 % 22,6 % 57,4%
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mønster eller signifikante forskjeller. Det nederst panelet i figur 5 viser den gjen-
nomsnittelige varigheten på egenmeldingene. For menn er det en klar positiv
aldersgradient. Jo eldre arbeidstakeren er, jo flere dager er vedkommende borte
når han først benytter egenmelding. For kvinner er det kun de aller eldste som har
noe flere dager enn de øvrige. 

Figur 5. Alderstruktur for egenmeldingsbruken

Siden det er vanskelig å tenke seg at yngre ansatte gjennomgående har svakere
helse enn sine eldre kolleger, vil mange tolke aldersmønsteret vi ser i de mørke
søylene som en indikasjon på forskjell i arbeidsmoral og holdninger til å gå på
jobben om man ikke er helt pigg (eller har noe annet spennende å bruke tiden på).
En alternativ tolkning er at unge arbeidstakere har andre typer jobber, arbeids-
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oppgaver og annet ansvar som også samvarierer med egenmelding, enten det skyl-
des forbigående helseproblemer eller ikke. Våre data er fra et konsern med svært
ulike virksomheter. Arbeidstakernes kompetanse, arbeidsoppgaver og tidshori-
sont for ansettelse varierer betydelig mellom ulike selskaper.

Vi er heldigvis i den situasjon at vi til en viss grad kan «justere» de observerte
aldersmønstrene for forskjeller i arbeidsoppgaver (målt ved selskapstilhørighet),
kompetanse (målt ved inntekt), ansiennitet og eventuelle tidseffekter. Slike justerte
estimater er gjengitt i de grå søylene i figur 5. Teknisk sett er de grå søylene
alderseffektene fra en regresjonsmodell som i tillegg justerer for selskapstilknyt-
ning, lønn, ansiennitet og kalendertid. For å gjøre søylene sammenliknbare er de
grå søylene skalert slik at de for 50-åringene er lik de sorte rådatasøylene. Et nær-
liggende spørsmål er nå om de justerte forskjellene mellom aldersgruppene er sta-
tistisk signifikante (dvs. kan avvises som et resultat av tilfeldigheter). I appendik-
set viser vi regresjonsresultatene bak figur 5 med standardfeil slik at spørsmålet
om statistisk signifikans kan besvares.3

I det øverste panelet i figur 5 ser vi andelen med egenmeldt fravær i råtall
(sorte) og justert (grå). For menn ser vi at aldersforskjellene blir noe mindre når vi
justerer for forskjeller i selskapstilknytning, lønn, ansiennitet og kalendertid,
mens de for kvinner forsvinner helt. Regresjonstabellen i appendikset viser at det
for menn kun er aldersgruppene 30–39 og 60+ som er signifikant forskjellige fra
referansegruppen 50–59. Om vi slår sammen de to yngste aldersgruppene til 20–
39 år, ser vi at denne gruppen er signifikant forskjellig fra de andre arbeidstakerne.
Andelen av arbeidstakerne under 40 med egenmeldt fravær er rundt 8 prosent-
poeng høyere enn for gruppen 50–59, og hele 18 prosentpoeng høyere enn for de
eldste arbeidstakerne (60+). For kvinner finner vi derimot ingen forskjeller mel-
lom aldersgrupper når vi kontrollerer for bedriftstilknytning, lønn, ansiennitet og
kalendertid. 

I det midterste panelet, som viser antall egenmeldinger per arbeidstaker med
egenmeldt fravær, ser vi at de store observerte aldersforskjellene i stor grad for-
svinner i det vi kontrollerer for bedriftstilknytning, lønn, ansiennitet og kalender-
tid. Regresjonstabellen i appendikset viser at de gjenværende forskjellene heller
ikke er statistisk signifikante, verken for menn eller for kvinner.

Det nederste panelet, som viser gjennomsnittlig varighet per egenmelding,
viser at de observerte forskjellene ikke endres når vi kontrollerer for bedriftstil-
knytning, lønn, ansiennitet og kalendertid. Tabellen i appendikset viser også at
disse forskjellene er statistisk signifikante. For menn ser vi at hvert enkelt forløp
varer lenger jo eldre arbeidstakeren er, og forskjellen på de yngste og de eldste er
omlag en halv dag i gjennomsnitt. For kvinner ser antall fraværsdager i et egen-
meldingsforløp ut til å være uavhengig av alder, med unntak for den eldste alders-
gruppen som har noe lenger forløp enn de andre. 

Alt i alt kan vi konkludere med at det ser ut til å være aldersforskjeller i det
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egenmeldte fraværet. Det ser ut til at andelen med egenmeldt fravær er noe høyere
blant de unge arbeidstakerne (først og fremst unge menn), mens hvert enkelt for-
løp varer lenger for eldre arbeidstakere enn for unge. Totalvirkningen for det
egenmeldte fraværet avhenger av om effektene på frekvens («andel» og «antall for-
løp») er sterkere eller svakere enn effekten på varighet. For menn slår dette totalt
ut i at det egenmeldte fraværet er noe høyere blant de yngste arbeidstakerne enn
blant resten, mens det for kvinner er motsatt. 

Aldersforskjellene vi finner for det egenmeldte fraværet, likner mye på det vi
vet om det legemeldte fraværet. Markussen et al. (2009) studerer insidens og
varighet av legemeldt sykefravær delt i to diagnosegrupper; «major» bestående av
diagnoser med en gjennomsnittlig varighet over 16 dager og «minor» med en
gjennomsnittlig varighet under 16 dager. De finner at unge har flere, men kortere
sykefraværsepisoder enn eldre arbeidstakere – og spesielt er forskjellen stor for de
kortvarige diagnosene. Våre resultater for egenmeldt fravær føyer seg i så måte inn
i dette bildet. En mulig forklaring for aldersmønsteret i egenmeldt og kortvarig
legemeldt fravær er at unge arbeidstakere er særlig utsatt for smitte av luftveissyk-
dommer siden de i større grad har små barn. Men siden gjennomsnittlig fødealder
for kvinner er nesten 30 år, burde dette gitt seg større utslag i aldersgruppen 30–39
enn i gruppen 20–29. Det burde trolig også gitt større utslag for kvinner enn for
menn, altså motsatt av det vi finner. Markussen et al. (2009), som finner tilsva-
rende aldersmønstre i det legemeldte fraværet, kontrollerer også for om arbeids-
takerne har små barn, uten at aldersmønsteret endres. Vi tror derfor ikke våre
resultater alene kan forklares med tilstedeværelsen av små barn.

Hvorvidt våre resultater, og da spesielt det at en høyere andel unge menn har
egenmeldt fravær, kan skyldes holdningsendringer eller andre forhold, er det for
oss ikke mulig å svare entydig på. Aldersforskjellene vi sitter igjen med etter å ha
kontrollert for bedriftstilknytning, lønn, ansiennitet og kalendertid, er uansett
ganske små og kun i noen grad signifikante. 

Ukedagsmønstre og fraværssykler

Flere egenmeldinger starter på mandag enn andre dager. Dette kalles ofte for
«mandag-morgen-effekt», og former for dette har vært studert av flere (se f.eks
Ichino og Moretti 2010, Card og McCall 1996). Rent mekanisk vil vi forvente at
flere egenmeldinger starter på mandag enn andre dager, siden sykdomstilfeller
som starter i helgen, ikke registreres før mandag. En eventuell mandag-morgen-
effekt må altså bestå i at mandager er ytterligere overrepresentert som startdag,
hensyn tatt til at mandag fungerer som et «oppsamlingsheat» for sykdomstilfeller
som starter i helgen. 

Den norske egenmeldingsordningen med full lønn under sykdom fremstår
som såpass raus at faren for misbruk er overhengende. Ettersom vi ikke kan obser-
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vere den ansattes helsestatus under fravær, kan vi selvfølgelig ikke vurdere hvor-
vidt enkeltepisoder er i tråd med, eller på kant med, regelverket. Det er likevel
mulig å avdekke potensielt misbruk av ordningen ved å lete etter bestemte
mønstre som trolig ikke kan ha helsemessige årsaker, slik som ukedagsmønstre.
Muligheten for å ta en «oval helg» gjør at mandager og fredager peker seg ut som
arbeidsdager der vi kunne forvente et høyere egenmeldt fravær dersom ordningen
misbrukes hyppig. 

Figur 6 viser hvordan fraværsmønsteret varierer mellom ukedager. Fraværs-
ratene er målt relativt til dager den ansatte enten er på jobb eller er sykmeldt. Vi
ser bort fra dager med avspasering, permisjoner og andre fraværsårsaker. Ved å se
på fravær per ukedag – og ikke startdag – går vi klar av problemet med at man-
dagen fungerer som et oppsamlingsheat for lørdag og søndag. Dersom sannsyn-
ligheten for å bli syk er uavhengig av ukedag, skulle vi forvente at det egenmeldte
fraværet også er uavhengig av ukedag dersom ovale helger ikke er utbredt. Vi ser
av figur 6 at det ikke er noen tegn til at det egenmeldte fraværet nær helgen er
høyere enn for andre ukedager – snarere tvert i mot. Derimot ser vi at det lege-
meldte fraværet ser ut til å øke gjennom uka. Én forklaring på dette kan være at
leger tenderer til å skrive sykmeldingene «ut uka».

Figur 6. Fraværsraten fordelt over ukedager
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Substitusjon og samvariasjon mellom fraværstypene

Hvilken plass har egenmeldt fravær i forhold til det legemeldte? Omfanget er selv-
sagt lavere, men er fravær meldt av arbeidstakeren selv i sin natur forskjellig fra
legemeldt fravær, eller henger fraværstypene sammen? På den ene siden kan det
tenkes at egenmeldt fravær erstatter det legemeldte for mindre alvorlige lidelser.
Kun kritisk sykdom medfører legebesøk, mens egenmeldt fravær i andre tilfeller
kan tenkes å erstatte legemeldt fravær. På den andre siden virker det naturlig at
egenmeldinger spiller en rolle i den innledende fasen av et sykdomsforløp, og først
ved en forverring av helsestatus oppsøkes lege.

I datamaterialet er det lite som tyder på at det er utstrakt substitusjon mellom
fraværstypene. I figur 7 har vi gruppert arbeidstakerne etter hvor mye legemeldt
fravær de har. Søylene viser så hvor mye egenmeldt fravær disse gruppene har i
gjennomsnitt. Vi finner ingen indikasjon på at egenmeldt fravær erstatter lege-
meldt fravær, da fraværstypene er klart positivt korrelert. Jo høyere det legemeldte
fraværet, jo høyere er også egenmeldingsbruken. Det tyder på at arbeidstakernes
generelle sykelighet er mer avgjørende for egenmeldingsnivået enn eventuelle pre-
feranser for og imot legebesøk. Det er med andre ord ikke to distinkte grupper
arbeidstakere (med og uten legeskrekk). 

Figur 7. Samvariasjon mellom egenmeldt og legemeldt fravær
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Det er mer opplagt å trekke skillelinjer mellom grupper ansatte med og uten syke-
fravær generelt. For det første forteller datasettet oss at rundt to tredjedeler (65,5
prosent) av de ansatte ikke har ett eneste legemeldt fravær i løpet av året, og blant
disse er det igjen over halvparten (53,5 prosent) som heller ikke tar ut en eneste
egenmelding. Det betyr at 35 prosent ikke har noe som helst sykefravær i løpet av
et kalenderår. På den andre siden, blant den tredjedelen (34,5 prosent) som har
minst én legemelding i løpet av et år, er det igjen 67,6 prosent som også tar ut
minst én egenmelding. Det betyr at 23,3 prosent har både legemeldt og egenmeldt
fravær.

Når både legemeldt og egenmeldt fravær ser ut til å gå igjen hos de samme
arbeidstakerne, er det nærliggende å spørre hvorvidt begge fraværstyper blir brukt
for én og samme sykdomsepisode. Er det slik at egenmeldinger tas ut forut for et
muligens lengre legemeldt forløp? Vi finner få tegn på dette. Kun 204 av de 4370
(ugraderte) legemeldte sykmeldingene som ligger i datasettet, har et egenmeldt
fraværsforløp i umiddelbar forkant. Ser vi på perioden sju dager forut for en lege-
melding, er det kun i 387 tilfeller (8,9 prosent) at egenmelding tas ut. Ettersom
legemeldinger kun unntaksvis kan gis med tilbakevirkende kraft, og i så fall krever
skriftlig begrunnelse fra legen, kan vi være rimelig sikre på at kun få egenmeldin-
ger har blitt overskrevet av en senere legemelding.

Samvariasjon mellom fraværstypene går altså innen ansattgrupper, men ikke
innen sykdomsforløp. De som generelt har høyt fravær, har fravær av begge typer.
Substitusjon mellom fraværstypene observeres ikke, men heller ikke komplemen-
taritet i den betydning at egenmelding kan komme i forkant, observeres. Egen-
meldingsbruken kan dermed være knyttet til andre type helsesvikt enn i lege-
meldte tilfeller. Alternativt kan terskelen for å ta ut en egenmelding være lavere
blant dem som generelt har høyere fravær. Den sterke samvariasjonen mellom
egenmeldt og legemeldt fravær er også betryggende for den generelle forskningen
på sykefravær, som ofte benytter registerdata der kun legemeldt fravær observeres.

Konklusjon

Den norske sykelønnsordningen er trolig verdens mest sjenerøse med full lønn
under sykdom i opp til ett år. Med IA-avtalen har arbeidstakere i prinsippet mulig-
heten til å være én måned ekstra borte fra jobben dersom de er villige til å
(mis)bruke egenmeldingsordningen fullt ut. Våre data, tilgjengeligjort av et større
norsk konsern, gir ingen indikasjoner på at denne typen misbruk er utbredt. Tvert
imot finner vi at svært mange arbeidstakere ikke har egenmeldt fravær i det hele
tatt. De som har egenmeldt fravær, returnerer til jobb lenge før egenmeldings-
perioden utløper, og det er så godt som ingen som bruker opp kvoten på 24 dager
per år. 

Ulike aldersgrupper benytter egenmeldingsinstituttet ulikt. En større andel av
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de yngste har egenmeldt fravær, men når vi sammenlikner arbeidstakere innen
samme selskap og med tilsvarende timelønn, er det svake tegn til at yngre bruker
egenmeldinger oftere enn eldre. Mens andelen med egenmelding er høyere for
menn i 20- og 30-årene, forsvinner dette aldersmønsteret for kvinner når vi kon-
trollerer for selskapstilhørighet, timelønn og ansiennitet. Samtidig er de yngres
egenmeldingsepisoder av kortere varighet enn hva som er tilfelle for deres eldre
kolleger. Dette likner på hva det vi om aldersforskjeller i det legemeldte fraværet. 

Vi finner ingen tegn til at egenmeldt fravær er et substitutt til legemeldt fravær.
Tvert imot ser det ut til at noen arbeidstakere har mye av begge deler, mens andre
ikke er borte fra jobben på grunn av sykdom overhode. 

Endelig finner vi heller ingen støtte for myten om at det egenmeldte fraværet er
høyere på mandager og fredager enn andre dager i uka. Riktignok starter flere epi-
soder på mandager, men det er helt i tråd med hva vi skulle forvente siden man-
dag fungerer som et oppsamlingsheat for sykdomsepisoder som startet helgen før. 

Det er vanskelig for oss å vurdere i hvor stor grad våre resultater er generaliser-
bare til hele landet. Det vil trolig være store variasjoner mellom ulike arbeidsplas-
ser med hensyn til hvordan egenmeldingsretten benyttes. Men, om «vårt konsern»
kan lære oss noe om resten av landet, så er budskapet klart: Det er ingen mønstre
som indikerer utstrakt misbruk av egenmeldingsordningen. I letingen etter tiltak
for å redusere sykefraværet kan det derfor virke som om debatten om karénsdager
er en avsporing, og at oppmerksomheten heller bør rettes mot langvarig fravær
som (for) ofte leder til permanent tilbaketrekning fra arbeidslivet. 

Noter

1 Takk til redaktør og anonym fagfelle for nyttige innspill og kommentarer. Anna Godøy
gjorde oss oppmerksom på Tredagern. Artikkelen er en del av prosjekt nr. 187924: Syke-
fravær i Norge: Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner, med støtte fra Norges
Forskningsråd.

2 En ansatt må ha jobbet i konsernet i minst fire uker for å være med i denne undersøkel-
sen, og personlige karakteristika som kjønn, alder og inntekt må være tilgjengelig. Det
riktige antall ansatte i konsernet er derfor noe høyere. Ikke alle selskaper eksisterer i
observasjonsperioden fra 2004 til 2008.

3 Den lineære regresjonen som gir estimater for de grå søylene i øverste panel, gir misvi-
sende standardfeil. En ikke-lineær sannsynlighetsmodell kan imidlertid anvendes for å
få pålitelige estimater for å teste hvorvidt det er aldersforskjeller i andelen med egen-
meldt fravær. Vi benytter en probit-modell (se appendiks). For å øke antall observasjo-
ner i hver aldersgruppe inkluderer vi der også resultatene fra en spesifikasjon der vi
sammenligner yngre ansatte (20–40) med gruppene 40–60 og 60+. 
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Appendiks

Utvalgte regresjonsresultater som ligger bak figur 5 og dens tolkning
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Styringsmodeller inspirert av New Public Management (NPM) er i økende grad
tatt i bruk i offentlig sektor. Et utslag av dette er at mange kommuner har valgt å
organisere tjenesteproduksjon etter en bestiller-utfører-modell. I denne artik-
kelen drøftes innføringen av modellen innenfor vannforsyningen i to norske
bykommuner, særlig med hensyn til effektene på koordinering. Resultatene
viser svært forskjellige bilder hva angår måten de to virksomhetene drives på i
etterkant av innføringen, og at de politiske regimene i de to kommunene her har
spilt en vesentlig rolle for utfallet.1

Henry Mintzberg (1983:2) slår fast at alle former for organisering av aktivitet gir
opphav til to grunnleggende og motstridende krav; arbeidsdeling og koordine-
ring. Arbeidsdeling innebærer at arbeidet blir oppdelt i forskjellige delaktiviteter
og fordelt mellom aktører, mens koordinering dreier seg om å samordne disse
aktivitetene til et samlet resultat. Mintzbergs velkjente typologi av konfigurasjoner
er en oppsummering av de viktigste mekanismene for koordinering i organisasjo-
ner.

Malone og Crowstone (1994:90) definerer koordinering som håndtering av
avhengigheter mellom aktiviteter. Koordinering kan slik forstås som noe man
utfører for at arbeidsdeling skal fungere tilfredsstillende, og kan dermed ses som
en handling som utføres for å påvirke eller styre andre handlinger (Melin 2002).
Malone og Crowstone peker videre på at koordinering primært fremstår som en
synlig utfordring når den fungerer dårlig. God koordinering kjennetegnes ved at
den fungerer friksjonsløst og tilnærmet usynlig. Et uttrykk som kan benyttes for
dette, er «organisk koordinering» (Schiefloe & Syvertsen 1998:12).

Frances et al. (1991) presenterer tre ulike mekanismer for koordinering. I hie-
rarkiet koordinerer man arbeidet gjennom et formelt regelverk som definerer
ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver. Prosessuelle krav og ordninger skal sikre
legitimitet, redusere graden av tilfeldighet i avgjørelser og gi en klar ledelseslinje i
organisasjonen. Dette svarer til det Mintzberg omtaler som koordinering gjen-
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nom byråkratiske mekanismer. Med koordinering gjennom nettverk er organisa-
sjonsstrukturen flat, og samarbeidet går gjennom uformelle relasjoner mellom
likeverdige aktører eller virksomheter. Denne måten å koordinere på svarer til det
Mintzberg (1983) kaller gjensidig tilpasning. Koordineringen skjer fortløpende og
er ikke nødvendigvis forutsigbar. I markedet foregår koordineringen gjennom til-
bud og etterspørsel, som manifesteres i prissetting og kontrakter. Aktørene moti-
veres av egeninteresse, og en rasjonell kunde antas å velge blant flere tilbydere for
å finne det beste alternativet. Enkelt kan en si at dette resonnementet svarer til de
klassiske mikroøkonomiske teoriene om markedets usynlige hånd. Med fremveks-
ten av økonomisk organisasjonsteori (Johnsen 2005) er markedsprinsipper for
koordinering i de siste par tiårene i økende grad også tatt i bruk som intraorgani-
satorisk virkemiddel. I mange virksomheter møter en dette i form av desentrali-
sert resultatansvar og interne markeder.

Koordinering innenfor offentlig sektor har tradisjonelt skjedd ved at overord-
nede enheter gjennom formelt regelverk, instrukser, beskrivelser i bevilgningsbrev
og annet har definert oppgaver, ansvar og myndighet for underliggende enheter.
Enkelt sagt kan en beskrive dette som en byråkratisk og hierarkisk form for koor-
dinering. De siste tiårene er denne måten å organisere offentlig sektor på blitt
kritisert for manglende effektivitet og for forskjeller i kvalitet, oversiktelighet, til-
gjengelighet og lydhørhet. En gjennomgående trend har vært å importere organi-
satoriske løsninger fra privat sektor, med økt vekt på konkurranse og markedsløs-
ninger (Busch og Vanebo 2001). Den retningen som er kjent som New Public
Management (NPM), har fått fotfeste i en rekke land, og har gitt store deler av
offentlig sektor en mer forretningsmessig rolle. 

Denne artikkelen ser på konsekvenser av å erstatte tradisjonell byråkratisk/hie-
rarkisk koordinering med NPM-inspirert markedskoordinering i kommunal sek-
tor. Det empiriske grunnlaget er hentet fra en studie av innføringen av en bestil-
ler-utfører-modell i to kommunale vannforsyninger.

Bestiller-utfører-modellen og tidligere forskning

Bestiller-utfører-modellen er et sentralt virkemiddel innenfor New Public Man-
agement-bestrebelsene i norske kommuner. Det overordnede grepet er å innføre
et tydelig skille mellom myndighetsutøving og tjenesteproduksjon og å organisere
relasjonene mellom disse funksjonene etter et markedsprinsipp. Bestiller er myn-
dighetsutøver, definerer mengde, innhold og kvalitet og er ansvarlig for oppføl-
ging og kontroll av utfører. Utfører på sin side er ansvarlig for produksjon og
utvikling av tjenestene (Nesheim og Vathne 2000). Forholdet mellom bestiller og
utfører skal være ikke-hierarkisk og preget av distanse og uavhengighet (Nesheim
og Rokkan 2001). I en bestiller-utfører-modell etableres en form for internt mar-
ked som skal reguleres på grunnlag av forhandlinger, og formaliseres gjennom en
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kontrakt eller avtale. Skillet mellom bestiller og utfører, og innføring av kontrakt-
styring, står i motsetning til tradisjonell kommunal organisering, hvor det tid-
ligere har vært samme enhet som satt med ansvaret både for å fastsette krav til
tjenestens innhold og kvalitet, og for utførelse og kvalitetskontroll. 

Kontrakten er sentral i bestiller-utfører-modellen, men praktiseringen varierer
mellom ulike organisasjoner. Greve (2000) skiller mellom klassiske og relasjonelle
kontrakter. Klassiske kontrakter sikter mot kvantifisering og detaljert regulering i
forhold til kjente eventualiteter, mens relasjonelle kontrakter mer har en ramme-
form. Rammekontrakter forutsetter dialog mellom aktørene og kan justeres med
hensyn til utførers tilbakemeldinger og ressursbruk, mens de klassiske kontrak-
tene er stivere og forutsetter formelle reforhandlinger ved endringer. 

Vincent-Jones og Harries (1998) hevder at selv om forhandlingene i interne
markeder i utgangspunktet er formelle, har erfaring vist en bevegelse mot mer
relasjonelle kontrakter med større vekt på tillitsdimensjonen. Flere undersøkelser
dokumenterer dette (Duberley og Johnson 1999, Ouchi 1979). Årsaken er, ifølge
Busch og Vanebo (2005), at det i situasjoner hvor det er vanskelig å spesifisere
oppgaveløsning og å finne gode indikatorer på grad av måloppnåelse, vil oppstå
press mot mer relasjonelle kontrakter. Store deler av offentlig sektor ivaretar kom-
plekse oppgaver der resultatmåling er vanskelig, noe som kan forklare hvorfor
relasjonelle kontrakter er fremtredende her. 

Bestiller-utfører-modellen er de siste tiårene tatt i bruk i store deler av offentlig
sektor i Norge, både på kommunalt og statlig nivå. Det finnes en god del litteratur
som omhandler bestiller-utfører-modellens prinsipielle sider, men lite forskning
rettet mot å kartlegge selve effektene av modellen (Busch og Vanebo 2001). Stor-
parten av forskningen er rettet mot konkurranseutsetting, særlig innenfor helse,
pleie og renovasjon. Erfaringene gir ikke noe entydig eller enhetlig bilde av utfor-
dringer og problemområder, mye fordi effektene ser ut til å avhenge av mange for-
hold, ikke minst den konkrete utformingen av modellen i det enkelte tilfellet. En
drøfting av effekter finner vi i Busch og Vanebo (2005), som peker på at hvorvidt
modellen vil fungere etter intensjonene, i stor grad avhenger av hvordan den blir
innført i organisasjonen. I et annet arbeid (Busch og Vanebo 2001) understrekes
betydningen av hvor stor fysisk og organisatorisk avstand som etableres mellom
bestiller og utfører. Særlig viktig for opplevelsen av avstand er graden av konkur-
ranse og målbarhet med hensyn til resultater. Sterk konkurranse og høy grad av
målbarhet trekker i retning av stor avstand. Konkurranse mellom tilbydere virker
disiplinerende på utfører, og gir bestiller mulighet til å operere på et reelt marked.
Svak eller fraværende konkurranse og problemer med måling av resultat gjør at
bestiller må utøve kontroll på andre måter. Dette krever tettere relasjoner og mer
vekt på formell organisering.

Normer, verdier og virkelighetsoppfatninger i organisasjonene setter grenser
for hvorvidt innføring av markedsarrangementer er realiserbare. For at modellen
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skal fungere etter hensikten, er det viktig med støtte fra de viktigste interessent-
gruppene som blir berørt. Manglende støtte fra de involverte kan, ifølge Busch og
Vanebo (2001), gi opphav til maktstrategier som hemmer utviklingen mot en for-
nuftig utforming. 

Nesheim og Rokkan (2001) tar utgangspunkt i transaksjonskostnader for å
beskrive fordeler og ulemper ved koordinering gjennom marked. Fordeler med
transaksjoner i et marked er at man får sterkere økonomiske incentiver, siden det
er den eksterne leverandøren i en markedstransaksjon som sitter med resultatan-
svaret. Leverer ikke leverandøren opp til betingelsene i avtalen, er det mulig for
bestiller å bytte leverandør. Ulempene med markedstransaksjoner er ifølge Nes-
heim og Rokkan (2001) todelt. For det første vil det være transaksjonskostnader
knyttet til søking etter leverandører, forhandlinger og kontraktsinngåelse. Slike
transaksjonskostnader er ikke nødvendigvis inkludert i vurderingen av hvorvidt
modellen blir vellykket. For det andre gir denne typen ordninger mindre mulighet
til bruk av byråkratiske kontrollmekanismer som ordregiving, regelstyring og
direkte overvåking av atferd. Manglende rom for bruk av uformelle styringsmeka-
nismer blir også trukket fram. 

Brignall og Modell (2000) tar også i betraktning konsekvenser for de ansatte,
og mener den sosiale prosessen som er knyttet til implementering av systemer, og
måten systemene kommer til anvendelse på, har fått for liten oppmerksomhet i
bestiller-utfører-modellen. De viser hvordan ulik form på relasjonene mellom
bevilgende myndigheter, bestiller, utfører og brukere/interessenter vil ha betyd-
ning for i hvilken grad prestasjonsmålinger i virksomheten blir balansert og inte-
grert, med hensyn til økonomi, effektivitet og effekter/virkning. De peker her også
på en observert paradoksal utvikling når offentlig sektor tar i bruk styringsteknik-
ker fra privat sektor: «Ironically, this might encourage an over-emphasis on
public-sector financial performance at a time when many privatesector organiza-
tions have been moving towards more ‘balanced’ modes of performance measure-
ment and evaluation» (Brignall og Modell 2000:287).

Bryntse (2000) går direkte inn på konsekvenser som følger av kontraktsstyring
og trekker fram følgende potensielle ulemper:

• Å skille produksjon og planlegging kan føre til tap av kritisk kunnskap om
virksomheten.

• Fragmentering kan føre til en svakere overgripende styring, problemer med
ansvarsfordeling og sterkere interne konflikter.

• Detaljerte krav kan føre til mindre innovasjon og fleksibilitet.
• Formalisering kan føre til negative relasjoner og tillitssvikt.
• Risikoen for opportunistisk atferd kan føre til høye kontrollkostnader.

Selv om Bryntse (2000) snakker om kontraktsstyring generelt, argumenterer
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Busch og Vanebo (2001) for at dette også er aktuelle problemstillinger innenfor
interne markeder.

En endring som påvirker de formelle relasjonene i en organisasjon, vil også få
konsekvenser for de organisasjonsinterne nettverkene. Tidligere forskning på pri-
vatisering og nettverk kan vi finne i en rapport av Hernes (2007), som kritiserer
det individualistiske perspektivet (som det man finner i mikroøkonomiske lære-
bøker) for tilbøyeligheten til å destruere sosial kapital i form av nettverk, normer
for atferd og gjensidig tillit som fremmer koordinering og samarbeid. Ordninger
som tærer på de sosiale relasjonene i en organisasjon, hemmer omformingen av et
arbeidsliv som i større grad må forholde seg til ny teknologi. Evne til omstilling
avhenger ifølge ham av den sosiale kapitalen som utvikles og investeres. En
modell som befordrer et kortsiktig perspektiv på inntjening, ansporer til tenden-
ser som vil svekke de sosiale relasjonene (Hernes 2007). Hernes hevder at i de til-
fellene hvor NPM-omstillinger har vært vellykkede, så skyldes det like mye den
eksisterende sosiale kapitalen som de nye initiativene som ble tatt.

Data og metode

Datamaterialet er samlet i et prosjektteam bestående av forskere fra Studio Aper-
tura og SINTEF. Prosjektgruppen gjennomførte delvis strukturerte intervjuer av
informanter fra alle nivåer innenfor vann- og avløpssektoren (VA) i to store
bykommuner i Norge. De to kommunene vil i artikkelen bli omtalt som A-by og
B-by. Til sammen ble trettifem personer intervjuet, sytten i A-by og atten i B-by.
Det opprinnelige formålet med prosjektet var å belyse nye organisasjonsformers
innvirkning på sikkerhet i organisasjoner som driver med kritisk infrastruktur. I
den forbindelse ble det også fokusert på interne relasjoner og samarbeidsformer,
og det er tilbakemeldingen på disse spørsmålene som danner grunnlaget for
denne artikkelen. En mulig metodesvakhet er at mens man i A-by hadde en stabil
organisatorisk tilstand, var B-by midt i en omorganiseringsprosess da datainn-
samlingen ble gjennomført. I B-by var man også kommet lengre i utviklingen av
bestiller-utfører-modellen enn i A-by. Resultatene som kom fram i undersøkelsen,
kaster likevel lys over noen sentrale aspekter ved innføringen av nye koordine-
ringsmekanismer i offentlig sektor.

Politisk styring

Bestiller-utfører-modellen og andre NPM-inspirerte reformer kan i stor grad
koples til en høyreorientert og nyliberalistisk poIitikk. I 2003 foregikk det i for-
kant av valget i A-by, som på den tiden var høyrestyrt, en politisk prosess hvor en
la opp til en bestiller-utfører-modell for VA-sektoren. Planen var at utfører skulle
bli et kommunalt foretak etter valget, og det ble utarbeidet avtaler for en bestiller-
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utfører-modell. Etter valget, som gav flertall til en rød-grønn koalisjon, ble oppret-
telsen av det lokale foretaket avlyst. Det nye bystyret valgte likevel å opprettholde
den organisatoriske hovedmodellen som var beskrevet i det foreliggende avtale-
grunnlaget (Almklov et al. 2010), og det ble planlagt en bestillerenhet som skulle
ivareta overordnet styring av utfører gjennom kontrakt og rapportering. Det poli-
tiske skiftet førte likevel til at bestiller-utfører-modellen aldri ble fullt ut gjennom-
ført. Det ble heller ikke gitt signaler fra kommuneadministrasjonen eller den poli-
tiske ledelsen at det var ønsket et større trykk bak separasjonen av bestiller og
utfører. Uten et politisk press har VA-sektoren i A-by derfor hatt stor frihet i for-
hold til hvordan de har valgt å praktisere den nye modellen. 

I B-by ble bestiller-utfører-modellen innført med større iherdighet og sterkere
politisk trykk, mye som et resultat av et borgerlig dominert bystyre med Høyre
som det ledende partiet. Her var det et uttrykt mål å få til et tydelig skille mellom
de ulike rollene, og å etablere klare forretningsmessige relasjoner mellom enhe-
tene. Politikerne og kommuneadministrasjonen har i tillegg gitt klare signaler i
retning av en videre fristilling av Utfører B, og både utfører og kommunens bestil-
lerenhet har begynt å forberede seg på dette. Kommunens plan var å skille ut
driftssiden i et eget aksjeselskap, men i første omgang å praktisere en intern bestil-
ler-utfører-organisering som en form for trening på den planlagte fremtidige kon-
kurranseutsettingen. Utfører B fikk derfor en tilbyderrolle og oppførte seg som
om de var en ekstern interessent som også ønsket å sikre egne interesser.

De to kommunene

I A-by ble virksomheten delt inn i to enheter og organisert slik at Bestiller A, som
er en kommunal stabsenhet, har ansvar for den langsiktige planleggingen, for for-
valtning av budsjettene politikerne bevilger, og for å utarbeide kontrakter og gi
råd. Utfører A er en kommunal enhet for bydrift, med ansvar for daglig drift av
vannforsyning og renseanlegg, kundekontakt og beredskap. Utfører A er lokalisert
på ulike steder rundt om i kommunen, og utfører foruten vann og avløp også
tjenester innenfor vei, idrett, park/skog, transport, verksted og lager. 

I B-by ble det i 2004 etablert en tredelt bestiller-utfører-modell, med en bestiller
og to utførere. Bestiller B er den kommunale VA-etaten som «eier» infrastrukturen,
er faglig rådgiver for det politiske systemet og sitter med overordnet ansvar i kriser.
Utfører B1 har ansvar for drift og tilsyn av vannledningsnett. Utfører B1 er kommu-
nalt eid og har Bestiller B som hovedkunde, selv om de også tar oppdrag for andre
offentlige og private aktører i regionen. Utfører B2 er en kommunal enhet for
bydrift. De bistår Utfører B1 med rørleggertjenester og større tiltak og Bestiller B
med gjennomføring av anleggsaktiviteter. Utfører B2 har de siste årene gått med
store underskudd som følge av tap på oppdrag fra samferdselsetaten i kommunen.
Fra 2009 ble B2 omdannet til et kommunalt aksjeselskap. Som følge av dette har
S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2010 | ÅRGANG 27  | 396–409 401



PER MORTEN SCHIEFLOE OG REIDUN VÆRNES

402

spa-2010-4.book  Page 402  Monday, November 15, 2010  8:03 AM
Utfører B1 fått overført de tjenester innen drift og vedlikehold som Utfører B2 tid-
ligere hadde utført innenfor VA-sektoren. Intervjuene som denne artikkelen bygger
på, ble gjennomført mens B2 ennå var et ordinært kommunalt foretak.

Klassisk eller relasjonell kontrakt

Et av hovedprinsippene i bestiller-utfører-modellen er en overgang fra hierarkisk
styring til kontraktstyring. I Kommune A fikk kontrakten i praksis liten betydning
i arbeidet. En informant på bestillersiden beskrev kontrakten som et dokument
det ikke ble tatt særskilt hensyn til. De nye formelle ordningene hadde ikke ført til
endring av arbeidsoppgaver i særlig grad, verken for bestiller eller utfører.

Kontrakten er veldig rund og den er grov. Det er ikke noen kontrakt som ville ha blitt brukt
i et privat firma. Det er jeg bombesikker på. Det er en typisk kommunal kontrakt, og setter
lite krav. Jeg husker vi listet opp hva vi skulle gjøre, vi skulle gjøre sånn og sånn innen
[arbeidsområde], så satte vi opp de punktene vi hadde jobbet med, så ble det et førsteutkast
til kontrakten, og siden har den ikke vært spisset.

Den overordnede kontrakten viste seg å bli brukt mer som retningsgivende enn
som et formelt styringsdokument. Informantene omtalte kontrakten som en funk-
sjonskontrakt, som i liten grad gir detaljerte beskrivelser av arbeidsutførelsen.
Bestillersiden gav utfører selv mulighet til å bestemme hvordan driftsoppgavene
skal utføres, så lenge tjenestene holdt avtalt kvalitet. Kontrakten i A-by samsvarer
med det Greve (2002) kaller en relasjonell kontrakt. Kontrakten brukes som
utgangspunkt for dialog mellom enhetene, ikke som utgangspunkt for detaljerte
og kvantifiserbare bestillinger. En kan si at dette er uttrykk for en tillitsbasert
organisasjonsmodell (Almklov et al. 2010). Informantene i A-by hevder at uten
den høye graden av tillit mellom de ansatte i de ulike enhetene, kunne en slik type
kontrakt lett blitt en kime til konflikt. 

I B-by ble kontrakten og tolkningen av den tidlig gjenstand for diskusjon.
Bestillersiden ønsker at kontrakten skal være en ytelseskontrakt, med entydige
bestemmelser om leveranser og regler for utførelse, svarende til det en finner i pri-
vatrettslige forretningsrelasjoner. Utfører B1 på sin side opplever kontrakten som
en funksjonskontrakt. Uenighetene i virksomheten omhandler mest i hvilken
grad Utfører B1 skal rapportere tilbake til Bestiller B om driftsoppgaver. 

De i B1 oppfatter den kontrakten som en funksjonskontrakt. De skal rapportere på vann-
kvalitet og på regularitet, altså antall brudd og reparasjoner, ikke hva de har gjort ellers. Jeg
er uenig i det. Så lenge vi har ansvaret, og så lenge vi skal forvalte det her, så er det ikke en
funksjonskontrakt. Og der diskuterer vi.
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Utfører B1 var fra tidligere av vant med å styre seg selv og opplever at bestiller i
den nyinnførte forretningsmodellen kommer med direkte styringssignaler som
ikke er forenlige med måten de ønsker å jobbe på. Ifølge Busch og Vanebo (2005)
vil konflikter som innebærer uenighet i tolkning av kontrakten, ofte føre til at
kontraktene øker i detaljeringsgrad, noe som resulterer i økte transaksjonskostna-
der og redusert handlingsrom for utfører. Dette ser ut til å være situasjonen i B-by.
Konfliktene i B-by er med på å gjøre kontakten mellom enhetene mer formalisert
og ser ut til å bidra til en ytterligere dreining mot mer kontraktsbasert form for
styring av virksomheten (Almklov et al. 2010). Når en justering av kontrakten
foregår gjennom forhandlinger, og man forsøker å være teoritro i opprettholdel-
sen, bruker man ifølge Greve (2000) en formalisert kontrakt. 

Informasjonsflyt i topartsrelasjoner

En etablering av tonivåorganisering med autonome resultatenheter fordrer svært
gode informasjons- og kommunikasjonskanaler (Trygstad 2009). Det ble aldri
etablert noe markant skille mellom bestiller og utfører i A-by, annet enn at man
fysisk skilte bestiller og utfører fra hverandre, og plasserte dem i ulike bygg.
Mintzberg (1983) hevder at samordning er vanskeligere å oppnå jo lengre den
fysiske avstanden er mellom mennesker, og at fysisk nærhet øker den gjensidige
samordningen dem imellom. Nærhet i lokasjon fra tidligere av har ført til en koor-
dinering i organisasjonen som lenge har basert seg på gode faglige relasjoner,
uformell koordinering og en høy grad av tillit mellom de ansatte. Til tross for
større avstand etter innføring av den nye ordningen, opplevde verken bestiller
eller utfører at kommunikasjonen og utvekslingen av informasjon dem imellom
ble vesentlig svekket. I en bestiller-utfører-organisering er noen av de sentrale
begrunnelsene at bestiller skal ha høy grad av kontroll gjennom detaljspesifisering
av oppgaver og omfattende krav om rapportering (Busch og Vanebo 2005). At
sentrale beslutningstakere har oversikt over sentrale driftsparametre og en god
systemforståelse, er viktig for daglig drift og beredskap (Almklov et al. 2010). Som
følge av den geografiske splittelsen ble det i Kommune A opprettet et månedlig
formelt forum hvor representanter fra alle nivåer av virksomheten møtes for å dis-
kutere driftsoppgaver og videre planlegging. Vi fikk i løpet av intervjuene inn-
trykk av at dette møtet var viktig for å opprettholde kontakten på tvers av avdelin-
gene og for koordinering av arbeid. 

Det er viktig å ha med driften, så vi ikke bygger noen ting som de ikke vil ha. Der har jo
også vi [bestiller] en koordinerende rolle da.

Under intervjuene ble det ofte referert til personer i stedet for avdelingsenheter.
Mye av den daglige kommunikasjonen foregikk gjennom telefon, og det var liten
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oppmerksomhet knyttet til arbeidsbeskrivelser. Kjennskap til andre kollegers
kunnskap og arbeidsområde påvirket koordineringslinjene, og koordinering gjen-
nom uformelle nettverk og gjensidig tilpasning fremsto som den dominerende
mekanismen.

I B-by har man har sett en tendens til fragmentering av de uformelle relasjo-
nene etter innføringen av modellen. Koordineringen ivaretas i stor grad gjennom
formelle møter, og det er relativt lite uformell kontakt. Koordinering gjennom for-
melle kanaler kan fungere bra dersom den implementeres godt, men den uav-
klarte mellomtilstanden i kommune B som følge av forberedelsene på outsourcing
har bidratt til å øke opplevelsen av avstand mellom bestiller og utfører. Siden både
bestiller og utfører forbereder seg på fremtidig konkurranseutsetting, har det
kommet til syne tydelige motstridende interesser som vanskeliggjør samarbeidet.
Bestiller ønsker å opparbeide seg mest mulig kunnskap om driften for å kunne
lage gode anbud, mens utfører på sin side ønsker å holde tilbake informasjonen
for å ha en fordel i en fremtidig konkurranseutsetting. 

Så at jo mer vi åpner oss, forteller og informerer og opplyser, jo bedre er de[bestiller]. Det er
en sånn redsel for noen her at vi ikke kan åpne oss, fordi at da kan bestiller bruke dette i
neste omgang mot oss, og kan bruke disse hemmelighetene våre i en konkurranseutsetting,
for eksempel.

Disse motstridende interessene skaper barrierer for informasjonsflyt og hindrer
bestiller i å opparbeide seg god og oppdatert driftskompetanse. En slik innstilling
har ført til redusert tillit i organisasjonen. Bestiller og utførere fremstår som skep-
tiske til hverandres motiver og holder kortene tett til brystet. Mens man i A-by i
stor grad ordner samarbeidet på grunnlag av tillit og i stor grad ser bort ifra for-
melle dokumenter under arbeidet, har man i B-by i økende grad sett seg nødt til å
basere seg på formelle styringsmekanismer for å håndtere koordineringen. Vi ser
en tendens til at jo høyere grad av tillit man har i organisasjonen, jo mindre vekt
legges det på formell styring. Motsatt så vi at når tilliten er svak eller fraværende,
ble ledelsen mer avhengig av å basere seg på skriftlige dokumenter og andre for-
melle styringsmekanismer.

Kontroll

Uansett hvordan man organiserer seg med utgangspunkt i en bestiller-utfører-
modell, er det viktig å få overført kompetanse til dem som er ansvarlige for bestil-
lingen (Nesheim og Vathne 2004). I A-by oppfattet bestillersiden bestiller og utfø-
rer som likestilte enheter, og bestiller var opptatt av at utfører selv skulle ha mulig-
het til å utarbeide egne styrende dokumenter. Bestillers rolle var å følge opp disse
for å forsikre seg om at oppgavene ble utført i henhold til avtalene. I A-by involve-
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res både bestiller og utfører i planlegging av drifts- og vedlikeholdsoppgaver.
Utover dette blander bestiller seg ikke nevneverdig inn i selve driften, men forven-
ter å bli oppdatert dersom det skjer noe av betydning. En mulig ulempe med
denne formen for styring er den manglende kontrollen fra bestillers side. Når man
i stor grad benytter seg av de uformelle kanalene i en organisasjon for innhenting
av informasjon, blir det vanskeligere å få oversikt over hvem som gjør hva. Det
innebærer også en viss form for risiko å forholde seg til utførers informasjon om
seg selv. I A-by er de selv klar over at dersom det kommer mange nye inn i syste-
met, kan det oppstå uklarhet på enkelte områder. I en kritisk situasjon kan det
være vanskelig for en leder som ikke har inngående kjennskap til organisasjonen å
vite hvem som er ansvarlig for hvilke oppgaver. Det vil heller ikke være enkelt å få
oversikt over hvordan forsøk på styring fra ledelsen blir gjennomført i organisa-
sjonen (Almklov et al. 2010). Denne formen for styring fungerer likevel i A-by på
grunn av de tette relasjonene innad i virksomheten. En annen måte å si det på er
at i A-by er vertikal koordinering gjennom hierarki erstattet av horisontale for-
handlinger i nettverk. Hvilke oppgaver den enkelte får ansvar for, blir ofte bestemt
ut fra personlig egnethet, mer enn ut fra den formelle rollen man innehar. I A-by
ser vi tydelige paralleller i koordinering til det Mintzberg (1989) kaller ad hoc-
kratiet. I ad hoc-kratiet ivaretas koordineringen av spesialistene som faktisk gjør
arbeidet. Koordineringen i kommunens VA-sektor som helhet finner sted ved at
de sentrale aktørene tilpasser sin atferd til hverandre og deler informasjon.

I B-by opplever bestillersiden det som vanskelig å få kontroll innenfor bestil-
ler-utfører-modellen fordi en opplever utfordringer både i forhold til styring og
informasjonsoverføring. En utfordring på styringssiden er at Bestiller B ønsker å
prioritere et spesifikt arbeidsområde, men erfarer at utfører ikke samarbeider for å
nå dette målet. Bestiller ser at pengene på drift blir brukt, men ikke bestandig i
henhold til kontrakten. Bestillersiden ønsker å endre dette, men opplever å være
uten sanksjonsmuligheter. 

 […] du har ingen muligheter til å straffe når noe går galt, sånn som du har i det private hvor
du kan holde igjen penger. Og du har heller ingen mulighet til å honorere når ting går bra.

Bestillersiden har et formidleransvar både overfor politikere og kunder, men
mangler oppdatert informasjon. Som følge av manglende informasjonsoverføring
fra utfører til bestiller, er man blitt bekymret for bestillerkompetansen. Et argu-
ment som fremføres mot konkurranseutsetting, er at bestiller-utfører-modellen
tapper kommunen for kompetanse fordi bestillerenheten etter en tid glemmer
hvordan oppgaver gjøres (Dahle 2000). I B-by ser det ut til at bestillersiden over
tid blir tappet for kompetanse som følge av transaksjonskostnadene forbundet
med innhenting av driftsinformasjon.
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Fra byråkrati til nettverk og marked

Selv om A-by og B-by i prinsippet har innført samme modell, ser vi at organise-
ring og koordinering av arbeidsoppgaver har tatt ulik form. I A-by tyder resulta-
tene på en organisasjon som lener seg tungt på de uformelle relasjonene i koordi-
nering av arbeidet. De formelle rollene er ikke særlig fremtredende, og det er liten
grad av konkurranse og styring etter pris og kontrakt. Kommunikasjon og koordi-
nering er avhengig av nøkkelpersoner, både fordi de gjør en god jobb, og fordi de
har effektive personlige nettverk til sentrale aktører i ulike posisjoner. Slik sett kan
de være vanskelige å erstatte. En slik form for organisering er mulig i A-by på grunn
av manglende politisk press, gode relasjonelle forhold i organisasjonen og en åpen
og inkluderende kultur. Dette betyr ikke at det ikke skjer koordinering gjennom for-
melle strukturer. Mye av kontrollen over planlegging og utførelse ligger likevel hos
det utførende leddet (Almklov et al. 2010). Både bestiller og utfører begrunner det
gode forholdet dem imellom med høy grad av tillit mellom partene. Forholdet mel-
lom bestiller og utfører fremstår i praksis derfor mer som en tillitsrelasjon enn en
kontraktsrelasjon. Typisk for slike situasjoner er koordinering gjennom gjensidig til-
pasning (Mintzberg 1983). I A-by er det vanskelig å se store konsekvenser som følge
av overgangen til bestiller-utfører-modell og markedsstyring, mye fordi de ikke bru-
ker pris, måling og kontrakt på den måten modellen legger opp til. De få oppgavene
som er konkurranseutsatt, er oppgaver med tydelig start og slutt, som gravearbeid
og nybygging. Kontinuerlig drift som baserer seg på historikk og helhetlig oversikt i
det daglige arbeidet, er det fortsatt Utfører A som har ansvar for. Her finnes ingen
reell konkurranse, og utfører ser derfor heller ingen grunn til å holde tilbake drifts-
informasjon til bestiller. På grunn av høy grad av tillit mellom de ulike aktørene,
opplever en heller ikke behov for kontinuerlig informasjonsoverføring. I intervjuene
er de fleste i virksomheten enige i at modellen i praksis ikke er gjennomført. Drifts-
siden frykter derfor ikke å bli konkurranseutsatt. En rimelig tolkning av tilstanden
er at dette dels skyldes manglende politisk press, dels manglende interesse og moti-
vasjon for endring blant ansatte i organisasjonen.

I B-by søker man å oppnå koordinering gjennom å standardisere kontakt og
samarbeidsformer mellom bestiller og utfører basert på et formalisert avtaleverk.
Man har hatt enkelte problemer med kommunikasjon og koordinering som følge
av oppsplittingen, men dette må også ses i forhold til usikkerheten med fremtidig
organisering. Virksomheten i B-by er på vei mot privatisering, men blir holdt til-
bake i en mellomsituasjon. Forskjellene i de to kommunene kan slik knyttes både
til den praktiske oppgaveutførelsen og til det faktum at B-by har en mer privatlig-
nende organisering, der man operasjonaliserer bestiller-utfører-modellen som en
forretningsrelasjon. En effekt av dette er at en har hatt problemer med grensesnitt
som skjærer gjennom viktige arbeidsflyter. 
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Erfaringene med å dele en kommunal virksomhet fra dem man tidligere var kolleger med,
var veldig spesielt. Det er veldig uvant å presse priser og utføre ting etter kontrakter. Vår
erfaring er at det ble mye personlige konflikter ut av ting som man håndterte veldig greit
mot den private verdenen, der det var mer spilleregler i slike situasjoner.

I B-by erstatter kontrakter og forretningsmessige relasjoner uformelle samord-
ningsmekanismer, eller innføres på områder der de ikke eksisterte tidligere. Kon-
trakter spesifiserer oppgaver som skal utføres, definerer kompetanse, arbeidsfor-
deling og på hvilken måte avgjørelser skal tas. Generelt er det vanlig å se
kontrakter som et uttrykk for mistillit (Bradach og Eccles 1989, Neu 1991, Lyons
og Mehta 1997). Dette synes også å være tilfellet i B-by: Innføringen av kontrakts-
styring og forventninger om fremtidig outsourcing fører til mistenksomhet og
manglende tillit mellom aktørene. Formelle organisatoriske skiller og opplevelsen
av mulige motstridende interesser reduserer også potensialet for uformell kom-
munikasjon og nettverksbasert samarbeid. Det kan dermed også se ut som om
dette svekker noe av den sosiale kapitalen i B-bys organisasjon. Ser en situasjonen
i B-by under ett, tyder mye på at flere av de problematiske forholdene som Bryntse
(2001) fremhever, i større eller mindre grad gjør seg gjeldende.

Oppsummering

Denne artikkelen har sett på overgangen fra hierarkisk koordinering til markeds-
koordinering gjennom innføring av en bestiller-utfører-modell. I A-by viste det
seg at markedsstyring i liten grad ble realisert. Den formelle reduksjonen av den
hierarkiske/byråkratiske koordineringen ble i praksis erstattet av uformell nett-
verksbasert koordinering, som igjen bygde på eksisterende relasjoner mellom
aktører som nå var organisert og lokalisert på andre måter enn tidligere. En høy
grad av tillit i virksomheten bidro også til at den formelle styringen i det daglige
arbeidet ble tillagt relativt liten vekt. I B-by introduserte bestiller-utfører-model-
len markedsmekanismer som forstyrret og vanskeliggjorde samarbeidet mellom
de ulike enhetene. Mer markert organisatorisk oppdeling og politiske signaler om
fremtidig reell konkurranseutsetting har ført til ulik målstruktur og opplevelse av
motstridende interesser mellom ulike kommunale enheter. Dette vanskeliggjør
både koordinering og samarbeid. Manglende åpenhet og redusert tillit mellom
enhetene har ført til at bestiller i større grad presser på med formelle kontrakter
for å skaffe seg oversikt over driften. I det daglige viser det seg problematisk å
gjøre om forholdet mellom planlegging og drift i den kommunale VA-sektoren til
en reell forretningsrelasjon. Å presse priser og styre detaljert er vanskelig i møte
mellom gamle kolleger. Dette kan gå ut over både samarbeid og arbeidsmiljø. En
måte å si det på er at en her har havnet i en mellomsituasjon der en får en del av
markedskordineringens ulemper, uten samtidig å få med seg fordelene. 
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Arbeidsflyten i VA-virksomheten i norske bykommuner er basert på langvarig
erfaring med tekniske og organisatoriske løsninger, hvor drift, vedlikehold og
nybygging er integrert over tid. Vellykket innføring av en bestiller-utfører-modell
innenfor dette fagfeltet handler derfor mye om å håndtere kommunikasjons- og
koordineringsmekanismer i denne grenseflaten.

Noter

1 Prosjektet er finansiert gjennom en bevilgning fra NFR-SAMRISK-programmet.
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Vi benytter maksprisreformen fra 2006, som ledet til en betydelig reduksjon i
barnehageprisene, til å svare på spørsmålet: Kan billigere barnehage være et
effektivt verktøy for å øke mødres arbeidstilbud når arbeidstilbudet allerede er
høyt? Reformen satt en maksgrense på hvor mye kommunen kunne ta for en
heltidsplass. Resultatene viser at maksprisreformen har økt mødres arbeidstil-
bud. Reformen har økt sannsynligheten for å delta på arbeidsmarkedet, men
den har hatt liten effekt på arbeidstilbudet for mødre som allerede er i jobb.1

I en internasjonal sammenheng har Norge en ambisiøs og sjenerøs offentlig fami-
liepolitikk som tar godt vare på barnefamilier (OECD 2009). Subsidierte barne-
hagepriser er en viktig del av denne politikken. Gjennom lave barnehagepriser er
ambisjonen å nå to mål: Å tilby barnehageplass av høy kvalitet til en lav pris og
gjøre det lettere for foreldre å kombinere familieliv og arbeidsliv. Den moderne
offentlige familiepolitikken for barnehageplasser startet på midten av 1970-tallet
med en rask utbygging av antall plasser. Fra 1975 til 1985 økte barnehagedeknin-
gen fra omtrent 10 prosent til 40 prosent. Etter 1985, og spesielt i årene etter årtu-
senskiftet, har barnehagedekningen økt markert og er nå kjennetegnet ved
omtrent full dekning. I løpet av den samme perioden øker sysselsettingsraten til
kvinner markert, fra omtrent 40 prosent i 1975 til 73 prosent i 1985, og videre til
over 80 prosent nå. I en internasjonal sammenlikning har Norge svært høy yrkes-
deltakelse blant kvinner. Sammen med Sverige og Danmark har vi den høyeste
kvinnelige yrkesdeltakelsen i OECD i området (OECD 2009).

Hovedspørsmålet vi stiller i artikkelen, er om billigere barnehager kan være et
effektivt verktøy for å øke mødres arbeidstilbud ytterligere i et samfunn hvor den
kvinnelige yrkesdeltakelsen allerede er svært høy. Vi benytter introduksjonen av
maksprisreformen i 2006 som et naturlig eksperiment. Reformen satte en maks-
grense på hvor mye barnehageeiere kunne ta for en heltidsplass. Det førte til en
betydelig reduksjon i prisene. Historisk sett har eiere selv kunnet bestemme prisen
på en barnehageplass. Dette skapte stor variasjon i barnehagepriser mellom kom-
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muner. Delvis som en konsekvens av dette, men også som en resultat av en politisk
ambisjon om å senke barnehageprisene, ble en barnehagereform vedtatt i 2003
(Innst. S. nr. 50). Reformen hadde to viktige målsettinger: i) å redusere barnehage-
prisene og ii) å øke barnehagedekningen. Reformen ble i praksis innført i to steg: I
april 2004 ble det satt en øvre grense på 2750 kroner for en heltidsplass. Deretter,
fra januar 2006, ble den øvre grensen 2250 kroner per måned. En integrert og vik-
tig del av reformen var at man også skulle øke barnehagedekningen slik at alle
familier som ønsket det, skulle få tilbud om barnehageplass.2

Det finnes en stor økonomisk forskningslitteratur som omhandler betydnin-
gen av barnehagepriser på kvinners arbeidstilbud (se f.eks. Blau og Robins 1988,
Ribar 1992, Connelly 1992, Connelly og Kimmel 2000, Blau og Tekin 2001 og
Lefebvre og Merrigan 2008). Selv om resultatene varierer med hensyn både til
metode, data, region som studeres og periode som betraktes, er det nok riktig å si
at majoriteten av studiene viser at reduserte barnehagepriser øker sysselsettingen
til småbarnsmødre.

I hovedsak benyttes det to typer av metoder for å studere betydningen av barne-
hagepriser på sysselsetting: Strukturelle modeller og såkalte naturlige eksperimenter.
I denne artikkelen benytter vi den sistnevnte tilnærmingen. Tre nylig publiserte stu-
dier er spesielt relevante i så måte: Lefebvre og Merrigan (2008) benytter en naturlig
eksperiment-tilnærming i Québec i Canada for å analysere betydningen av lavere
barnehagepriser på mødres arbeidstilbud. Resultatene viser at reformen hadde en
positiv effekt på sannsynlighet for å delta på arbeidsmarkedet for mødre med barn
under skolealder. Lundin et al. (2008) analyserer betydningen av en reform i Sverige
som også satt et tak på hvor mye man skulle betale for en heltidsplass i barnehage.
Reformen ble introdusert i 2002. Resultatene viser at denne reformen ikke har
påvirket småbarnmødres arbeidstilbud. Forfatterne tolker dette funnet dit hen at i et
system hvor barnehageprisene allerede er kraftig subsidiert, er ikke enda lavere pri-
ser et effektivt virkemiddel for å øke sysselsettingen ytterligere. Havnes og Mogstad
(2009) benytter norske data og analyserer betydningen av utbyggingen av barneha-
gekapasiteten på 1970-tallet på mødres arbeidstilbud. Gruppen av mødre som stu-
deres, er mødre med barn i aldersgruppen tre–seks år. Forskerne finner ingen posi-
tiv effekt av den økte kapasiteten på mødrenes arbeidstilbud.

Våre resultater støtter hypotesen om at reduserte barnehagepriser har en posi-
tiv effekt på mødres arbeidsmarkedsdeltakelse, målt ved deres sannsynlighet for å
delta på arbeidsmarkedet. Flere småbarnsmødre har gått ut i yrkeslivet som resul-
tat av reformen. Den positive effekten er i størrelsesorden omtrent fem prosent.
Dette resultatet gir støtte til en hypotese om at billige barnehager kan gi økt
arbeidstilbud, selv i et land som Norge hvor arbeidstilbudet blant kvinner er høyt.
Reformen virker å ha liten effekt på arbeidstilbudet for mødre som allerede er i
arbeid, altså virker ikke reformen å ha hatt noen effekt på mødres valg av antall
arbeidstimer, gitt at de allerede deltar på arbeidsmarkedet.3
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Maksprisreformen

Et politisk ønske om økt barnehagedekningen sammen med et ønske om redu-
serte barnehagepriser var utgangspunktet for det såkalte «barnehageforliket» som
ble inngått i våren 2003 (Innst. S. nr. 50 2002–2003). Hovedideen var at verken
økonomi eller mangel på plasser skulle forhindre småbarnsfamilier i å benytte seg
av barnehager. Når det gjelder prisreduksjonene, ble det første taket satt til 2750
kroner for en heltidsplass, fra april 2004. Deretter, fra januar 2006, ble maksprisen
senket ytterligere til 2250 kroner. Parallelt med disse reduksjonene skjedde det en
omfattende utbygging av kapasiteten. Figur 1 viser utviklingen i dekningsraten for
ett–to-åringer og tre–fem-åringer i perioden 1999–2007. 

Figur 1. Andel barn i barnehage 1999–2007

Figur 1 viser at kapasiteten har økt markert siden 2001, selv om den ikke har økt
så fort som først planlagt (målsettingen var full dekning i løpet av 2005). Da
maksgrensen på 2250 kroner i 2006 ble satt, økte dekningsraten videre fra et alle-
rede høyt nivå, spesielt for aldersgruppen tre–fem år.

Statistisk sentralbyrå har i flere år presentert tall for barnehagepriser basert
på et utvalg kommuner. Tallene som presenteres under, gjelder for et utvalg av
109 kommuner i perioden 2003–2006. Prisene gjelder for en heltidsplass per
måned, gradert etter husholdningsinntekt. Statistikken har tre inntektsgrup-
per: 250 000, 375 000, og 500 000. Utvalget er trukket slik at variasjonen i
norsk kommunestruktur blir ivaretatt. Figur 2 viser fordelingen av månedlig
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barnehagekostnader for en heltidsplass for årene 2003–2006 for de tre inn-
tektsgruppene.

Figur 2. Fordeling av månedlig barnehagekostnader

Av figuren går det fram at før reformen var det en mye større regional variasjon i
prisene mellom kommuner. Etter introduksjonen av reformen er det slik at en klar
majoritet av kommunene velger makssatsen. I 2006 valgte 85 prosent av utvalgs-
kommunene maksgrensen på 2250 kroner.

Figur 3 viser endringen fra et år til neste i den gjennomsnittlige prisen for en
fulltidsplass. Vi presenterer endringen for alle tre inntektsgruppene; 250 000,
375 000 og 500 000.
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Figur 3. Gjennomsnittlig månedlig endring i barnehagekostnader mellom 
par av år

Figur 3 viser tydelig at det i hovedsak er 2006-reformen som har resultert i en
betydelig reduksjon i prisene. Mellom 2005 og 2006 ble den månedlige prisen
redusert med mellom 400 og 500 kroner per barn per måned i en heltidsplass. 

Data og utvalg

Dataene som benyttes, kommer fra en rekke administrative registerdata, innsam-
let og organisert av Statistisk sentralbyrå. Utgangspunktet er informasjon om alle
fødsler hvert år, med detaljert informasjon om tidspunkt og kopling til mor og far.
Datasettet inneholder detaljert informasjon om mor når det gjelder sysselsetting,
alder, sivilstatus, utdanning, yrkeserfaring, bosted, antall og fordeling av eldre
barn, og ikke-arbeidsrelaterte inntekter. Hvis mor er gift, har vi også informasjon
om ektemann, knyttet til alder, utdanning og inntekt. Videre, siden vi spesielt er
opptatt av å analysere effekten av reduserte barnehagepriser, ønsker vi å kontrol-
lere for effekten av at kapasiteten har økt kraftig, parallelt med prisreduksjonen. Vi
inkluderer derfor variabler som måler kommunale dekningsrater i barnehager for
henholdsvis ett–to-åringer og tre–fem-åringer. Utdanning er målt ved hjelp av fire
dummyvariabler; obligatorisk skole, videregående skole, universitet og høyskole
lavere grad, og universitet og høyskole høyere grad. Ikke-arbeidsrelaterte inntek-
ter er målt ved kapitalinntekter. Yrkeserfaring er målt som antall år med inntekt
over grunnbeløpet i folketrygden (1 G). Bosted er målt ved en dummyvariabel
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som tar verdien 1 hvis mor bor i Oslo, 0 ellers. Om det er eldre barn i husholdnin-
gen, måles ved to variabler: antall barn under seks år og antall barn under elleve
år.

Våre to mål på arbeidstilbud er i) et binært mål som måler om moren deltar på
arbeidsmarkedet eller ikke i løpet av observasjonsperioden, og ii) et kontinuerlig
mål som måler antall dager sysselsatt i løpet av observasjonsperioden, gitt at du
deltar på arbeidsmarkedet. Antall arbeidsdager er målt som heltidsekvivalente
dager.4

Vi benytter informasjon om fire kohorter av mødre: De som fødte i 1995, 1999,
2001 og 2005. Begrunnelsen for utvelgelsen vil bli klarere i presentasjonen av
metoden i neste avsnitt. Analysene er begrenset til mødre som er mellom 20–45 år
det året de får barn. Videre er utvalget begrenset til mødre som fødte sitt yngste
barn i disse årene. For alle kohortene av mødre har vi panelinformasjon for hele
observasjonsperioden. For å bli inkludert i analysen kreves det at mødrene er
registrert i både pre- og post-perioden. I analysen av antall arbeidsdager krever vi
i tillegg at mødrene må være registrert med positivt antall arbeidsdager i både pre-
og post-perioden.

Metodisk tilnærming

Målsettingen med den empiriske analysen er å måle effekten av maksprisreformen
(MP-reformen) ved å identifisere endringer i arbeidstilbudet for mødre som blir
påvirket av reformen, og sammenlikne denne endringen med endringen i arbeids-
tilbudet for mødre som ikke blir påvirket av reformen. Siden maksgrensen på
månedlig kostnad i praksis ble gjort gjeldende i hele landet til alle foreldre med
barn i barnehagealder, har vi ingen naturlig sammenlikningsgruppe. Vår strategi
for å identifisere kausale sammenhenger i denne artikkelen er som følger: Vi star-
ter med å sammenlikne endringen i arbeidstilbud fra pre-perioden 2002–2003 til
post-perioden 2006–2007, for mødre som fødte i 2005. Dette er mødre som er
berettigede til maksprisen fra 2006 (MP-berettigede mødre). Vi velger altså å
benytte et toårs pre-vindu og et toårs post-vindu. Vi sammenlikner så denne end-
ringen med endringen i arbeidstilbud fra 1999–2000 til 2002–2003 for mødre som
fødte i 2001 (mødre som ikke er berettigede til MP). Dette betyr at vi sammenlik-
ner endring i arbeidstilbud fra en pre-periode til en post-periode for like mødre
(mødre med barn i samme alder) i forskjellige tidsperioder. Dette er en variant av
forskjell-i-forskjeller(FF)-metoden («difference-in-differences»).

Men dersom det skjedde noen makroøkonomiske sjokk parallelt med intro-
duksjonen av MP-reformen, som påvirket arbeidstilbudet til mødre med små barn
– uavhengig av introduksjonen av MP-reformen – vil FF-estimatoren gi en gal
estimator for effekten av MP-reformen på arbeidstilbudet. For å møte dette poten-
sielle problemet sammenlikner vi endringen i arbeidstilbudet for gruppen presen-
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tert over med endring i arbeidstilbudet i de samme periodene for mødre med
eldre barn, som ikke har rett til MP-garantien i 2006. Den siste gruppen består av
mødre som fødte i henholdsvis 1999 og 1995. Hvis noen makroøkonomiske sjokk
skjedde samtidig med introduksjonen av MP-garantien, antar vi at den påvirker
mødre med små barn på samme måte som den påvirker mødre med større barn.

Denne metoden tar hensyn til at MP-garantien, slik vi evaluerer den, skaper
variasjon langs tre dimensjoner: mellom mødre med barn i ulike aldre, ii) mellom
pre- og post-perioder, og iii) mellom perioder med MP-garanti og perioder uten
MP-garanti. Identifikasjonsantakelsen er at det ikke er noen samtidige sjokk som
påvirker det relative utfallet av tiltaksgruppen (mødre med små barn) relativt til
kontrollgruppen (mødre med eldre barn) i samme periode som MP-reformen ble
innført, fra pre-perioden til post-perioden. Metoden kan illustreres på følgende
måte:

Den første hovedparentesen viser FF-estimatoren for mødre med små barn, kalt
tiltaksgruppen. Først måler (YT

2007_2006 – YT
2004_2003)fødte i 2005 endring i

arbeidstilbud for MP-berettigete mødre fra pre-perioden 2003–2004 til post-
perioden 2006–2007. Videre måler (YT

2003_2002 – YT
2000_1999)fødte i 2001 endring i

arbeidstilbud til mødre som ikke er MP-berettigede. Forskjellen mellom disse to
forskjellene gir oss den første FF-estimatoren. For å kontrollere for kalendereffek-
ter gjennomfører vi den samme øvelsen for mødre med eldre barn. Dette er vist i
den andre hovedparentesen. Disse er kalt kontrollgruppen. Først (YC

2007_2006 –
YC

2004_2003)fødte i 1999 målerendringen i arbeidstilbud fra pre-perioden 2003–
2004 til post-perioden 2006–2007 for mødre som fødte i 1999. Videre måler
(YC

2003_2002 – YC
2000_1999)fødte i 1995 endringen i arbeidstilbud fra pre-perioden

1999–2000 til post-perioden 2002–2003 for mødre som fødte i 1995. Forskjellen
mellom disse to gir oss den andre FF-estimatoren. Til slutt gir forskjellen mellom
disse to FF-estimatorene oss «Forskjell-i-forskjell-i-forskjeller»(FFF)-estimato-
ren. Hypotesen om at maksprisreformen har økt arbeidstilbudet, er en test på om
FFF-estimatoren i (1) er større enn null.

Videre kan tiltaksgruppen og kontrollgruppen variere systematisk med hensyn
til observerte kjennetegn som påvirker arbeidstilbudet, slik som utdanning, alder,
sivil status, bosted og eldre barn i husholdningen. For å kontrollere for slike for-
skjeller estimerer vi også en regresjonsjustert variant av FFF-modellen i (1). Den
ser slik ut: 
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hvor i er individ, t er tid (1=post, 0=pre), k er gruppe av mødre (1=mødre med
små barn, 0= mødre med eldre barn) og j er MP-status (1 hvis det er MP-periode,
0 hvis det ikke er MP-periode), Z er en vektor med forklaringsvariabler som antas
å påvirke arbeidstilbudet. MP er en dummyvariabel som antar verdien 1 dersom
det er MP-periode, og 0 ellers. POST er en dummyvariabel som tar verdien 1 der-
som perioden er 2006–2007 (for MP-gruppen) eller 2002–2003 (for ikke-MP-
gruppen), og 0 dersom perioden er 2003–2004 (for MP-gruppen) eller 1999–2000
(for ikke-MP-gruppen). TILTAK er en dummyvariabel som tar verdien 1 hvis
moren har små barn, og 0 hvis moren har eldre barn. 

Den viktigste koeffisienten er FFF-koeffisienten α9. Den måler effekten av
interaksjonen mellom MP, POST og TILTAK. Denne koeffisienten måler all varia-
sjon i arbeidstilbudet for MP-gruppen relativt til ikke-MP-gruppen for mødre
med små barn relativt til mødre med eldre barn mellom pre- og post-perioden.
FFF-koeffisienten i likning (2) kan sammenliknes med FFF-estimatet i likning (1).
Antakelsen som må holde, er at det ikke er noen samtidige makroøkonomiske
sjokk som påvirker det relative utfallet mellom tiltaksgruppen (mødre med små
barn) og kontrollgruppen (mødre med eldre barn) i samme periode som inn-
føringen av MP-reformen.

Verden er ikke et laboratorium. Fordi den første delen av reformen ble innført i
2004, er det vanskelig å finne en pre-periode som er helt ren for den første delen
av reformen. Vi erkjenner dette problemet, men mener at det ikke vil forstyrre
våre resultater. For det første: Som figurene over viser, hadde 2004-reformen
ingen stor effekt på barnehageprisene sammenliknet med 2006-endringen. For
det andre: Vi gjennomfører en analyse for mødre som føder sin førstefødte i de
aktuelle årene. Det betyr at vi fjerner mødre som potensielt vil være påvirket av
reformen i 2004. Denne siste analysen endrer ikke på våre hovedresultater. Vi er
derfor ganske sikre på at 2004-reformen ikke skaper problemer for våre resultater.
For det tredje har vi gjennomført flere robustsjekker som støtter oss i vår tro på at
denne reformen kan evalueres på en slik måte som er presentert her. Resultatene
fra disse analysene finnes i et mer omfattende engelskspråklig manuskript (Har-
doy og Schøne 2010).
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Resultater

Tabell 1 presenterer FF- og FFF-estimatorer for effekten av maksprisreformen på
mødres arbeidstilbud. Arbeidstilbud måles ved hjelp av en binær jobb- / ikke-
jobb-variabel som måler yrkesdeltakelse (øvre halvdel av tabellen) og antall
arbeidsdager, gitt deltakelse (nedre halvdel av tabellen). Tabellen inneholder gjen-
nomsnittstall for variabelen og standard feil i parentes.

Tabell 1. Effekt av maksprisreformen på småbarnsmødres arbeidstilbud. FF- og 
FFF-estimatorer. Arbeidsmarkedsdeltakelse og antall arbeidsdager (gitt deltakelse). 
Gjennomsnittstall for variabelen og standard feil i parentes
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Først ser vi effekten av reformen på arbeidsmarkedsdeltakelse. Vi starter med å se
på endringen i arbeidstilbud for tiltaksgruppen (mødre med små barn). For
mødre som er berettigede til makspris (MP-berettigede), reduseres den gjennom-
snittlige arbeidsmarkedsdeltakelsen fra 85,1 prosent til 81,1 prosent fra pre- til
post-perioden – en reduksjon på 4 prosentpoeng. For mødre som ikke er MP-
berettigede, er den sammenliknbare endringen en reduksjon på 9,7 prosentpoeng.
Forskjellen mellom disse endringene er lik 5,7 prosentpoeng. For å kontrollere for
kalendereffekter kjører vi den samme øvelsen for mødre med eldre barn. Da fin-
ner vi et FF-estimat lik 1,4 prosentpoeng. Derfor er utviklingen i arbeidsmarkeds-
deltakelsen positiv også for kontrollgruppen, men den er mye mindre enn for
mødre med små barn.

Forskjellen mellom de to FF-estimatorene gir oss FFF-estimatoren som er lik
4,3 prosentpoeng (5,7–1,4), og statistisk signifikant. Dette betyr at innføringen av
maksprisreformen har økt kvinners arbeidstilbud – målt ved arbeidsdeltakelsen –
med 4,3 prosentpoeng. Sammenliknet med gjennomsnittlig arbeidsmarkedsdelta-
kelse i pre-perioden for tiltaksgruppen tilsvarer dette en økning på cirka 5 pro-
sent.

Den nedre halvdelen av tabellen viser resultater for det kontinuerlige målet;
antall arbeidsdager gitt arbeidsmarkedsdeltakelse. Denne analysen gir derfor svar
på spørsmålet om maksprisreformen har endret antall arbeidsdager for mødre
som allerede deltar på arbeidsmarkedet. Kort fortalt viser resultatene at det er en
positiv, men liten effekt av maksprisreformen på mødres antall arbeidstimer. FFF-
estimatoren viser at endringen er omtrent lik 8 dager. Målt relativt til gjennom-
snittlig antall arbeidstimer for tiltaksgruppen i MP-perioden innebærer dette en
økning på cirka 1 prosent.

I sum viser resultatene i tabellen at maksprisreformen har påvirket mødres
arbeidstilbud positivt. Den positive effekten virker gjennom at maksprisreformen
har hatt en mobiliserende effekt på arbeidsmarkedsdeltakelsen. Reduserte barne-
hagepriser – generert av maksprisreformen – har ført til at flere mødre med små
barn har gått ut i arbeidsmarkedet. Det er for denne gruppen mødre vi finner en
positiv effekt. For mødre som allerede er i arbeidsmarkedet, finner vi ingen sterke
effekter av reduserte barnehagepriser på valg av antall arbeidstimer.

Resultater fra regresjonsanalyse

For variabelen for arbeidsmarkedsdeltakelse og variabelen for varighet av syssel-
setting estimerer vi en lineær sannsynlighetsmodell-versjon av likning (2).5 Vi
estimerer to modeller: Den første modellen inkluderer kun kjernevariablene. Den
andre modellen inkluderer det fulle settet av forklaringsvariabler. Begge model-
lene estimeres for arbeidsmarkedsdeltakelse og varighet. Resultatene er vist i
tabell 2. 
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Tabell 2. Maksprisreformen og småbarnsmødres arbeidstilbud. 
Regresjonsresultater. Koeffisienter og standardfeil. 
Avhengige variabler: arbeidsmarkedsdeltakelse og antall arbeidsdager (gitt 
deltakelse)
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I presentasjonen i tabell 2 begrenser vi oss til kjernevariablene som vist i likning
(2) tidligere. Variabelen vi er mest interessert i, er «MPxTiltakxPost». Det er denne
som måler effekten av maksprisreformen på arbeidstilbudet. Vi ser først på effek-
ten på arbeidsmarkedsdeltakelse. Modellen med kun kjernevariablene viser en
positiv og signifikant effekt av maksprisreformen. Effekten er estimert til cirka 4,2
prosentpoeng. Dette er omtrent identisk med resultatet i tabell 1. Resultatene
endres ikke etter at vi inkluderer det fulle batteriet med forklaringsvariabler. Dette
er betryggende tatt i betraktning den naturlige eksperimenttilnærmingen vi har i
denne artikkelen. Beskjeden fra de to første modellene er at maksprisreformen har
økt arbeidstilbudet med cirka 4 prosentpoeng, eller cirka 5 prosent. De to siste
modellene viser regresjonsresultater for det kontinuerlige målet på arbeidstil-
budet. Vi finner en positiv, men liten effekt av maksprisreformen på antall dager
sysselsatt. Dette resultatet er også på linje med resultatene i tabell 1.

Resultatene for kontrollvariablene (ikke vist) avslører ingen store overraskelser.
Arbeidstilbudet øker med yrkeserfaring og med utdanningsnivået. Det er lavere for
gifte og skilte mødre enn for mødre som ikke er gifte eller skilte. Arbeidstilbudet
reduseres med antall eldre barn. Når det gjelder barnehagedekning, finner vi en
positiv sammenheng mellom barnehagedekning for ett–to-åringer og arbeidstilbud.
Dekningsraten for tre–fem-åringer er ikke signifikant i forhold til arbeidstilbudet.

Analyser for undergrupper

I dette avsnittet presenterer vi regresjonsresultater for tre undergrupper, definert
ved barn i husholdningen, utdanning, og husholdningsinntekt. Vi begrenser ana-
lysene til det binære målet på arbeidstilbud: arbeidsmarkedsdeltakelse.

I presentasjonen begrenser vi oss til variabelen «MPxTiltakxPost». Det er denne
som måler effekten av maksprisreformen på arbeidstilbudet. Alle de andre kon-
trollvariablene er likevel med i estimeringen. Når det gjelder ytterligere barn i bar-

Tabell 3. Maksprisreformen og småbarnsmødres arbeidstilbud. 
Regresjonsresultater for ulike undergrupper. Koeffisienter og standardfeil i 
parentes. Avhengig variabel: arbeidsmarkedsdeltakelse

Ytterligere barn i 
barnehagealder

Utdanning Husholdnings-
inntekt

0 1 2 Lav Høy Lav Høy
MPx
TiltakxPost

0,027***
(0,006)

0,047***
(0,006)

0,054***
(0,007)

0,065***
(0,011)

0,022***
(0,007)

0,065***
(0,011)

0,021***
(0,007)

R2 just 0,141 0,157 0,235 0,228 0,082 0,228 0,135
N 109642 133746 29636 96185 100682 96185 176389
Note: I alle modellene kontrollerer vi for de andre kjernevariablene pluss alle kontrollvariablene som i tabell 2. Sig-
nifikansnivå: *** 1 prosent, ** 5 prosent, * 10 prosent.
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nehagealder i husholdningen, skiller vi mellom tre grupper: i) De uten flere barn,
ii) de med ytterligere ett barn og iii) de med to eller flere barn i barnehagealder. Jo
flere barn man har i barnehagealder, jo mer betyr en reduksjon i barnehagepriser.
Derfor forventer vi å finne at den positive effekten øker med antall barn. Og dette
er akkurat hva vi finner. Den positive effekten er økende og sterkest for mødre
med ytterligere to eller flere barn i barnehagealder.

Når det gjelder utdanningsnivå, skiller vi mellom høy og lav utdanning. Høy
utdanning er definert med universitets- eller høyskoleutdanning. Lav utdanning
er definert ved videregående skole eller lavere. Personer med lav utdanning har
lavere (potensiell) markedsverdi i arbeidsmarkedet enn personer med høy utdan-
ning. Utgifter til barnehageplass vil derfor utgjøre en større del av samlet hushold-
ningsinntekt for mødre med lav utdanning enn for kvinner med høy utdanning.
Sterkere effekt forlavt utdannede, slik tabell 3 viser, er derfor som forventet.

Når det gjelder husholdningsinntekt, skiller vi mellom to nivåer: Husholdning
med lav inntekt (maksimum 300 000 kroner i årlig inntekt) og husholdning med
høy inntekt, som er alle husholdninger med husholdningsinntekt høyere enn
300 000. Husholdningsinntekt inkluderer alle inntektsposter: lønnsinntekt, bonuser,
kapitalinntekt, offentlige overføringer. Resultatene i tabell 3 viser at effekten av
lavere barnehagepriser er mye sterkere for husholdninger med lav inntekt enn for
husholdninger med høy inntekt. Dette er et resultat som samsvarer godt med resul-
tatene for utdanning. Utgifter til barnehageplass vil utgjøre en større andel av samlet
husholdningsinntekt for mødre som har lav husholdningsinntekt. En gitt reduksjon
i prisen vil derfor bety mer for beslutningen om å delta på arbeidsmarkedet.

Noen effekt for far?

Til slutt gjennomfører vi tilsvarende analyser som vist i tabell 2, men nå for menn.
Det betyr at alt er det samme som i tabell 2, unntatt kjønnet på foreldrene. Kvin-
ner er fortsatt hovedpersonen når det gjelder omsorg for små barn. Vi forventer
derfor ikke å finne noen effekt av lavere barnehagepriser på menns arbeidstilbud.
Vi estimerer to modeller, med og uten inkludering av kontrollvariabler.

Tabell 4. Maksprisreformen og fedres arbeidstilbud. Regresjonsresultater for menn. 
Koeffisienter og standardfeil. Avhengig variabel: arbeidsmarkedsdeltakelse

Uten kontrollvariabler Med kontrollvariabler
Koeffisient Standardfeil Koeffisient Standardfeil

MPxTiltakxPost -0,003 0,005 -0,005 0,007
R2 justert 0,010 0,073
Antall observasjoner 263836 263836
Note: I den andre modellen kontroller vi for det komplette settet av kontrollvariabler som i tabell 2. I begge modeller 
kontroller vi for alle kjernevariablene. Signifikansnivå: *** 1 prosent, ** 5 prosent, * 10 prosent.
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Tabell 4 viser som forventet at reduserte barnehagepriser gjennom maksprisrefor-
men ikke har påvirket fedres arbeidstilbud. Koeffisienten er omtrent lik null og
langt fra statistisk signifikant. 

Oppsummering og diskusjon

I denne artikkelen har vi analysert effekten av lavere barnehagepriser på mødres
arbeidstilbud. Vi benytter maksprisreformen for å analysere betydningen av bar-
nehagepriser og av «barnehageforliket» som ble inngått våren 2003 (Innst. S. nr.
50 2002–2003). Hovedideen var at verken økonomi eller mangel på plasser skulle
forhindre småbarnsfamilier fra å benytte seg av barnehager. Når det gjelder prisre-
duksjonene, ble det første taket satt til 2750 kroner for en heltidsplass fra april
2004. Deretter, fra januar 2006, ble maksprisen senket ytterligere til 2250 kroner.
Parallelt med disse reduksjonene skjedde det en omfattende utbygging av kapasi-
teten. Statistikk viser at det i hovedsak var reformen i 2006 som reduserte barne-
hageprisene i noen betydelig grad, og det er denne reformen vi evaluerer i denne
artikkelen. Maksprisen i 2006 resulterte i en betydelig reduksjon i barnehagepri-
sene, og reformen resulterte i en nesten uniform reduksjon i prisene på tvers av
kommuner.

Dataene som benyttes, kommer fra en rekke administrative registerdata, inn-
samlet og organisert av Statistisk sentralbyrå. Utgangspunktet er informasjon om
alle fødsler hvert år, med detaljert informasjon om tidspunkt og kopling til mor og
far. Datasettet inneholder detaljert informasjon om mor når det gjelder sysselset-
ting, alder, sivil status, utdanning, yrkeserfaring, bosted, antall og fordeling av
eldre barn og ikke-arbeidsrelaterte inntekter. Hvis mor er gift, har vi også infor-
masjon om ektemann, knyttet til alder, utdanning, og inntekt. Videre, siden vi spe-
sielt er opptatt av å analysere effekten av reduserte barnehagepriser, ønsker vi å
kontrollere for effekten av at kapasiteten har økt kraftig parallelt med prisreduk-
sjonen. Vi inkluderer derfor variabler som måler kommunale dekningsrater for
barnehager for henholdsvis ett–to-åringer og tre–fem-åringer. Analysene er
begrenset til mødre som er mellom 20–45 år det året de føder. Videre er utvalget
begrenset til mødre som fødte sitt yngste barn i disse årene. Våre to mål på
arbeidstilbud er i) et binært mål som måler om moren deltar på arbeidsmarkedet
eller ikke i løpet av året, og ii) et kontinuerlig mål som måler antall dager sysselsatt
i løpet av et år, gitt at du deltar på arbeidsmarkedet. Antall arbeidsdager er målt
som heltidsekvivalente dager.

Resultatene viser at maksprisreformen har påvirket mødres arbeidstilbud posi-
tivt. Den positive effekten virker gjennom at maksprisreformen har hatt en mobi-
liserende effekt på arbeidstilbudet, målt ved at den har påvirket arbeidsmarkeds-
deltakelsen positivt. Flere småbarnsmødre har gått ut i yrkeslivet som resultat av
reformen. Den positive effekten er i størrelsesorden fire prosentpoeng, eller
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omtrent fem prosent. Dette resultatet gir støtte til en hypotese om billige barne-
hager kan gi økt arbeidstilbud, selv i et land som Norge hvor arbeidstilbudet blant
kvinner er høyt. Videre viser det seg at effekten på arbeidsmarkedsdeltakelsen er
sterkere for kvinner med lav utdanning og lav husholdningsinntekt. Effekten er
også sterkere dersom mor har flere barn som har rett til reduserte barnehage-
priser.

Reformen virker å ha liten effekt på arbeidstilbudet for mødre som allerede
deltar på arbeidsmarkedet, altså virker ikke reformen å ha hatt noen effekt på
mødres valg av antall arbeidstimer, gitt at de allerede deltar på arbeidsmarkedet.
Dette funnet – at reformen har påvirket den binære beslutningen om å delta eller
ikke, men ikke valget om antall arbeidstimer – er et funn som får støtte fra mange
andre studier av arbeidstilbud. Økonomiske incentiver har størst effekt for perso-
ner som er på marginen mellom arbeidsmarkedet og ikke-arbeidsmarkedet, og
ikke så mye på arbeidsmarkedets «kjernetropper», som allerede er på arbeidsmar-
kedet. Sist, og som forventet, finner vi ingen effekter av maksprisreformen for
fedre.

Våre resultater er forskjellige fra resultatene i Lundin et al. (2008) for Sverige,
presentert tidligere i artikkelen. Der finner man ingen målbare effekter fra en
reform som har klare likehetstrekk med den norske. Dette kan skyldes flere ting:
Vi benytter ulike metoder. Vi mener vår metode blant annet er bedre egnet til å ta
hensyn til såkalte kalendereffekter, det vil si effekter som inntreffer samtidig med
innføringen av reformen. De svenske forfatterne diskuterer selv sine funn og argu-
menterer for at resultatene har en institusjonell forklaring. Barnehageprisene i
Sverige var allerede svært lave før reformen. En ytterligere reduksjon vil ha liten
effekt på arbeidstilbudet. Dette argumentet gjelder også i en viss grad for Norge.
Subsidierte barnehagepriser har lenge vært en del av den offentlige familiepolitik-
ken. En oversikt fra OECD (2010) viser likevel at gjennomsnittshusholdningen i
Norge bruker en noe større andel av sin inntekt på formell barnepass. Selv om for-
skjellen ikke er stor, kan dette også være en forklaring.

Et annet interessant spørsmål som melder seg i kjølevannet av våre resultater,
er hvor høyt arbeidstilbudet til småbarnmødres kan flyttes? Barnehagedekningen
for ett- og to-åringer har økt i perioden etter vår analyseperiode. Er det fortsatt
mer å hente når det gjelder denne mødregruppens yrkesdeltakelse? Vi kan ikke
svare på det spørsmålet med dataene vi har benyttet i denne artikkelen. Generelt
er det slik at ettersom yrkesdeltakelsen vokser blant kvinner, vil man ta ut kvinner
fra den delen av befolkningen som tidligere var hjemmeværende. Det innebærer
at vi mobiliserer den delen av den kvinnelige arbeidskraften som sannsynligvis
har minst motivasjon for å satse på arbeidsliv og karriere. Det betyr at en økonomi
som har mange kvinner i yrkeslivet, også er en økonomi som har mange «margi-
nale» kvinner i arbeid. Å mobilisere en stadig større del av denne gruppen er kre-
vende, både fordi motivasjonen for å delta på arbeidsmarkedet er lav, og fordi en
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del av disse kvinnene vil ha lave kvalifikasjoner, noe som vil begrense mulighetene
for å finne jobb. For å øke yrkesdeltakelsen ytterligere i dette segmentet av
arbeidsmarkedet, må man derfor sannsynligvis benytte tiltak som både øker
arbeidsmotivasjonen, kompetansen og arbeidsgiveres motivasjon for å ansette
nevnte kvinnegruppe. 

Noter

1 Artikkelen er en rapportering fra prosjektet: «Public Policy and the Labour Market
Attachment of Different Households», prosjektnummer 194379, finansiert av Norges
forskningsråd under VAM-programmet. Artikkelen bygger på en mer omfattende ana-
lyse i Hardoy og Schøne (2010).

2 I utgangspunktet ble reformen satt opp med en enda mer ambisiøs form. Den øvre
grensen skulle være 2500 kroner i mai 2004 og 1500 kroner i 2005. Full barnhagedek-
ning skulle være nådd i løpet av 2005. Begrensninger i kommunal økonomi og uenighet
om forholdet mellom tempoet i utbyggingen og reduksjonen i prisene reduserte farten
på reformhastigheten.

3 Dette er den første studien som evaluerer maksprisreformen på mødres arbeidstilbud.
Før introduksjonen av reformen gjennomførte Kornstad og Thoresen (2003) en mikro-
basert simuleringsstudie som predikerte at reformen ville øke arbeidstilbudet med
omtrent 8 prosent. Vi presenterer resultater som er noe lavere enn deres prediksjoner.
Det er i hvert fall to mulige grunner til det: For det første er vår studie basert på reali-
serte valg, ikke forventede. For det andre er prediksjonene til Kornstad og Thoresen
basert på de prisene og den utbyggingshastigheten som først var planlagt, og som tid-
ligere nevnt var dette mer ambisiøst enn det som ble realisert.

4 Med heltidsekvivalente dager menes det at vi vekter antall arbeidsdager med opplysnin-
ger om arbeidstid. Det er tre grupper av arbeidstid: i) Heltid (30 timer eller mer per
uke), ii) lang deltid (15–30 timer per uke) og iii) kort deltid (mindre enn 15 timer per
uke). Hvis man arbeider heltid, får man vekt lik 1; hvis man arbeider lang deltid får man
vekt 2/3, og hvis man jobber kort deltid, får man vekt 1/3.

5 Vi har også estimert modellene med sannsynlighetsmaksimerings-modeller. Resulta-
tene ble ikke påvirket av det. Vi bruker derfor enkle lineære sannsynlighetsmodeller.
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Ellingsæter har i flere tiår forsket på
spørsmål om arbeid, tid og samfunns-
endring og har levert en rekke empi-
riske og teoretiske bidrag på feltet. I
boka Vår tids moderne tider oppsum-
merer og utvider hun denne forsknin-
gen. Tittelen spiller på Charlie Chap-
lins film Moderen Times fra 1936, men
mens Chaplin tematiserte framveksten
av industrisamfunnet, diskuterer
Ellingsæter overgangen fra det indus-
trielle til det postindustrielle arbeidsli-
vet. Boka har to overordnede spørs-
mål. Det første dreier seg om i hvilken
grad og på hvilke måter det postindu-
strielle arbeidslivet forandrer lønns-
arbeidets tidsdimensjoner. Det andre
dreier seg om hvordan dette arbeids-
livet påvirker befolkningens hverdags-
liv og livsløp – hvilke «fingeravtrykk»
det setter. Det er først og fremst end-
ringer i forhold til 1970-tallet som
drøftes, men tidvis trekkes tråder lengre
tilbake i tid. Gitt det mylder av til dels
sprikende og motstridende teorier og
analyser som eksisterer på feltet, er

dette et ambisiøst prosjekt. Med sin
brede oversikt over norsk og interna-
sjonal faglitteratur (boka har ikke min-
dre enn 430 litteraturreferanser), er
Ellingsæter en av dem som har best
forutsetninger for å gi seg i kast med
en slik oppgave. Hun geleider leseren
gjennom et stort antall teorier og
debatter om bl.a. samfunnsendring
generelt, om det «nye» arbeidslivet, om
tidsforståelser og arbeidstidsbegreper
og drøfter hva ulike perspektiver kan
bidra med og hvordan de eventuelt
kan kombineres. De empiriske analy-
sene er basert på offentlig statistikk og
foreliggende forskning. Boka er rettet
mot studenter og forskere innen sosio-
logi, arbeids- og organisasjonsfag, vel-
ferdsstudier og historie. 

Et sentralt anliggende i boka er å
utvide forståelsen av hva arbeidstid er
og å studere arbeidstidsbegrepets
mange dimensjoner. Analyser av
arbeidstidens kvantitative aspekt (hvor
mye vi jobber) må suppleres med stu-
dier av arbeidstidens strukturer og ryt-
mer, av ansattes prioriteringer, for-
ventninger og subjektive erfaringer, og
ikke minst av arbeidstidens innhold,
sier Ellingsæter. Dette vil gi en bedre
forståelse av hvilke omdanningspro-
sesser som finner sted, og av hva som
påvirker folks tidsvelferd.
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Et hovedargument i boka er at øko-
nomisk og sosial endring, også endrin-
ger i arbeidslivet, må studeres innenfor
konkrete sosiale kontekster. Norsk
arbeidsliv må undersøkes i lys av sær-
trekk ved den norske samfunnsmodel-
len. Disse skiller seg mye fra dem man
finner i USA og Storbritannia, der mye
av faglitteraturen om det postindustri-
elle arbeidslivet stammer fra. Elling-
sæter advarer derfor mot ukritisk
import av teorier fra andre land. Disse
er sjelden spesielt velegnet for den
norske virkeligheten. 

Et annet viktig synspunkt i boka er
at det er lite fruktbart å beskrive sam-
funnsendringer som skarpe budd, slik
det ofte gjøres i arbeidslivsforsknin-
gen. Ellingsæter er skeptisk til de
mange dikotomier som betegner end-
ringer i lønnsarbeidets tidsdimensjo-
ner, som f. eks. standardisering versus
fleksibilitet, kontroll versus frihet og
klokketid versus oppgavebasert tid.
Omdanningsprosesser skjer gjerne
langsomt og preges av både kontinui-
tet og gradvise endringer. Utviklingen
er dessuten forskjellig i ulike deler av
arbeidsmarkedet. 

Et tredje sentralt argument i boka
er at det er viktig å skille analytisk mel-
lom ideer og kulturelle forestillinger
om arbeidslivet på den ene siden, og
arbeidslivets praksiser på den andre.
Ikke bare faktiske arbeidstidsmønstre
bør studeres, men også endringer i de
tolkningsrammer og diskurser om tid
som forskerne benytter. Retorikk og
begreper kan påvirke folks virkelig-
hetsforståelse. Eksempelvis kan meta-
forer som «tidsklemme» og «arbeid-

familie-balanse» ha betydning for
folks opplevelse av tidspress og for
utforming av politikk.

Boka har 10 kapitler. Etter innled-
ningen i kapittel 1, drøfter kapitlene 2–
6 lønnsarbeidets tidsdimensjoner i det
postindustrielle arbeidslivet, teoretisk
og empirisk, mens kapitlene 7–9 dreier
seg om arbeidstidsutviklingens konse-
kvenser for folks hverdagsliv, og kapit-
tel 10 gir en oppsummering. Samtlige
kapitler byr på en rekke perspektiver
og innfallsvinkler, så omtalen i det føl-
gende kan på ingen måte yte framstil-
lingen rettferdighet. Jeg håper likevel
den kan friste noen til å lese boka – det
kan være vel anvendt tid. 

Kapittel 2, Lønnsarbeidets store
transformasjoner, diskuterer histo-
riske endringer i lønnsarbeidet, særlig
fra etterkrigstidens industrialisme og
til postindustrialismen, og presenterer
blant annet to ulike scenarier for
lønnsarbeidets plass i moderne sam-
funn. Mens enkelte hevder at lønns-
arbeidet får mindre plass i individets
livsløp og i samfunnet generelt, fram-
stiller andre lønnsarbeidet som en
totaliserende institusjon som i økende
grad invaderer familielivet og fritiden.
Ellingsæter argumenterer for at
arbeidslivet i Norge preges av sam-
mensatte og til dels motsetningsfylte
endringer, og at ulike yrker og sektorer
kjennetegnes av ulike trekk.

Kapittel 3, Tidsforståelser, ser på
teorier om forholdet mellom tid og
arbeid, blant annet gjennom en drøf-
ting av bidrag fra klassikere som Emile
Durkheim, Max Weber, Karl Marx,
Alfred Schütz og Adam Smith. Mest
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plass vies til en kritisk gjennomgang av
E. P. Thompsons berømte tese om at
industrikapitalismen medførte en
overgang fra arbeidsoppgaver som mål
på tid til tid som mål på arbeidsinn-
sats. Teorien er kritisert gjennom en
rekke studier som viser at sosial tid er
et sammensatt og komplekst fenomen,
og at ulike tidslogikker eksisterte side
om side både i jordbruks- og industri-
samfunnet. På samme måte som det er
grunn til å være skeptisk til Thomp-
sons framstilling av en lineær over-
gang fra én tidsforståelse til en annen i
utviklingen fra jordbruks- til industri-
samfunn, er det, hevder Ellingsæter,
grunn til å stille spørsmål ved teorier
som postulerer framveksten av en ny
og gjennomgripende tidsforståelse i
den postindustrielle periode, slik
f. eks. Richard Sennett og Arlie Hoch-
schild gjør. På hver sin måte beskriver
de en utvikling mot et mer fleksibelt
og totaliserende arbeidsliv som dra-
matisk endrer livet i familien og friti-
den. Ellingsæter advarer mot ensidig-
heten i slike teorier, og mot å overføre
dem ukritisk til norske forhold.

Kapittel 4, Postindustrielle arbeids-
kontrakter, diskuterer teoretiske per-
spektiver på utviklingen i arbeidsta-
kerforholdet, ulike organisasjonsfor-
mer og mulige konsekvenser for
arbeidstid. Det hevdes ofte at maktfor-
holdet mellom arbeidstaker og ar-
beidsgiver endres i den «nye økono-
mien» ved at arbeidstiden reguleres
mer gjennom tillitt enn kontroll, noe
som gir ansatte større innflytelse over
egen tid. Igjen understreker Elling-
sæter at endringene er mangfoldige og

sammensatte, og at dette bare gjelder
for visse grupper av arbeidstakere.
Ulike arbeidsplasser preges av ulike
kulturer, og en del steder finner vi også
såkalte implisitte kontrakter om hvor
mye og når de ansatte skal stille opp. I
noen jobber, særlig blant ledere, inne-
bærer den implisitte kontrakten at
arbeidstakeren kan vie seg helt og fullt
til jobben og har andre (oftest en part-
ner) til å ta seg av det ulønnede fami-
liearbeidet. 

I kapittel 5 beskrives det norske ar-
beidstidsregimet, både dets historiske
røtter i forrige århundre og viktige
kamper og debatter i de senere år. Et
arbeidstidsregime defineres som en
nasjonal konfigurasjon av legale, frivil-
lige og sedvanemessige rammer for ar-
beidstidspraksis. Norge har det Elling-
sæter karakteriserer som et «institusjo-
nelt tykt reguleringsregime», med
klare lov- og avtalemessige regulerin-
ger av arbeidstidens lengde. Til tross
for stort påtrykk om deregulering og
fleksibilisering de siste tiåra, er det
norske arbeidsmarkedet fremdeles
ganske sterkt regulert. Dette er noe av
bakgrunnen for at dereguleringsteo-
rier med utspring i USA og Storbritan-
nia ikke stemmer så godt med den
norske virkeligheten.

I kapittel 6, Arbeidstidsrealiteter,
beskrives utviklingen av arbeidstiden i
Norge i de senere åra. Tre dimensjoner
analyseres, nemlig arbeidstidens
lengde, ansattes kontroll over sin
arbeidstid, og arbeidstidens intensitet.
Utviklingen i den norske arbeidstiden
viser seg å være mangfoldig og motset-
ningsfylt. Et poeng når det gjelder
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arbeidstidens lengde er at ulike
arbeidstidsbegreper som avtalt, vanlig
og faktisk arbeidstid, gir litt forskjel-
lige svar på om vi jobber mer eller
mindre enn før. Eksempelvis har den
faktiske arbeidstiden blant heltidsan-
satte menn gått noe ned, mens den av-
talte arbeidstiden har vært ganske sta-
bil siden midten av 1990-tallet. Mens
faglitteraturen har fokusert mye på
grupper med veldig lang arbeidstid, er
andelen med lang arbeidstid redusert
noe i Norge, og er dessuten lavere enn
i mange andre land. Flere enn før har
nå fleksibel arbeidstid og en viss inn-
flytelse over når (og hvor) de skal
jobbe, men de fleste arbeidstakere må
fremdeles møte på jobben til et fast
tidspunkt. Innen mange yrker rappor-
terer flere om større tidspress og tøf-
fere effektivitetskrav. Ellingsæter peker
på at denne intensiveringen av ar-
beidslivet kan være en viktigere kilde
til problemer med stress, familiekon-
flikter og nedsatt helse enn det at folk
jobber mye. 

Kapittel 7 har tittelen Ulikhetens tid
og drøfter de ulike arbeidstidskatego-
riene i et klasse- og kjønnsperspektiv. I
likhet med mange andre tar Elling-
sæter til orde for en rehabilitering av
klassebegrepet, og særlig for en kob-
ling mellom klasse og kjønn. Hun
peker på at den postindustrielle arbei-
derklassen i stor grad består av kvin-
ner, ofte ansatt i butikk, på kontor, i
barnehage eller på sykehjem. Disse
gruppene har sjelden goder som flek-
sibel arbeidstid eller mulighet for
hjemmearbeid. Mange må jobbe til
ugunstige tider, og noen har opplevd

en «re-taylorisering» av arbeidsdagen
med strengere tidskontroll og mindre
innflytelse over arbeidsutførelsen. Pri-
vilegerte og belastende arbeidstids-
former er altså ulikt fordelt mellom
klasser og kjønn, og det nye «arbeids-
tidsproletariatet» har, understreker
Ellingsæter, arbeidstidsordninger som
kombinerer ugunstige former for
arbeidstidsfleksibilitet og høy grad av
tidskontroll. Både kvinner og folk med
lav utdanning er overrepresentert her. 

I kapittel 8, Livsløp og lønnsarbei-
dets tidsorganisering, drøfter Elling-
sæter hvorvidt folks livsløp er blitt
mindre standardiserte i den post-
industrielle økonomien. I fagdebatten
finnes to motsatte posisjoner – på den
ene siden den som hevder at folks livs-
løp i økende grad destandardiseres, og
på den annen side den som hevder at
livsløpene fremdeles er ganske stabile
og forutsigbare. Også her inntar
Ellingsæter en mellomposisjon og
peker på at vi finner spor av både stan-
dardisering og destandardisering i
Norge. Et viktig poeng er igjen at slike
spørsmål må analyseres i lys av det
enkelte lands politiske økonomi. Indi-
viders deltakelse i lønnsarbeidet for-
mes av offentlig politikk og arbeids-
tidsreguleringer. Det er, hevder
Ellingsæter, grunnlag for å snakke om
et særskilt nordisk livsløpsregime som
preges av mindre usikkerhet og risiko
knyttet til etableringsfasen enn det
man finner i mange andre land, av
familier der kvinner kombinerer jobb
og barn, og av forholdsvis sen over-
gang fra jobb til pensjon. Vi ser der-
med tydelige spor av landets velferds-
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statlige ordninger og arbeidsmarkeds-
utvikling i folks organisering av sine
livsløp. Imidlertid finnes klare klasse-
og kjønnsforskjeller. Risikoen for mar-
ginalisering – å bli stående utenfor
arbeidsmarkedet og uten familie – er
størst blant dem med minst ressurser,
og fremdeles er det tydelige kjønnsfor-
skjeller i yrkesdeltakelse og arbeidstid i
barnefasen.

Kapittel 9 har tittelen Tidstrøbbel og
diskuterer ulike grunner til at folk rap-
porterer om tidspress og travelhet.
Den mye omtalte tidsklemma kobles
ofte til lang arbeidstid, men Elling-
sæter løfter fram også andre innfalls-
vinkler og forklaringer. Blant annet
undersøker hun hvordan tid gis
mening i hverdagslivet og hverdags-
språket – hvilke tidsdiskurser som
dominerer. Vi forholder oss ofte, sier
hun, til et nostalgisk paradigme med et
idealbilde av en fortid der folk levde
roligere liv og brukte mye tid til barna.
Dette fungerer som en kritikk av sam-
tiden og gjør at det lett oppfattes som
et problem at mor har full jobb.
Bekymringen for at foreldre ser for lite
til barna sine sees også i lys av bidrag
fra toneangivende forskere som hevder
at lønnsarbeidets tidslogikk nå spiser
seg inn i familiesfæren, foreldre trives
bedre på jobben enn hjemme, og fami-
lielivet preges av effektivisering og lite
felles tid. Arlie Hochschild nevnes som
et typisk eksempel på en slik «forfalls-
teoretiker». Hun har fått enormt gjen-
nomslag til tross for at hennes fram-
stilling finner lite empirisk støtte.
Ellingsæter peker også på at folks pre-
feranser for jobb versus familie og fri-

tid er vanskelig å tolke ettersom sva-
rene ofte er uttrykk for idealer mer
enn realiteter. Mange kan også ha mot-
stridende ønsker for tid hjemme og
ute, men slik ambivalens fanges ikke
opp i intervjuundersøkelser. Mer kom-
plekse sosiale roller krever utvilsomt
mer tidsplanlegging og koordinering,
kravene til foreldres involvering i bar-
nas fritid har økt, og flere muligheter
kan skape overdrevne forventninger til
hvor mye det er mulig å gape over i
løpet av en dag. Men et ensidig fokus
på arbeidstidens kvantitet kan vanske-
lig gi en god forståelse av folks tids-
opplevelse, hevder Ellingsæter, og kan
også hindre en fruktbar debatt om
sosial endring. Like viktig som å se
hvor mye tid folk bruker på ulike gjø-
remål, er det å undersøke hvilken
mening de tillegger aktivitetene. Det er
utvilsomt spenninger og konflikter
knyttet til hverdagslivets tidsorganise-
ring, men konkurrerende tidskrav
innebærer også større mulighet for
livsutfoldelse, sier Ellingsæter og hen-
viser til studier som viser at det å inngå
i flere sosiale roller kan gi økt energi
og tilfredshet.

Boka gir en bred oversikt over et
komplekst felt og vil være til god hjelp
for dem som ønsker å orientere seg i
det mylderet av teorier og empiriske
studier som finnes om arbeid, tid og
samfunnsendring. Den fyldige refe-
ranselista kan også gi veiledning for
videre lesning. Ellingsæters skepsis til
enkle teorier som postulerer en over-
gang fra én samfunnsformasjon til en
annen, samt hennes advarsel mot ukri-
tisk bruk av teorier med utspring i
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samfunn med en liberal markedsøko-
nomi, kan være nyttige påminnelser
for mange av oss. Det samme gjelder
understrekningen av at mange popu-
lære teorier om det postindustrielle
arbeidslivet er oppstått gjennom stu-
dier av de nye kunnskapsyrkene og er
lite dekkende for majoriteten av
arbeidsstyrken. Ellingsæters gode for-
muleringsevne gjør også at boka er
morsom å lese. Det enorme stofftilfan-
get innebærer imidlertid at deler av
det kan være vel krevende for nybe-
gynnere. Framstillingen er tidvis
ganske kompakt, og enkelte begreper
kan være vanskelige å forstå hvis man
ikke har en viss kjennskap til feltet fra
før. I avsnittet Norsk velferdskapita-
lisme og arbeidslivsmodell (s. 95) står
det for eksempel, med henvisning til
Esping-Andersen (1990), at «…Den

norske samfunnsmodellen kan beteg-
nes som en koordinert markedsøko-
nomi støpt i en velferdskapitalsime av
sosialdemokratisk tapning. Det er en
korporativ forhandlingsmodell kombi-
nert med en velferdsstat med universa-
listiske trekk, men en relativt høy grad
av dekommodifisering av arbeidskraf-
ten – sosiale ordninger som minsker
individets økonomiske avhengighet av
arbeidsmarkledet». For lesere uten for-
kunnskaper på feltet kan dette og
enkelte andre avsnitt være vanskelig
tilgjengelig, men det meste burde være
greit å forstå for de fleste. Og dersom
noen av detaljene blir borte underveis,
får vi god hjelp til å samle trådene
gjennom oppsummeringskapitelet,
som har tittelen Arbeidstidens finger-
avtrykk. 
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	Vi vil likevel ekskludere formuende fra populasjonen av fattige

	I fattigdomsstudier er det også vanlig at studenter ekskluderes fra analysepopulasjonen fordi det anses legitimt at studenter har lav inntekt siden utdanning ses på som en investering i fremtidig inntekt (Andersen et al. 2003). Dessuten finnes det ...
	I denne studien ekskluderer vi heltidsstudenter fra analysepopulasjonen
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	Empiriske analyser av fattigdom er vanligvis basert på årlige tverrsnittsdata; det vil si data for årsinntekter. En person blir da klassifisert som 
	årlig fattig 
	treårsinntekt

	Aaberge og Mogstad (2007) foreslår å benytte permanentinntekt (livstidsinntekt) som utgangspunkt for å tallfeste langtidsfattigdom. Denne metoden tar hensyn til at det er kostnader forbundet med å overføre penger mellom ulike tidsperioder. I den...
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	Utviklingen i inntektssammensetning
	Som et supplement til fattigdomsresultatene som blir presentert nedenfor, skal vi først gi en beskrivelse av inntektsutviklingen for ulike grupper av innvandrere i perioden 1993 til 2007. Dette er interessant av flere grunner. Betydelige endringer i...
	Målt per forbruksenhet (ekvivalentinntekt) finner vi at innvandrerne har en gjennomsnittsinntekt som er cirka 15 prosent lavere enn gjennomsnittsinntekten til befolkningen for øvrig i hver av de fem treårsperiodene, mens gjennomsnittinntekten til ...
	Figur 1. Inntekstssammensetning for innvandrere
	Figur 1. Inntekstssammensetning for innvandrere


	Betydning av kommunale tjenester for måling av fattigdom
	Betydning av kommunale tjenester for måling av fattigdom
	Resultatene fra figur 1viser at det har vært betydelig vekst i de fleste inntektskomponentene over tid, uten at det har forårsaket store endringer i den relative fordelingen av disse komponentene. Dette gjelder for alle befolkningsgrupper. Figur 1v...
	landsspesifikke
	regionsspesifikke

	Resultatene ovenfor er i tråd med tidligere funn av Aaberge og Langørgen (2006), som studerer betydningen av kommunale tjenester på fordelingen av årlig inntekt i stedet for treårlig inntekt. De relativt store endringene i fattigdomsestimatene f...

	Utviklingen i fattigdom fra 1993 til 2007
	Utviklingen i fattigdom fra 1993 til 2007
	I dette avsnittet gir vi en beskrivelse av utviklingen i fattigdom for innvandrere i perioden 1993–2007. Resultatene i tabell 2 viser at det er betydelig større utbredelse av fattigdom blant innvandrere enn for befolkningen for øvrig. Etter OECDs...
	<GRAPHIC>
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 2. Andel fattige blant innvandrere, 1993–2007
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1993–1995
	1993–1995

	1996–1998
	1996–1998

	1999–2001
	1999–2001

	2002–2004
	2002–2004

	2005–2007
	2005–2007


	<TABLE ROW>
	Innvandrere
	Innvandrere

	19
	19

	15
	15

	13
	13

	13
	13

	12
	12


	<TABLE ROW>
	Flyktninger
	Flyktninger
	Flyktninger


	22
	22

	16
	16

	14
	14

	14
	14

	16
	16


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Utvalgte land
	Utvalgte land
	Utvalgte land



	<TABLE ROW>
	Polen
	Polen

	12
	12

	10
	10

	8
	8

	8
	8

	8
	8


	<TABLE ROW>
	Storbritannia
	Storbritannia

	15
	15

	11
	11

	10
	10

	8
	8

	6
	6


	<TABLE ROW>
	Russland
	Russland

	:
	:

	18
	18

	10
	10

	9
	9

	9
	9


	<TABLE ROW>
	Tyrkia
	Tyrkia

	30
	30

	28
	28

	24
	24

	21
	21

	19
	19


	<TABLE ROW>
	Tyskland
	Tyskland

	12
	12

	10
	10

	8
	8

	8
	8

	6
	6


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Somalia
	Somalia

	27
	27

	21
	21

	21
	21

	28
	28

	29
	29


	<TABLE ROW>
	Sri Lanka
	Sri Lanka

	16
	16

	10
	10

	9
	9

	10
	10

	10
	10


	<TABLE ROW>
	Irak
	Irak

	17
	17

	23
	23

	20
	20

	17
	17

	24
	24


	<TABLE ROW>
	Iran
	Iran

	21
	21

	17
	17

	14
	14

	13
	13

	14
	14


	<TABLE ROW>
	Pakistan
	Pakistan

	40
	40

	33
	33

	29
	29

	25
	25

	22
	22


	<TABLE ROW>
	Vietnam
	Vietnam

	21
	21

	15
	15

	11
	11

	11
	11

	10
	10


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Norskfødte med innvandrerbakgrunn
	Norskfødte med innvandrerbakgrunn

	24
	24

	19
	19

	17
	17

	16
	16

	15
	15


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Befolkningen for øvrig
	Befolkningen for øvrig

	3
	3

	2
	2

	2
	2

	2
	2

	2
	2


	<TABLE ROW>
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...





	Tabell 3 viser andelen fattige i hver treårsperiode blant innvandrere etter deres botid. Resultatene gir en antydning om at sannsynligheten for å havne under fattigdomsgrensen reduseres med økt botid. Dessuten finner vi at det er mindre fattigdom ...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 3. Andel fattige blant innvandrere etter ankomstkohort, 1993–2007
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ankomstkohort
	Ankomstkohort


	<TABLE ROW>
	Periode
	Periode

	1971–75
	1971–75

	1976–80
	1976–80

	1981–85
	1981–85

	1986–89
	1986–89

	1990–92
	1990–92

	1993–95
	1993–95

	1996–98
	1996–98

	1999– 2001
	1999– 2001

	2002–04
	2002–04


	<TABLE ROW>
	1993–1995
	1993–1995

	18
	18

	16
	16

	17
	17

	22
	22

	32
	32


	<TABLE ROW>
	1996–1998
	1996–1998

	14
	14

	13
	13

	13
	13

	17
	17

	20
	20

	18
	18


	<TABLE ROW>
	1999–2001
	1999–2001

	11
	11

	11
	11

	11
	11

	14
	14

	16
	16

	13
	13

	16
	16


	<TABLE ROW>
	2002–2004
	2002–2004

	10
	10

	10
	10

	10
	10

	14
	14

	15
	15

	12
	12

	14
	14

	17
	17


	<TABLE ROW>
	2005–2007
	2005–2007

	8
	8

	8
	8

	9
	9

	13
	13

	14
	14

	12
	12

	14
	14

	14
	14

	14
	14


	<TABLE ROW>
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...





	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 4. Andel fattige blant innvandrere etter bosted, 1993–2007
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Innvandrere
	Innvandrere

	Befolkningen for øvrig 
	Befolkningen for øvrig 


	<TABLE ROW>
	Periode
	Periode

	Oslo
	Oslo

	Ruralt
	Ruralt

	Tettsted
	Tettsted

	Oslo
	Oslo

	Ruralt
	Ruralt

	Tettsted
	Tettsted


	<TABLE ROW>
	1993–1995
	1993–1995

	27
	27

	15
	15

	23
	23

	4
	4

	2
	2

	3
	3


	<TABLE ROW>
	1996–1998
	1996–1998

	23
	23

	11
	11

	19
	19

	3
	3

	2
	2

	2
	2


	<TABLE ROW>
	1999–2001
	1999–2001

	18
	18

	10
	10

	15
	15

	3
	3

	2
	2

	2
	2


	<TABLE ROW>
	2002–2004
	2002–2004

	17
	17

	10
	10

	15
	15

	3
	3

	2
	2

	2
	2


	<TABLE ROW>
	2005–2007
	2005–2007

	15
	15

	10
	10

	13
	13

	3
	3

	2
	2

	2
	2


	<TABLE ROW>
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...





	Norge er et land med store reiseavstander og geografiske ulikheter. Selv om innvandrere i stor grad har bosatt seg i de sentrale områdene, og da spesielt i Oslo- området, finnes det en viss variasjon i bosetningsmønsteret. Tabell 4 viser andelen f...

	Betydning av yrkesaktivitet og familieforhold
	Betydning av yrkesaktivitet og familieforhold
	Fattigdomsresultatene etter yrkesaktivitet
	Fattigdomsresultatene etter yrkesaktivitet
	Tabell 5 viser hvordan sannsynligheten for å bli fattig for innvandrere i alderen 25–65 år avhenger av yrkestilknytning. Resultatene viser at det nesten ikke forekommer fattigdom blant heltidsansatte uten innvandrerbakgrunn. Andelen fattige er og...
	Resultatene ovenfor gir en beskrivelse av hvordan fattigdomsrisikoen avhenger av individenes yrkestilknytning uten å ta hensyn til yrkesdeltakelsen til andre husholdsmedlemmer. Tabell 6 viser andelen fattige blant dem som bor i hushold bestående av 
	par med barn

	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 5. Andel fattige blant innvandrere 25–65 år etter tilknytning til yrkeslivet, 1993–2007
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Innvandrere
	Innvandrere

	Befolkningen for øvrig
	Befolkningen for øvrig


	<TABLE ROW>
	Periode
	Periode

	Arbeid, heltid
	Arbeid, heltid

	Arbeid, deltid
	Arbeid, deltid

	Arbeids ledig
	Arbeids ledig

	Sosial- hjelp
	Sosial- hjelp

	Arbeid, heltid
	Arbeid, heltid

	Arbeid, deltid
	Arbeid, deltid

	Arbeids ledig
	Arbeids ledig

	Sosial- hjelp
	Sosial- hjelp


	<TABLE ROW>
	1993–1995
	1993–1995

	3
	3

	4
	4

	19
	19

	26
	26

	0
	0

	0
	0

	5
	5

	8
	8


	<TABLE ROW>
	1996–1998
	1996–1998

	3
	3

	4
	4

	17
	17

	21
	21

	0
	0

	0
	0

	6
	6

	9
	9


	<TABLE ROW>
	1999–2001
	1999–2001

	2
	2

	4
	4

	13
	13

	24
	24

	0
	0

	0
	0

	6
	6

	10
	10


	<TABLE ROW>
	2002–2004
	2002–2004

	2
	2

	4
	4

	14
	14

	24
	24

	0
	0

	1
	1

	6
	6

	11
	11


	<TABLE ROW>
	2005–2007
	2005–2007

	2
	2

	3
	3

	16
	16

	25
	25

	0
	0

	1
	1

	7
	7

	13
	13


	<TABLE ROW>
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...





	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 6. Andel fattige blant innvandrere i hushold bestående av to voksne og barn etter antall heltids yrkesaktive voksne i husholdet, 1993–2007
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Innvandrere
	Innvandrere

	Befolkningen for øvrig 
	Befolkningen for øvrig 


	<TABLE ROW>
	Periode
	Periode

	Ingen
	Ingen

	En
	En

	To
	To

	Ingen
	Ingen

	En
	En

	To
	To


	<TABLE ROW>
	1993–1995
	1993–1995

	29
	29

	7
	7

	1
	1

	4
	4

	1
	1

	0
	0


	<TABLE ROW>
	1996–1998
	1996–1998

	23
	23

	6
	6

	1
	1

	4
	4

	1
	1

	0
	0


	<TABLE ROW>
	1999–2001
	1999–2001

	22
	22

	6
	6

	1
	1

	4
	4

	1
	1

	0
	0


	<TABLE ROW>
	2002–2004
	2002–2004

	22
	22

	6
	6

	1
	1

	5
	5

	1
	1

	0
	0


	<TABLE ROW>
	2005–2007
	2005–2007

	22
	22

	5
	5

	1
	1

	4
	4

	1
	1

	0
	0


	<TABLE ROW>
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...





	Fattigdomsresultatene for EU-landene presentert i Peña-Casas og Latte (2004) og Ponthieux (2010) tyder på at mellom 4 prosent og 14 prosent av de yrkesaktive i disse landene kan karakteriseres som fattige. Våre resultater antyder at også de yrkes...
	in-work poverty


	Fattigdom blant barn og unge
	Fattigdom blant barn og unge
	I dette avsnittet undersøker vi utbredelsen av fattigdom i perioden 1993–2007 blant innvandrere etter type hushold de er bosatt i, med spesiell fokusering på fattigdom blant barn og unge under 25 år som har innvandrerbakgrunn. Tabell 7 viser and...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 7. Andel fattige blant innvandrere etter type hushold, 1993–2007
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Innvandrere
	Innvandrere

	Befolkningen for øvrig
	Befolkningen for øvrig


	<TABLE ROW>
	Periode
	Periode

	Enslige
	Enslige

	Par uten barn
	Par uten barn

	Par med barn
	Par med barn

	Enslige foreldre
	Enslige foreldre

	Enslige
	Enslige

	Par uten barn
	Par uten barn

	Par med barn
	Par med barn

	Enslige foreldre
	Enslige foreldre


	<TABLE ROW>
	1993–1995
	1993–1995

	34
	34

	12
	12

	16
	16

	12
	12

	11
	11

	1
	1

	1
	1

	3
	3


	<TABLE ROW>
	1996–1998
	1996–1998

	26
	26

	11
	11

	13
	13

	10
	10

	8
	8

	1
	1

	1
	1

	3
	3


	<TABLE ROW>
	1999–2001
	1999–2001

	23
	23

	9
	9

	10
	10

	9
	9

	7
	7

	1
	1

	1
	1

	3
	3


	<TABLE ROW>
	2002–2004
	2002–2004

	24
	24

	8
	8

	10
	10

	11
	11

	7
	7

	1
	1

	1
	1

	3
	3


	<TABLE ROW>
	2005–2007
	2005–2007

	19
	19

	7
	7

	10
	10

	11
	11

	6
	6

	1
	1

	1
	1

	3
	3


	<TABLE ROW>
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...





	Resultatene i tabell 8 viser at det er større innsalg av fattigdom blant eldre innvandrere enn blant andre innvandrere, men at disse forskjellene avtar over tid. Resultatene viser ellers ingen entydig sammenheng mellom alder og fattigdom, verken for...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 8. Andel fattige blant innvandrere etter alder, 1993–2007
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Innvandrere
	Innvandrere

	Befolkningen for øvrig
	Befolkningen for øvrig


	<TABLE ROW>
	Periode
	Periode

	Under 16 år
	Under 16 år

	16–39 år
	16–39 år

	40–65 år
	40–65 år

	Over 65 år
	Over 65 år

	Under 16 år
	Under 16 år

	16–39 år
	16–39 år

	40–65 år
	40–65 år

	Over 65 år
	Over 65 år


	<TABLE ROW>
	1993–1995
	1993–1995

	16
	16

	22
	22

	15
	15

	31
	31

	3
	3

	2
	2

	3
	3

	12
	12


	<TABLE ROW>
	1996–1998
	1996–1998

	15
	15

	16
	16

	13
	13

	28
	28

	2
	2

	2
	2

	2
	2

	10
	10


	<TABLE ROW>
	1999–2001
	1999–2001

	11
	11

	13
	13

	12
	12

	25
	25

	2
	2

	2
	2

	2
	2

	7
	7


	<TABLE ROW>
	2002–2004
	2002–2004

	10
	10

	13
	13

	11
	11

	22
	22

	2
	2

	2
	2

	2
	2

	4
	4


	<TABLE ROW>
	2005–2007
	2005–2007

	12
	12

	12
	12

	11
	11

	13
	13

	2
	2

	2
	2

	2
	2

	3
	3


	<TABLE ROW>
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...





	Bhuller og Aaberge (2010) viser at det blant barn under 13 år uten innvandrerbakgrunn var mellom 2 og 3 prosent fattige i hver av treårsperiodene mellom 1993 og 2007, mens det tilsvarende tallet for innvandrerbarn under 13 år var mellom 10 prosent...


	Betydning av periode for inntektsopptjening for måling av fattigdom
	Betydning av periode for inntektsopptjening for måling av fattigdom
	Ovenfor har vi gitt en situasjonsbeskrivelse av fattigdom blant innvandrere i hver av de fem treårsperiodene mellom 1993 og 2007. I dette avsnittet ser vi nærmere på om fattigdom er et temporært eller vedvarende fenomen. Dette gjør vi ved å tal...
	Varighet av fattigdom 
	Varighet av fattigdom 
	Tabell 9 viser at 42 prosent av innvandrerne som var fattige i 1993–1995, også var fattige i 1996–1998, mens den tilsvarende andelen for den øvrige befolkningen var 30 prosent. Videre finner vi at 25 prosent av innvandrerne som var fattige i 19...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 9. Andelen av fattige i en treårsperiode (vertikalt) som også er fattige i andre treårsperioder (horisontalt)
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Innvandrere
	Innvandrere

	Befolkningen for øvrig
	Befolkningen for øvrig


	<TABLE ROW>
	Periode
	Periode

	1993– 95
	1993– 95

	1996– 98
	1996– 98

	1999– 01
	1999– 01

	2002– 04
	2002– 04

	2005– 07
	2005– 07

	1993– 95
	1993– 95

	1996– 98
	1996– 98

	1999– 01
	1999– 01

	2002– 04
	2002– 04

	2005– 07
	2005– 07


	<TABLE ROW>
	1993–1995
	1993–1995

	100
	100

	42
	42

	31
	31

	27
	27

	25
	25

	100
	100

	30
	30

	20
	20

	14
	14

	11
	11


	<TABLE ROW>
	1996–1998
	1996–1998

	52
	52

	100
	100

	49
	49

	38
	38

	33
	33

	38
	38

	100
	100

	37
	37

	22
	22

	16
	16


	<TABLE ROW>
	1999–2001
	1999–2001

	45
	45

	57
	57

	100
	100

	55
	55

	43
	43

	27
	27

	40
	40

	100
	100

	37
	37

	23
	23


	<TABLE ROW>
	2002–2004
	2002–2004

	40
	40

	45
	45

	56
	56

	100
	100

	56
	56

	17
	17

	21
	21

	33
	33

	100
	100

	34
	34


	<TABLE ROW>
	2005–2007
	2005–2007

	36
	36

	39
	39

	44
	44

	57
	57

	100
	100

	14
	14

	16
	16

	21
	21

	36
	36

	100
	100


	<TABLE ROW>
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...
	* Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep som inkluderer verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. Regionsspesifikke fattigdomsgrensene benyttes for å ta hensy...





	Bhuller og Aaberge (2010) viser at det er store forskjeller i varigheten av fattigdom for ulike grupper av innvandrere. Blant annet hadde de tidligste kohortene blant innvandrere høyere sannsynlighet for å bli værende i fattigdom over flere period...
	En viktig men krevende problemstilling er å identifisere årsakene til inn- og utstrømning fra fattigdom. Naturligvis vil en slik målsetting kreve mer dyptpløyende analyser enn en ren deskriptiv studie. Vi kan likevel gi et bidrag til et mer utfy...
	Resultatene i figur 2 viser at endringer i fattigdomsstatus henger nøye sammen med endringer i lønnsinntekt, mens de andre inntektskomponentene (unntatt de skattepliktige overføringene) endrer seg lite som følge av endring i fattigdomsstatus. Inn...

	Langtidsfattigdom
	Langtidsfattigdom
	Som påvist av Aaberge og Mogstad (2007) er varighetsstudier av fattigdom beheftet med svakheter som kan gi opphav til mistolkning av data. Det viktigste ankepunktet er at en ser bort fra betydningen av å kunne overføre inntekter mellom de forskjel...
	langtidsinntekten

	Figur 2. Inntektssammensetningen for innvandrere som skifter fattigdomsstatus
	Figur 2. Inntektssammensetningen for innvandrere som skifter fattigdomsstatus

	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 10. Andelen langtidsfattige blant innvandrere etter landbakgrunn og ankomstkohort, 1993–2007
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ankomstkohort
	Ankomstkohort

	I alt
	I alt


	<TABLE ROW>
	1966– 1970
	1966– 1970

	1971– 1975
	1971– 1975

	1976– 1980
	1976– 1980

	1981– 1985
	1981– 1985

	1986– 1989
	1986– 1989

	1990– 1992
	1990– 1992


	<TABLE ROW>
	Innvandrere
	Innvandrere

	3
	3

	6
	6

	6
	6

	6
	6

	9
	9

	11
	11

	8
	8


	<TABLE ROW>
	Flyktninger
	Flyktninger
	Flyktninger


	-
	-

	7
	7

	7
	7

	6
	6

	9
	9

	13
	13

	10
	10


	<TABLE ROW>
	Landbakgrunn
	Landbakgrunn
	Landbakgrunn



	<TABLE ROW>
	Polen
	Polen

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	5
	5

	5
	5

	6
	6

	5
	5


	<TABLE ROW>
	Storbritannia
	Storbritannia

	1
	1

	2
	2

	2
	2

	2
	2

	3
	3

	6
	6

	2
	2


	<TABLE ROW>
	Russland
	Russland

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	2
	2

	3
	3


	<TABLE ROW>
	Tyrkia
	Tyrkia

	-
	-

	12
	12

	9
	9

	11
	11

	19
	19

	21
	21

	15
	15


	<TABLE ROW>
	Tyskland
	Tyskland

	1
	1

	3
	3

	5
	5

	4
	4

	5
	5

	7
	7

	4
	4


	<TABLE ROW>
	Somalia
	Somalia

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	20
	20

	26
	26

	23
	23


	<TABLE ROW>
	Sri Lanka
	Sri Lanka

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	4
	4

	5
	5

	4
	4

	4
	4


	<TABLE ROW>
	Irak
	Irak

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	16
	16

	15
	15

	15
	15


	<TABLE ROW>
	Iran
	Iran

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	9
	9

	11
	11

	9
	9


	<TABLE ROW>
	Pakistan
	Pakistan

	-
	-

	15
	15

	14
	14

	16
	16

	22
	22

	23
	23

	17
	17


	<TABLE ROW>
	Vietnam
	Vietnam

	-
	-

	-
	-

	-
	-

	6
	6

	8
	8

	9
	9

	8
	8


	<TABLE ROW>
	Norskfødte med 
	Norskfødte med 
	innvandrerbakgrunn

	8
	8


	<TABLE ROW>
	Befolkningen 
	Befolkningen 
	for øvrig

	1
	1


	<TABLE ROW>
	* Resultatene er basert på langtidsinntekt (summen av inntektene mellom 1993 og 2007), medregnet verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. En person regnes som fattig ders...
	* Resultatene er basert på langtidsinntekt (summen av inntektene mellom 1993 og 2007), medregnet verdien av mottatte kommunale tjenester. Den behovskorrigerte OECD-skalaen benyttes for å beregne ekvivalentinntekter. En person regnes som fattig ders...





	Tabell 10 presenterer fattigdomsresultater basert på langtidsinntekten etter OECDs målemetode. Mens langtidsfattigdom ligger på 1 prosent for personer uten innvandrerbakgrunn, var 8 prosent av alle innvandrere og 10 prosent av flyktningene langtid...



	Oppsummering
	Oppsummering
	Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget og utviklingen av økonomisk fattigdom blant ulike grupper av innvandrere for perioden 1993–2007. Tidligere studier viser at fattigdom definert ved lav årsinntekt er mer utbredt blant innva...
	De nordiske velferdsstatene er spesielt kjent for et omfattende tilbud av en rekke offentlige tjenester, som utdanning, barnehager, helsestell, pleie og omsorg. Tidligere studier viser at slike tjenester har betydelige fordelingsvirkninger (se Aaberg...
	Resultatene i denne studien viser at innvandrere er mer utsatt for økonomisk fattigdom enn resten av befolkningen, og at fattigdom i større grad vedvarer enn det som er vanlig blant den øvrige befolkningen. Dette er også tilfellet når verdien av...
	Jevn inntektsvekst
	Jevn inntektsvekst
	De fleste befolkningsgrupper i Norge, også innvandrere, har hatt en jevn inntektsvekst i løpet av perioden 1993–2007. Det er imidlertid betydelige forskjeller i sammensetningen av inntektene for ulike befolkningsgrupper. Skattefrie overføringer ...

	Mer utsatt for langtidsfattigdom 
	Mer utsatt for langtidsfattigdom 
	Innvandrere er betydelig mer utsatt for langvarig økonomisk fattigdom enn befolkningen for øvrig–også når inntekt er definert som summen av kontantinntekter og verdien av kommunale tjenester. Etter OECDs målemetode er hele 8 prosent av innvand...

	Varierer i forhold til landbakgrunn
	Varierer i forhold til landbakgrunn
	Det er store forskjeller mellom innvandrere fra ulike land. Størst andel langtidsfattige finner vi blant innvandrere fra Somalia, der 23 prosent hadde så lav inntekt i perioden 1993–2007 at de ble definert som fattige. Blant innvandrerne fra Paki...

	Også fattige blant yrkesaktive 
	Også fattige blant yrkesaktive 
	Selv om fulltids lønnsarbeid i Norge normalt har gitt tilstrekkelig inntekt til å unngå økonomisk fattigdom, gjelder ikke dette for alle innvandrere. Særlig utbredt er dette fenomenet blant innvandrere fra Pakistan, hvor 15 prosent av husholdene...

	Mange barn og unge utsatt
	Mange barn og unge utsatt
	Hele 12 prosent av innvandrerbarna levde i 2005–2007 i hushold som rådde over så små økonomiske ressurser at de ble karakterisert som fattige. Dette var en økning på 2 prosentpoeng fra de to forgående treårsperiodene, men en nedgang på 4 p...

	Kommunale tjenester
	Kommunale tjenester
	Når vi inkluderer verdiene av kommunale tjenester i inntektsbegrepet, reduseres andelen fattige i nesten samtlige grupper. Dersom vi ser bort fra behovsforskjeller for offentlige tjenester i befolkningen, reduseres estimatet for andelen fattige blan...
	Denne rapporten gir en deskriptiv analyse av utviklingen og forløpet av økonomisk fattigdom blant innvandrere i Norge. Imidlertid er det viktig å være klar over at disse resultatene ikke uten videre kan generaliseres og brukes i prediksjoner av f...
	Resultatene viser viktigheten av yrkesaktivitet som ledd i bekjempelse av fattigdom, selv om vi også observerer forholdsvis høye fattigdomsandeler blant noen grupper av heltidsansatte innvandrere. En nærmere analyse som sammenlikner og vurderer ef...



	Noter
	Noter
	Noter
	1 Dette arbeidet er finansiert i form av et forskningsoppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), Integrerings- og mangfoldsavdelingen som fra 1. januar 2010 er en avdeling i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Vi ...
	1 Dette arbeidet er finansiert i form av et forskningsoppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), Integrerings- og mangfoldsavdelingen som fra 1. januar 2010 er en avdeling i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Vi ...

	2 I statistikken er familie et snevrere begrep enn hushold. Hushold omfatter alle som bor sammen, også samboere uten felles barn. Tidligere fattigdomsanalyser viser at resultatene er sensitive i forhold til valg av hushold eller familie som økonomi...
	2 I statistikken er familie et snevrere begrep enn hushold. Hushold omfatter alle som bor sammen, også samboere uten felles barn. Tidligere fattigdomsanalyser viser at resultatene er sensitive i forhold til valg av hushold eller familie som økonomi...

	3 Før 2004 ble nyankomne innvandrere henvist til sosialhjelp som hovedinntektskilde, samtidig som kommunene fikk tilført et integreringstilskudd for å dekke ytelsene til sosialhjelp og andre tiltak som rettet seg mot nyankomne innvandrere (se Bran...
	3 Før 2004 ble nyankomne innvandrere henvist til sosialhjelp som hovedinntektskilde, samtidig som kommunene fikk tilført et integreringstilskudd for å dekke ytelsene til sosialhjelp og andre tiltak som rettet seg mot nyankomne innvandrere (se Bran...

	4 I denne studien benyttes en inndeling bestående av 46 arbeidsmarkedsregioner (se Bhuller 2009). Inndelingen i arbeidsmarkedsregioner er hovedsakelig basert på sammenslåing av nabokommuner som har tilstrekkelig stor pendling over kommunegrensene....
	4 I denne studien benyttes en inndeling bestående av 46 arbeidsmarkedsregioner (se Bhuller 2009). Inndelingen i arbeidsmarkedsregioner er hovedsakelig basert på sammenslåing av nabokommuner som har tilstrekkelig stor pendling over kommunegrensene....
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	Som det første land i verden vedtok Norge en lov som krever at minst 40 prosent av medlemmene i styrer i allmennaksjeselskap skal være kvinner. En argumentasjon fremsatt av motstanderne av loven var at det ikke eksisterte kvalifiserte kvinner som k...
	Som det første land i verden vedtok Norge en lov som krever at minst 40 prosent av medlemmene i styrer i allmennaksjeselskap skal være kvinner. En argumentasjon fremsatt av motstanderne av loven var at det ikke eksisterte kvalifiserte kvinner som k...
	1 




	Som det første land i verden vedtok Norge en lov som krever at minst 40 prosent av medlemmene i styrer i allmennaksjeselskap (ASA-selskaper) skal være kvinner innen 1.1.2008. Loven, som ble vedtatt i desember 2003, møtte mye motstand, ikke minst i...
	Som det første land i verden vedtok Norge en lov som krever at minst 40 prosent av medlemmene i styrer i allmennaksjeselskap (ASA-selskaper) skal være kvinner innen 1.1.2008. Loven, som ble vedtatt i desember 2003, møtte mye motstand, ikke minst i...
	2 

	Før reformen lå andelen kvinner i ASA-styrer på 5 prosent (Econ 2003). Nå skulle den altså økes til 40 prosent i løpet av en fireårs periode. En del flere ASA- selskaper enn vanlig skiftet i årene før selskapsform og gikk over til å bli AS...
	3 

	Et av argumentene fremsatt av motstandere av loven var altså at det ikke fantes kvalifiserte kvinner som kunne gå inn i disse posisjonene, og som var villige til å påta seg slike verv (Teigen 2002, Cvijanovic 2009). Denne påstanden vil bli under...
	4 

	Antakelsen vil undersøkes på to ulike måter. Først skal vi se på objektive kompetanseforskjeller mellom de nye kvinnelige ASA-styremedlemmene og de øvrige ASA-medlemmene, knyttet til utdanningsnivå, utdanningstype og stillingstype. Deretter sk...
	Hvis tilbudsforklaringen ikke slår til, skal det avslutningsvis også diskuteres hvilke andre forklaringer som kan ha bidratt til det lave antallet kvinner i ASA- styrer tidligere. Dette spørsmålet vil bli undersøkt blant annet på bakgrunn av de...
	Til grunn for analysen ligger en spørreskjemaundersøkelse sendt til alle ASA- styremedlemmer ved begynnelsen av 2009. Svarprosenten var 62 prosent.
	Teoretisk ramme
	Teoretisk ramme
	Det foreligger relativt lite forskning når det gjelder rekrutteringen til styreposisjoner generelt (Grosvold 2009). Forskningen som finnes, er hovedsakelig av empirisk karakter (Terjesen, Sealy og Singh 2009). Derfor vil jeg her forholde meg til teo...

	Kvinners og menns valg og muligheter
	Kvinners og menns valg og muligheter
	Denne første hovedtypen av forklaringer plasserer årsaken til at det er få kvinner i høyere stillinger/verv hos kvinnene selv og i deres livssituasjon. Her vektlegges kvinners prioriteringer og valg, men også samfunnsmessige strukturer utenfor a...
	Den første varianten av denne hovedtypen forklaring er tilbudsforklaringen, som her skal undersøkes. Den vektlegger kvinners egne valg (Petersen og Teigen 1997, Petersen 2002). Petersen og Teigen peker på at kvinner 
	tidligere

	I tillegg til ulike valg av utdanninger har også kvinner og menn med samme utdanning siktet seg inn mot ulike karrierer. En studie av kvinnelige og mannlige studenter ved Norges Handlehøyskole viser at kvinner i høyere grad ønsker seg til sektore...
	I tillegg til dette individuelle aspektet har kompetanse også et kollektivt aspekt. Ifølge Huse (2007:210) er det god grunn til å betrakte et styre som en arbeidsgruppe eller et team. Sett i dette perspektivet er det viktig at nye styremedlemmer t...
	En annen forklaringsvariant argumenter for at kvinner ikke finner seg til rette i organisasjoner eller styrer preget av menns verdier, og at de rett og slett ikke ønsker slike posisjoner. Denne forklaringen forutsetter at menn og kvinner har ulike v...
	En tredje variant peker på at kvinner og menn har ulike muligheter og livsbetingelser utenfor arbeidslivet (Acker 1992). Acker argumenterer for at det er en implisitt forutsetning for å påta seg høyere stillinger og verv at det finnes en ektefell...

	Forskjellsbehandling av menn og kvinner
	Forskjellsbehandling av menn og kvinner
	Den andre hovedtypen forklaring blir ofte kalt glasstakshypotesen. Kvinner som ønsker å gjøre karriere, møter et glasstak, blir det hevdet (The Glass Ceiling Comission 1995). Barrierene kan være knyttet til den enkelte arbeidsgivers/oppdragsgive...
	Kjønnspregning av posisjoner innebærer at arbeidsoppgaver og kjønn defineres på måter som gjør at en stilling eller et verv enten passer best for kvinner eller for menn (Kanter 1977). Hvis det er slik at styremedlemskap har en maskulin undertek...
	Homososial reproduksjon viser til en prosess hvor rekrutteringsansvarlige velger personer som likner dem selv (jf. Kanter 1977). Denne likheten kan handle om kjønn, væremåter, verdier, utdannelse eller arbeidsbakgrunn. En årsak kan være at man ...
	Marginalisering innebærer at arbeidstakere stenges ute fra viktige nettverk. Nettverk spiller en sentral rolle i arbeidslivet (jf. Hughes 1958, Granovetter 1974). Spesielt er det grunn til å tro at nettverk er av stor betydning når det gjelder sty...

	Fremgangsmåte og metode
	Fremgangsmåte og metode
	Undersøkelsen tar utgangspunkt i oversikten over ASA-styremedlemmene som er registrert i Brønnøysundregisteret i 2008. Denne oversikten omfatter 2393 styremedlemskap. Personer med utenlandske adresser samt personer som ikke snakket norsk, ble fjer...
	5 
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	En del ASA-styremedlemmer er medlemmer i flere ASA-styrer, og erfaringene deres kan selvsagt variere fra styre til styre. Derfor ble alle respondentene bedt om å ta utgangspunkt i sine erfaringer fra styret i ASA-virksomheten med flest ansatte. En d...
	Styremedlemmer som var oppført med e-postadresser, eller som det var mulig å finne e-postadresser til, fikk tilsendt et elektronisk spørreskjema. Dette gjaldt i alt 599 personer, mens 812 personer fikk tilsendt et papirspørreskjema i posten. Anta...
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	Respondenter som har besvart spørreskjemaundersøkelsen, fremstår i det store og hele som representative for populasjonen, det vil si alle styremedlemmer i ASA-selskaper på undersøkelsestidspunktet. Kvinnelige styremedlemmer utgjør 40 prosent av...
	Et flertall av respondentene i studien, 555, oppgir at de er styremedlemmer i et børsnotert selskap, mens 317 er styremedlemmer i ASA-selskaper som ikke er børsnoterte. I og med at omtrent halvparten av alle ASA-selskaper er børsnoterte, og at bø...
	Flest respondenter tilhører næringene «industri, bygge- og anleggsvirksomhet og oljeutvinning» og «finans- og forretningstjenester og eiendomsdrift». En tidligere undersøkelse fant også flest styremedlemskap i disse gruppene (Econ 2003:16). F...
	Respondentene ble orientert om at deltakelse i studien var frivillig, at deres svar ville være anonyme, samt at undersøkelsen var meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. I introduksjonen til spørreskjemaet blir hensikten med studien be...
	En skulle forvente at de som har valgt å svare på denne spørreskjemaundersøkelsen, er personer som har latt seg engasjere av temaet. Gitt tidspunktet for studien og at det opplyses at spørreskjemaet er sendt til alle ASA-medlemmer, har nok mange...
	Antallet selskaper som har blitt omregistrert fra ASA til AS, stiger markert i 2007 og i første halvdel av 2008, og det er mulig å anta at dette kan hatt en sammenheng med kvoteringsloven. For å undersøke dette ble alle firmaer, i alt 124, som ha...

	De nye kvinnelige styremedlemmenes formelle kompetanse 
	De nye kvinnelige styremedlemmenes formelle kompetanse 
	En vanlig antakelse har som nevnt vært at kvinner ikke har den formelle utdannings- og yrkesbakgrunnen som trengs for å være styremedlemmer (Econ 2003, Burke 2000). Det skal derfor undersøkes om de nye styrekvinnene fremstår som mindre kompetent...
	Utdanning
	Utdanning
	Vi skal først sammenlikne kvinnelige styremedlemmer som har kommet inn i et ASA-styre i løpet av reformperioden med øvrige styremedlemmer som har vært i styret også før reformen begynte å virke, og fremdeles var i styret i begynnelsen av 2009....
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	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 1. Hva er din høyeste fullført utdanning? Reformkvinner (0–3 år i styret), øvrige kvinner (mer enn tre år i styret), nye menn (0–3 år i styret) og øvrige menn (mer enn tre år i styret). Prosent. N=862
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Reformkvinner
	Reformkvinner

	Øvrige kvinner
	Øvrige kvinner

	Nye menn
	Nye menn

	Øvrige menn
	Øvrige menn


	<TABLE ROW>
	Grunnskole/yrkesfaglig skole/videregående
	Grunnskole/yrkesfaglig skole/videregående

	4
	4

	5
	5

	9
	9

	10
	10


	<TABLE ROW>
	Gymnas/allmennfaglig linje på videregående skole
	Gymnas/allmennfaglig linje på videregående skole

	4
	4

	5
	5

	3
	3

	4
	4


	<TABLE ROW>
	Høyskole eller universitet, tre år eller mindre
	Høyskole eller universitet, tre år eller mindre

	13
	13

	23
	23

	17
	17

	19
	19


	<TABLE ROW>
	Høyskole eller universitet, fire til fem år
	Høyskole eller universitet, fire til fem år

	40
	40

	41
	41

	52
	52

	42
	42


	<TABLE ROW>
	Høyskole eller universitet, seks år eller mer
	Høyskole eller universitet, seks år eller mer

	40
	40

	27
	27

	19
	19

	23
	23


	<TABLE ROW>
	Totalt
	Totalt

	100
	100

	100
	100

	100
	100

	100
	100


	<TABLE ROW>
	N
	N

	278
	278

	88
	88

	256
	256

	240
	240


	<TABLE ROW>
	Note: Forskjellen mellom reformkvinner og de andre styremedlemmene er signifikant på ettprosentnivå når det gjelder gruppen med høyskole eller universitet, seks år eller mer. Forskjellene mellom de øvrige styremedlemmene er ikke signifikant inn...
	Note: Forskjellen mellom reformkvinner og de andre styremedlemmene er signifikant på ettprosentnivå når det gjelder gruppen med høyskole eller universitet, seks år eller mer. Forskjellene mellom de øvrige styremedlemmene er ikke signifikant inn...





	Tabell 1 viser at de nye kvinnelige ASA-styremedlemmene har et klart høyere utdanningsnivå enn all de tre andre gruppene. Omtrent dobbelt så mange av de nye reformkvinnene har seks års utdanning eller mer ved høyskole eller universitet sammenlik...
	Vi skal også se på forskjeller mellom de nye kvinnelige styremedlemmene og øvrige ASA-styremedlemmer når det gjelder fagfeltet de har sin høyeste utdanning innenfor (se tabell 2). Både blant mannlige og nye kvinnelige styremedlemmer sier et fle...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 2. Innenfor hvilket fag har du din utdanning? Ta utgangspunkt i høyeste avlagte grad. Reformkvinner (0–3 år i styret), øvrige kvinner (mer enn tre år i styret), nye menn (0–3 år i styret) og øvrige menn (mer enn tre år i styret). Pr...
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Menn
	Menn

	Reformkvinner
	Reformkvinner

	Øvrige kvinner
	Øvrige kvinner

	Alle
	Alle


	<TABLE ROW>
	Jus
	Jus

	8
	8

	14
	14

	8
	8

	10
	10


	<TABLE ROW>
	Økonomi
	Økonomi

	50
	50

	46
	46

	58
	58

	50
	50


	<TABLE ROW>
	Øvrige samfunnsfag/humanistiske fag/estetiske fag
	Øvrige samfunnsfag/humanistiske fag/estetiske fag

	5
	5

	6
	6

	11
	11

	6
	6


	<TABLE ROW>
	Teknisk/naturvitenskapelige fag
	Teknisk/naturvitenskapelige fag

	30
	30

	26
	26

	17
	17

	27
	27


	<TABLE ROW>
	Annet
	Annet

	8
	8

	8
	8

	5
	5

	8
	8


	<TABLE ROW>
	Totalt
	Totalt

	100
	100

	100
	100

	100
	100

	100
	100


	<TABLE ROW>
	N
	N

	502
	502

	277
	277

	88
	88

	877
	877


	<TABLE ROW>
	Note: Forskjellen mellom reformkvinner og de andre styremedlemmene er signifikant på ettprosentnivå når det gjelder gruppen med høyskole eller universitet, seks år eller mer. Forskjellene mellom de øvrige styremedlemmene er ikke signifikant inn...
	Note: Forskjellen mellom reformkvinner og de andre styremedlemmene er signifikant på ettprosentnivå når det gjelder gruppen med høyskole eller universitet, seks år eller mer. Forskjellene mellom de øvrige styremedlemmene er ikke signifikant inn...





	Hvis vi sammenlikner kvinner som trådte inn i ASA-styret etter reformen, med de som har vært der før reformen, finner vi relativt liten forskjell mellom de to gruppene (se tabell 2). Den største forskjellen synes å være at det blant de øvrige ...
	Som vi ser, er det altså en klar tendens når det gjelder utdanningsnivå; kvinnene har lengre utdanninger enn mennene, og især er forskjellen påfallende når vi sammenlikner de nye reformkvinnene med mennene i ASA-styrene. Vi vet ikke noe om utda...

	Yrkesbakgrunn
	Yrkesbakgrunn
	Vi skal også undersøke om det eksisterer forskjeller mellom de nye kvinnelige styremedlemmene og de øvrige styremedlemmene med hensyn til yrke. Som vi ser av tabell 3, er det faktisk noen flere reformkvinner enn menn som er ledere, og forskjellen ...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 3. Hvilken stilling har du på din hovedarbeidsplass? Flere avmerkninger mulig. Reformkvinner (0–3 år i styret), øvrige kvinner (mer enn tre år i styret), nye menn (0–3 år i styret) og øvrige menn (mer enn tre år i styret). Prosent. ...
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Menn
	Menn

	Reformkvinner
	Reformkvinner

	Øvrige kvinner
	Øvrige kvinner

	Alle
	Alle


	<TABLE ROW>
	Styrevirksomhet er min primære beskjeftigelse
	Styrevirksomhet er min primære beskjeftigelse

	15
	15

	11
	11

	9
	9

	13
	13


	<TABLE ROW>
	Eier/deleier/partner
	Eier/deleier/partner

	39
	39

	20
	20

	27
	27

	32
	32


	<TABLE ROW>
	Leder
	Leder

	43
	43

	53
	53

	62
	62

	48
	48


	<TABLE ROW>
	Øvrig ansatt
	Øvrig ansatt

	15
	15

	21
	21

	12
	12

	17
	17


	<TABLE ROW>
	Annet
	Annet

	6
	6

	5
	5

	4
	4

	5
	5


	<TABLE ROW>
	Note: Forskjellene mellom menn og reformkvinner er signifikant på ettprosentnivå når det gjelder kategoriene «eier/deleier/partner» og «leder», og på femprosentnivå når det gjelder kategorien «øvrig ansatt». Forskjellen mellom reformkvin...
	Note: Forskjellene mellom menn og reformkvinner er signifikant på ettprosentnivå når det gjelder kategoriene «eier/deleier/partner» og «leder», og på femprosentnivå når det gjelder kategorien «øvrig ansatt». Forskjellen mellom reformkvin...





	Ifølge Huse (2007:76) er det ikke uvanlig å betrakte eierskap som den viktigste kvalifikasjon for å bli styremedlem. I de fleste firmaene ønsker aksjeeierne selv å være styremedlemmer. Et unntak her er imidlertid institusjonelle eiere, som ofte...
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	De nye kvinnenes uformelle og personlige kompetanse
	De nye kvinnenes uformelle og personlige kompetanse
	Vi har nå sett at de nye styrekvinnene ikke fremstår som mindre kompetente sett ut fra formelle kvalifikasjoner. Mye kunnskap, innsikt og egnethet lar seg imidlertid ikke avlese ut fra disse formaliene. Erfaring fra nøkkelposisjoner i næringslive...
	Som vi ser, sier rundt halvparten, 48 prosent, at de ikke har merket noen nevneverdig endring i styrearbeidet etter at reformen ble innført (jf. tabell 4). I alt 16 prosent har opplevd en forbedring, og 6 prosent har opplevd at arbeidet har blitt ty...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 4. Lovreformen som krever 40 prosent kvinner i ASA-styrer, har ført til at antallet kvinner i ASA-styrene har økt betraktelig. Har du merket endringer i styrearbeidet etter reformen? Prosent
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Menn
	Menn

	Kvinner
	Kvinner

	Alle
	Alle


	<TABLE ROW>
	En forbedring
	En forbedring

	12 
	12 

	20 
	20 

	16 
	16 


	<TABLE ROW>
	Ingen nevneverdig endring
	Ingen nevneverdig endring

	60 
	60 

	33
	33

	48 
	48 


	<TABLE ROW>
	Styrearbeidet har blitt tyngre
	Styrearbeidet har blitt tyngre

	11
	11

	1
	1

	6 
	6 


	<TABLE ROW>
	Reformen har ikke berørt oss
	Reformen har ikke berørt oss

	8 
	8 

	10
	10

	9
	9


	<TABLE ROW>
	Annet
	Annet

	2
	2

	3
	3

	2
	2


	<TABLE ROW>
	Vet ikke
	Vet ikke

	7
	7

	34
	34

	19
	19


	<TABLE ROW>
	Total
	Total

	100
	100

	100
	100

	100
	100


	<TABLE ROW>
	N
	N

	500
	500

	366
	366

	872
	872


	<TABLE ROW>
	Note: Forskjellen mellom gruppen som sier at de har opplevd en forbedring, og gruppen som sier at arbeidet har blitt tyngre, er signifikant på ettprosentnivå. Forskjellen mellom kvinner og menn som har opplevd en forbedring, er også signifikant p...
	Note: Forskjellen mellom gruppen som sier at de har opplevd en forbedring, og gruppen som sier at arbeidet har blitt tyngre, er signifikant på ettprosentnivå. Forskjellen mellom kvinner og menn som har opplevd en forbedring, er også signifikant p...





	Styremedlemmer som sa at de hadde opplevd en forbedring, ble så spurt hva slags forbedringer de hadde merket (tabell 5). Det som flest nevner, er at nye perspektiver fremmes, og at det har blitt mer diskusjon. Litt færre sier at de nye kvinnene inn...
	Blant de få som har opplevd at styrearbeidet har blitt tyngre, sier alle at de nye styrekvinnene mangler viktig kompetanse og innsikt (tabell 6). Nesten ingen sier at det har blitt mer uenighet eller mindre vekt på analyse og kunnskap. Likeledes ne...
	Hva forteller så dette om de nye kvinnelige styremedlemmenes kompetanse? At kun de som enten har merket en positiv eller negativ utvikling har blitt bedt om å utdype dette, innebærer at kun endringer av en viss betydning fanges opp. Spesielt inter...
	Hva har så kvinnene betydd for styrene sett som team, det vil si som arbeidsgruppe? Har kvinnene endret samhandlingen i styret? Den typen forbedring som flest nevner, er at nye perspektiver fremmes, og at det har blitt mer diskusjon (se tabell 5). P...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 5. Hvordan syns du arbeidet i styret har blitt forbedret etter reformen? Flere avmerkninger mulig. Prosent
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Menn
	Menn

	Kvinner
	Kvinner

	Alle
	Alle


	<TABLE ROW>
	Hyggeligere stemning
	Hyggeligere stemning

	39
	39

	26
	26

	32
	32


	<TABLE ROW>
	De nye kvinnene er spesielt dyktige
	De nye kvinnene er spesielt dyktige

	36
	36

	19
	19

	27
	27


	<TABLE ROW>
	De nye kvinnene innehar viktig styrekompetanse som tidligere manglet
	De nye kvinnene innehar viktig styrekompetanse som tidligere manglet

	48
	48

	37
	37

	42 (N=57)
	42 (N=57)


	<TABLE ROW>
	Økt vekt på analyse og kunnskap
	Økt vekt på analyse og kunnskap

	16
	16

	37
	37

	27
	27


	<TABLE ROW>
	Mer diskusjon
	Mer diskusjon

	62
	62

	71
	71

	67 
	67 


	<TABLE ROW>
	Nye perspektiver fremmes
	Nye perspektiver fremmes

	77
	77

	78
	78

	78 (N=105)
	78 (N=105)


	<TABLE ROW>
	61
	61

	73
	73

	135
	135


	<TABLE ROW>
	Note: Forskjellen mellom menn og kvinner er signifikant på femprosentnivå for kategoriene «de nye kvinnene er spesielt dyktige» og «økt vekt på analyse og kunnskap».
	Note: Forskjellen mellom menn og kvinner er signifikant på femprosentnivå for kategoriene «de nye kvinnene er spesielt dyktige» og «økt vekt på analyse og kunnskap».





	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 6. Hvordan syns du arbeidet i styret har blitt tyngre etter reformen? Flere avmerkninger mulig. Prosent
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Menn
	Menn

	Kvinner
	Kvinner

	Alle
	Alle


	<TABLE ROW>
	De nye kvinnene mangler viktig kompetanse og innsikt
	De nye kvinnene mangler viktig kompetanse og innsikt

	96
	96

	100
	100

	100 (N=58)
	100 (N=58)


	<TABLE ROW>
	Mindre vekt på analyse og kunnskap
	Mindre vekt på analyse og kunnskap

	15
	15

	0
	0

	15
	15


	<TABLE ROW>
	Mer uenighet
	Mer uenighet

	2
	2

	100
	100

	12
	12


	<TABLE ROW>
	Flere misforståelser
	Flere misforståelser

	24
	24

	16
	16

	24 (N=24)
	24 (N=24)


	<TABLE ROW>
	For mye diskusjon
	For mye diskusjon

	30
	30

	3
	3

	33 (N=19)
	33 (N=19)


	<TABLE ROW>
	N
	N

	52
	52

	6
	6

	58
	58


	<TABLE ROW>
	Note: Andelen som svarer at arbeidet har blitt tyngre etter reformen, avviker noe fra andelen som svarer dette i tabell 4. Det skyldes at noen respondenter som ble oppfordret til å hoppe over det påfølgende spørsmålet, allikevel har besvart dett...
	Note: Andelen som svarer at arbeidet har blitt tyngre etter reformen, avviker noe fra andelen som svarer dette i tabell 4. Det skyldes at noen respondenter som ble oppfordret til å hoppe over det påfølgende spørsmålet, allikevel har besvart dett...





	Synspunkter på effekten av en slik reform kan selvsagt bygge mer på personlige interesser og ideologiske overbevisninger enn konkrete erfaringer. For eksempeler det mulig å tenke seg at det er de nye kvinnene selv som sier at reformen har ført ti...
	Vi ser av tabell 4 at det er flere kvinner enn menn som sier at reformen har ført til en forbedring. Omtrent ingen kvinner sier at arbeidet i styret har blitt tyngre etter reformen, mens det blant mennene er omtrent like mange som sier at de har mer...
	Styremedlemmer som har vært i styret i mer enn fire år, kan sies å ha spesielt god bakgrunn for å mene noe om effekten av reformen for eget styre. Dette vil være personer som har vært i ASA-styrene mens kvinneandelen ennå var svært lav, og i ...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 7. Lovreformen som krever 40 prosent kvinner i ASA-styrer, har ført til at antallet kvinner i ASA-styrene har økt betraktelig. Har du merket endringer i styrearbeidet etter reformen?Oppfatninger blant ASA-styremedlemmer som har vært i styre...
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Menn
	Menn

	Kvinner
	Kvinner

	Alle
	Alle


	<TABLE ROW>
	En forbedring
	En forbedring

	16 
	16 

	37 
	37 

	20 
	20 


	<TABLE ROW>
	Ingen nevneverdig endring 
	Ingen nevneverdig endring 

	70 
	70 

	61 
	61 

	68
	68


	<TABLE ROW>
	Styrearbeidet har blitt tyngre
	Styrearbeidet har blitt tyngre

	14 
	14 

	2
	2

	12 
	12 


	<TABLE ROW>
	Totalt
	Totalt

	100 
	100 

	100 
	100 

	100
	100


	<TABLE ROW>
	N
	N

	219
	219

	59
	59

	279
	279


	<TABLE ROW>
	Note: Forskjellen mellom menn og kvinner er signifikant på ettprosentnivå for svaralternativene «en forbedring» og «styrearbeidet har blitt tyngre». Forskjellen mellom menn som sier at de har opplevd en forbedring, og menn som har opplevd at st...
	Note: Forskjellen mellom menn og kvinner er signifikant på ettprosentnivå for svaralternativene «en forbedring» og «styrearbeidet har blitt tyngre». Forskjellen mellom menn som sier at de har opplevd en forbedring, og menn som har opplevd at st...





	Analysen viser altså at det ikke kun er kvinner som selv har blitt valgt inn som et resultat av reformen, som oppgir at de har positive erfaringer med reformen. Også blant kvinner innvalgt før reformen er det klart flere som har merket en forbedri...
	Vi vet at det på forhånd var en forventning blant styrerepresentantene om at flere kvinner kunne skape mer mangfold i styrene (Econ 2003:51). Det er derfor mulig at dette på en eller annen måte har blitt en selvoppfyllende profeti. Kanskje ser st...
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	En vanlig forklaring på det lave antallet kvinner i høyere posisjoner, slik som i styrer, har vært at kvinner mangler den kompetansen som trengs for å påta seg slike verv. Dette har både blitt fremmet som en generell vitenskapelig forklaring p...
	Mål som formelle kvalifikasjoner og styremedlemmenes oppfatninger om de nye kvinnenes kompetanse sier selvsagt ikke alt. Da undersøkelsen som denne artikkelen bygger på, ble utført, hadde reformen kun fått virke i kort tid, og det kan selvsagt h...
	Den forliggende undersøkelsen peker allikevel klart i retning av at tilbudsforklaringen må forkastes. Som nevnt var det også kun et meget lite antall virksomheter som skiftet registreringsform fordi de ikke klarte å finne kompetente kvinner til s...
	Det er sannsynlig at både rekrutteringskriterier og rekrutteringsprosedyrer har spilt en viktig rolle. Hvis vi ser på rekrutteringskriterier først, er det trolig at yrkesbakgrunn er et moment som har slått ut i kvinners disfavør. Ahern og Dittma...
	At kvinner sjeldnere er eiere (jf. Spilling 2002, Jensen 2007), samt at eiere av og til selv ønsker å sitte som styremedlemmer i eget selskap, fremstår som en nærliggende forklaring på noe av kvinnenes fravær i styresammenheng. Som vi har sett,...
	Det er også sannsynlig at den vanlige fremgangsmåten brukt ved rekruttering har bidratt til at det har blitt få kvinner i styrene. Det forhold at styremedlemskap aldri utlyses, samt at rekruttering til styrer i stor grad foregår via nettverk (Gr...
	I tillegg til disse forklaringene er det heller ikke mulig å utelukke at ulike former for mer direkte forskjellsbehandling kan ha bidratt til utestegningen av kvinner. Prosesser som kjønnsmerking av posisjoner, homososial reproduksjon og marginalis...
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	1 Jeg vil takke en anonym konsulent samt redaktøren for gode kommentarer til denne artikkelen. I tillegg vil jeg også takke Fredrik Engelstad, Trygve Gulbrandsen, Vibeke Heidenreich og Mari Teigen for nyttige innspill. 
	1 Jeg vil takke en anonym konsulent samt redaktøren for gode kommentarer til denne artikkelen. I tillegg vil jeg også takke Fredrik Engelstad, Trygve Gulbrandsen, Vibeke Heidenreich og Mari Teigen for nyttige innspill. 

	2 Private aksjeselskaper ble holdt utenom lovgivningen fordi de fleste slike selskaper er små familiebedrifter hvor eierne er personer som selv sitter i styret (http://regjeringen.no/ en/dep/bld/Tema/likestilling/regler for kjønnsrepresentasjon, ne...
	2 Private aksjeselskaper ble holdt utenom lovgivningen fordi de fleste slike selskaper er små familiebedrifter hvor eierne er personer som selv sitter i styret (http://regjeringen.no/ en/dep/bld/Tema/likestilling/regler for kjønnsrepresentasjon, ne...

	3 For en beskrivelse av prosessen som gikk forut for dette resultatet, se http://regjeringen.no/ en/dep/bld/Tema/likestilling/regler for kjønnsrepresentasjon, nedlastet 9. april 2010
	3 For en beskrivelse av prosessen som gikk forut for dette resultatet, se http://regjeringen.no/ en/dep/bld/Tema/likestilling/regler for kjønnsrepresentasjon, nedlastet 9. april 2010

	4 Et unntak her er den lille gruppen ASA-styremedlemmer som har fire eller flere ASA- styreverv. I denne gruppen, som omfatter omlag 2 prosent av alle ASA-styremedlemmer, har kvinner signifikant flere ASA-styremedlemskap enn menn, men klart færre AS...
	4 Et unntak her er den lille gruppen ASA-styremedlemmer som har fire eller flere ASA- styreverv. I denne gruppen, som omfatter omlag 2 prosent av alle ASA-styremedlemmer, har kvinner signifikant flere ASA-styremedlemskap enn menn, men klart færre AS...

	5 Da planen først var å sende et elektronisk spørreskjema til alle styremedlemmene, ble det satt i gang et prosjekt for å innhente e-postadresser til dem som ikke var oppført med en slik adresse. Mange firmaer var svært motvillige når det gjal...
	5 Da planen først var å sende et elektronisk spørreskjema til alle styremedlemmene, ble det satt i gang et prosjekt for å innhente e-postadresser til dem som ikke var oppført med en slik adresse. Mange firmaer var svært motvillige når det gjal...

	6 Blant respondentene som besvarte undersøkelsen, viste det seg at 23 prosent hadde flere enn ett ASA-medlemskap.
	6 Blant respondentene som besvarte undersøkelsen, viste det seg at 23 prosent hadde flere enn ett ASA-medlemskap.

	7 Ikke alle respondenter har besvart alle spørsmål, og noen svar er også blitt feilkodet. Dette gjør at antall respondenter som har svart, ofte er noe færre enn 880. I ett tilfelle har også flere respondenter besvart et spørsmål de fikk beskj...
	7 Ikke alle respondenter har besvart alle spørsmål, og noen svar er også blitt feilkodet. Dette gjør at antall respondenter som har svart, ofte er noe færre enn 880. I ett tilfelle har også flere respondenter besvart et spørsmål de fikk beskj...

	8 Skillet mellom kvinnelige styremedlemmer som har vært mindre enn tre år i styret, og de som har vært mer enn tre år i styret, sammenfaller ikke helt med hvem som har vært i ASA-styrer før reformen, og hvem som har kommet inn etter. En del av ...
	8 Skillet mellom kvinnelige styremedlemmer som har vært mindre enn tre år i styret, og de som har vært mer enn tre år i styret, sammenfaller ikke helt med hvem som har vært i ASA-styrer før reformen, og hvem som har kommet inn etter. En del av ...

	9 pørsmålsformuleringene er nokså ulike. I Econs studie blir aksjonærvalgte medlemmer spurt om deres utnevning til styrerepresentant kan ha sammenheng med at de har personlige eierinteresser i selskapet. I tillegg er det svært få respondenter f...
	9 pørsmålsformuleringene er nokså ulike. I Econs studie blir aksjonærvalgte medlemmer spurt om deres utnevning til styrerepresentant kan ha sammenheng med at de har personlige eierinteresser i selskapet. I tillegg er det svært få respondenter f...
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	I forordet til boken 
	I forordet til boken 
	Collaboration

	I denne artikkelen ønsker vi å belyse spørsmålet om
	hvordan samarbeidsevnen i store virksomheter kan bedres gjennom strategiske satsninger
	paradoksal-dynamisk tilnærming
	samtidig

	Både teorier om top-down-prosesser og bottom-up-prosesser kan ses som normative (Hernes 2009) og har ulike ideologiske utgangspunkt. Sammenstilt kan de derfor virke selvmotsigende. Her vil vi imidlertid søke å illustrere at de kan forenes innen sa...
	I det følgende vil vi først gi en beskrivelse av AGC-prosjektet og to av hovedaktivitetene i det. Deretter vil vi beskrive arbeidsformene og prinsippene som lå til grunn, for så å drøfte «den paradoksale dynamikken» i prosjektet. Vi vil avslu...
	generell

	AGC-prosjektet: innhold og resultater
	AGC-prosjektet: innhold og resultater
	Høsten 2008 fusjonerte Statoil og Hydros olje- og gass-divisjon. Det fusjonerte selskapet, StatoilHydro, ble inndelt i seks forretningsområder med ulike hovedoppgaver og ulik organisering. For å unngå bruk av mange interne benevnelser, gir vi dis...
	Initiativet «Advancing Global Collaboration» (AGC) ble etablert i forbindelse med fusjonen og fikk som mandat 
	å bedre samarbeidsevnen
	og redusere barrierer for samarbeid

	Etter fusjonen besto Område 6 av cirka 3000 ansatte som skulle inngå i nye team og prosjekter på tvers av fag, tidligere organisasjonsgrenser og geografi. Organisasjonen hadde med andre ord blitt mer kompleks og da spesielt relatert til forretning...
	• Økt individuell produktivitet (gjennom mer effektiv kommunikasjon, mindre reising og ved å gjøre det lettere å identifisere relevant kompetanse i selskapet).
	• Økt individuell produktivitet (gjennom mer effektiv kommunikasjon, mindre reising og ved å gjøre det lettere å identifisere relevant kompetanse i selskapet).
	• Økt individuell produktivitet (gjennom mer effektiv kommunikasjon, mindre reising og ved å gjøre det lettere å identifisere relevant kompetanse i selskapet).

	• Økt teamproduktivitet (mer effektive og fleksible møter, mer velinformerte beslutninger gjennom bedre tilgang til globale kompetanseressurser).
	• Økt teamproduktivitet (mer effektive og fleksible møter, mer velinformerte beslutninger gjennom bedre tilgang til globale kompetanseressurser).

	• Økt innovasjonskapasitet (forbedret kompetanse i nettverksarbeid med eksterne partnere, deling av «beste praksis» for globalt samarbeid og utvikling av en sterkere «samarbeidskultur» i selskapet). 
	• Økt innovasjonskapasitet (forbedret kompetanse i nettverksarbeid med eksterne partnere, deling av «beste praksis» for globalt samarbeid og utvikling av en sterkere «samarbeidskultur» i selskapet). 


	Basert på dette formålet ble det i initiativet utviklet et konseptuelt rammeverk for samarbeid bestående av tre hovedelementer: Infrastruktur for samarbeid, samarbeidspraksis og evne til å arbeide i nettverk (Munkvold et al. 2009):
	Figur 1. Konseptuelt rammeverk for samarbeidsevne (etter Munkvold et al. 2009)
	Figur 1. Konseptuelt rammeverk for samarbeidsevne (etter Munkvold et al. 2009)

	Infrastruktur for samarbeid definerer organisatoriske strukturer og mekanismer som understøtter samarbeid. Mer konkret representerer dette elementet teknologi, digitale samarbeidsverktøy og ulike former for støttetjenester relatert til utnyttelse og 
	Infrastruktur for samarbeid
	Samarbeidspraksis
	evne til å arbeide i nettverk

	To hovedaktiviteter ble gjennomført i initiativet; den ene knyttet til utvikling av samhandlingen i lederteam og globale team, mens den andre omhandlet økt utnyttelse av videomøter. Nedenfor gis en kort beskrivelse av disse aktivitetene, inklusive...
	Samhandling i lederteam og globale team
	Samhandling i lederteam og globale team
	Som tidligere nevnt medførte omorganiseringen som fulgte fusjonen, nye sammensetninger av team. Dette gjaldt både formelle lederteam og prosjektteam hvor medlemmene delvis var ukjente for hverandre. De fleste lederteamene på øverste og nest øver...
	I alle team var arbeidet basert på en tilnærming hvor lokal samarbeidspraksis dannet grunnlaget for de utfordringer som ble avdekket, og tiltak som ble iverksatt. Sentralt i så måte var at forbedringsprosessen var fundert på historier og konkret...
	I arbeidet ble ingen ferdige løsninger introdusert for teamene. AGCs prosjektgruppearbeid besto primært i å observere og analysere teamets samarbeidspraksis. Dette inkluderte blant annet forberedelser, gjennomføring og oppfølging av møter. Lede...
	Arbeidet med de globale teamene var mer omfattende, hvorav det lengste arbeidet varte i seks måneder. AGC engasjerte seg her sterkere i prosessen og bidro mer i gjennomføringen av forbedringstiltakene. Utgangspunkt var som i arbeidet med lederteame...
	Både i løpet av forbedringsarbeidet og i etterkant var den generelle tilbakemeldingen fra teamene positiv. For eksempel rapporterte et team at prosjektet hadde bidratt til å redusere risiko for feil og misforståelser ved at man hadde blitt flinke...
	For meg var samtalen med dere kanskje det viktigste forbedringstiltaket. Det var en interessant diskusjon som gav meg sterkere bevissthet om hva som må til for å forbedre samarbeidet i mitt team. 
	For meg var samtalen med dere kanskje det viktigste forbedringstiltaket. Det var en interessant diskusjon som gav meg sterkere bevissthet om hva som må til for å forbedre samarbeidet i mitt team. 

	Et område det ble arbeidet med i flere lederteam, var en tydeliggjøring av 
	formål

	Et annet område som lederne gjerne måtte minnes på, var hvordan distribuerte møter som benyttet både video, telefon, skjermdeling og kanskje hadde deltakere fra flere tidssoner, fungerte for de impliserte. Deltakelsen kunne oppleves som krevende...

	Økt utnyttelse av videomøter
	Økt utnyttelse av videomøter
	Bruk av teknologi for samarbeid over avstand, særlig videomøter, var aktuelt fordi de ansatte i Område 6 var plassert ved ulike kontorsteder. Ledelsen i området hadde også den oppfatning at det i selskapet som helhet var en utstrakt og til dels ...
	Flere tiltak ble igangsatt for å øke utnyttelsen. Ved starten av prosjektet var det en oppfatning blant de ansatte at det var for få videokonferanserom tilgjengelig, og at antallet rom burde økes. 
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	Økt bruk av rom
	utarbeidet opplæringsmateriell

	Det overordnede målet for AGC var å bedre organisasjonens prestasjoner. Hvorvidt satsningen på videomøter bidro til dette, kan være vanskelig å bevise. Det finnes likevel noen indikasjoner på at satsningen har gitt effekt. Antall gjennomførte...
	I samtale med to av lederne i Område 6 ble den opplevde forenklingen i bruk av videomøter understreket: 
	Tidligere måtte vi ofte vente flere dager eller ei hel uke før formelle møter ble gjennomført. Nå er det mye enklere å invitere til et videomøte. Vi møtes virtuelt og løser utfordringene der og da. Det er mye mer dynamisk.
	Vi brukte å si «Om bare Statoil visste hva Statoil vet». Vi er kommet langt siden da. I dag vet vi at Statoil er mer oppmerksom på hva vi faktisk kan få til når vi presterer på vårt beste, når vi slår hodene våre sammen.



	Arbeidsformer og prinsipper i prosjektet
	Arbeidsformer og prinsipper i prosjektet
	Arbeidsform: aksjonsforskning
	Arbeidsform: aksjonsforskning
	Arbeidsformen i AGC var inspirert av «aksjonsforskning» (Greenwood og Levin 1998). Formålet var dermed, som Galliers (1987:152) beskriver: (…) 
	to obtain results of practical value to groups with whom the researcher is allied, while at the same time adding to theoretical knowledge

	Aksjonsforskning beskriver ikke en spesifikk metode, men heller en måte å drive forskning på, hvor formålet er å studere konkrete fenomener med den hensikt å endre og forbedre disse (Greenwood og Levin 1998). Tilnærmingen er iterativ, dvs. inn...
	Prosjektet ble gjennomført i to delvis overlappende faser. I en åpen og eksplorerende tidlig fase var formålet å bedre forstå samarbeidsutfordringer i forretningsområdet og generere konkrete forbedringsideer. Etter hvert som prosjektet skred fr...
	Figur 2. Arbeidsform i prosjektet 
	Figur 2. Arbeidsform i prosjektet 

	Ulike metoder ble benyttet. En 
	digital spørreundersøkelse
	kartlegging av samarbeidsinfrastrukturen

	Fokusgruppeintervjuer ble også gjennomført tidlig i prosjektet. Formålet var å få til en diskusjon og innspill til forbedringsområder med hensyn til samarbeid i forretningsområdet. Deltakerne hadde på forhånd gjennomgått en nomineringsprosess 
	Fokusgruppeintervjuer
	Intervjuer

	Iverksettingsfasen ble gjennomført i form av deltakende observasjon fra prosjektgruppen i AGC i de konkrete aktivitetene og møtene man deltok i, for eksempel i møter i lederteam og prosjektteam. Strategi for gjennomføring av tiltak foregikk på t...
	I arbeidet var det mange glidende overganger og ikke noe klart skille mellom utviklings- og iverksettingsfasen. Intervjuene var bevisstgjørende i seg selv, både for forskerne fra AGC og (presumptivt) brukerne – og representerte slik sett også ti...

	Prinsipper: vektlegging av budskap og formidling
	Prinsipper: vektlegging av budskap og formidling
	Innledningsvis i AGC-initiativet ble det utarbeidet overordnede prinsipper som en støtte for hvordan intervensjonene eller tiltakene kunne planlegges og gjennomføres. Disse omhandlet hovedsakelig form, innhold og formidling av endringsbudskapet. De...
	Figur 3. Prinsipper for gjennomføring av intervensjonene i AGC-prosjektet (etter Kongsvik og Weiseth 2008)
	Figur 3. Prinsipper for gjennomføring av intervensjonene i AGC-prosjektet (etter Kongsvik og Weiseth 2008)

	Prinsippene kommenteres i det følgende med konkrete eksempler på hvordan de ble brukt i AGC. 
	Utarbeidelse av et konkret og relevant endringsbudskap: Initiativet skulle omfatte alle de cirka 3000 ansatte i forretningsområdet, noe som gjorde det viktig å utforme konkrete budskap som ble oppfattet som relevante for denne store gruppen. Elementer
	Utarbeidelse av et konkret og relevant endringsbudskap: 

	• å utvikle et tydelig budskap om hvordan initiativet kunne gjøre arbeidet lettere for den enkelte
	• å utvikle et tydelig budskap om hvordan initiativet kunne gjøre arbeidet lettere for den enkelte
	• å utvikle et tydelig budskap om hvordan initiativet kunne gjøre arbeidet lettere for den enkelte

	• å inkludere praktiske eksempler og suksesshistorier for å tydeliggjøre budskapet
	• å inkludere praktiske eksempler og suksesshistorier for å tydeliggjøre budskapet

	• å rådføre seg med personer fra målgruppen for å sikre relevans for budskapet
	• å rådføre seg med personer fra målgruppen for å sikre relevans for budskapet

	• å appellere til fornuft og følelser
	• å appellere til fornuft og følelser


	Det retoriske elementet ble fremhevet spesielt som prinsipp i arbeidet, og det ble dratt veksler på teori om meningsdanning og overtalelse (Levine 2003). Det ble utviklet en tredelt appell for å få de ansatte i Statoil til å vurdere videomøter f...
	; Good for life – Good for business – Good for climate!

	Understreke betydning for prestasjoner: Ideer om samarbeid og dets betydning for prestasjoner, både for grupper og organisasjoner, var sterkt forankret i Statoil. Dette ser vi blant annet uttrykt av konsernsjef Helge Lund når han her kommenterer arbei
	Understreke betydning for prestasjoner: 

	Real time competence sharing is necessary in a complex and demanding industry. It is all about integrated operations and people in a seamless collaboration, independent of organization, time and place
	Real time competence sharing is necessary in a complex and demanding industry. It is all about integrated operations and people in a seamless collaboration, independent of organization, time and place
	.


	Grunntanken i AGC-initiativet var at bedre samarbeid ville bedre prestasjonene, både for den enkelte og for virksomheten som helhet. Dette ble det ansett som viktig å formidle, blant annet med utgangspunkt i Venkatesh et al. (2003) sin modell for h...
	Bruke nettverk for endringskommunikasjon: Bruk av formelle, sosiale nettverk i spredningen av budskap om nye løsninger og måter å samarbeide på kan potensielt være svært kraftfullt (Cross et al. 2007). Dette kan blant annet handle om å velge ut v
	Bruke nettverk for endringskommunikasjon: 

	Allerede i arbeidet med kartleggingen av sentrale samarbeidsutfordringer var AGC bevisst på å involvere sentrale aktører både i de oppgavemessige og de faglige dimensjonene og ledere med gjennomslagskraft og troverdighet i sine fagmiljøer. I til...
	Et eksempel på en slik «god historie» involverte et team med personer fra fire operative avdelinger som hadde et daglig koordineringsmøte der de diskuterte markedssituasjoner, priser og tilgjengelighet til petroleumsprodukter i ulike markeder. To...
	Identifisere og redusere hindringer: Det kan eksistere ulike tekniske og organisatoriske hindringer som begrenser realiseringen av et endringsinitiativ. Det kan derfor være hensiktsmessig å utføre en analyse av slike hindringer og vurdere hvorvidt og
	Identifisere og redusere hindringer: 
	brukervennligheten

	Kartlegging av hindre for godt samarbeid ble gjort ved hjelp av en kombinasjon av metoder som spørreundersøkelser, intervju med ledere, fokusgrupper og arbeidsmøter. Initiativets arbeidsgruppe gjorde deretter en sammenstilling av resultatene og ko...
	Tilrettelegge for opplevd nytte: I gjennomføringen av endringer vil førsteinntrykket for sluttbrukerne være av stor betydning for videre bruk. I mange tilfeller vil en første negativ erfaring være tilstrekkelig for at nye løsninger ikke viderefør
	Tilrettelegge for opplevd nytte: 

	I arbeidet med de konkrete teamene ble opplevd nytte fokusert gjennom arbeidsformen i teamene. AGC kom ikke med et ferdig konsept som skulle «rulles ut», men gjennomførte en kartlegging av noen av teamets sentrale samarbeidsutfordringer og bidro t...
	Benytte mangfold i kommunikasjonskanaler: I en virksomhet som Statoil konkurrerer mange aktiviteter om de ansattes oppmerksomhet. For å nå fram, ble det i AGC sett på som fordelaktig å formidle det parallelt gjennom flere kommunikasjonskanaler, ogs
	Benytte mangfold i kommunikasjonskanaler: 

	I arbeidet med å få økt bruk av videokonferanser ble det benyttet en rekke virkemidler. En videoguide med steg-for-steg-beskrivelse av hvordan bruke videorom ble laget av AGC-initiativet. Det ble utviklet en møtekalkulator («Rightmeeting») som ...
	Mot slutten av AGC ble en del av resultatene samlet på et nettsted kalt «Better Together», et ressurssted for forbedring av samarbeid i team. Noe av innholdet er konkrete guider med tips for forbedring av samarbeid, historier fra ulike team og pek...


	Drøfting: paradoksal dynamikk i prosjektet
	Drøfting: paradoksal dynamikk i prosjektet
	AGC-initiativet har altså fått god omtale internt i selskapet, og kan også vise til konkrete tall når det gjelder økning i antall gjennomførte videomøter og lavere reisekostnader. Prosjektet må derfor kunne sies å være vellykket på flere m...
	Forskere og ledere bruker i økende grad ordet «paradoks», og da gjerne for å beskrive motstridende krav, motstridende perspektiver eller tilsynelatende ulogiske og irrasjonelle sammenhenger (Lewis 2000). Slike situasjoner benevnes ofte som dilemm...
	lite
	samtidig

	Innenfor det som kalles «kompleksitetstenkning» (her som en samlebetegnelse), gis ordet paradoks nettopp betydninger som handler om noe selvmotsigende, for eksempel samtidig nærvær av motstridende ideer, der ingen av dem kan elimineres. Følgelig...
	I AGC-prosjektet er det benyttet flere «paradoksale tilnærminger» som ledd i å bedre samarbeidsevnen i virksomheten. I tabellen nedenfor konkretiserer vi dette ved å trekke opp fire paradokser bestående av (i prinsippet) motstridende begrepspar...
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	Den paradoksal-dynamiske tilnærmingen i AGC-prosjektet henspeiler altså på at disse motsetningene er (og skal være) til stede samtidig for at det kunne bli vellykket. For det første kan man si at prosjektet har vært både teoristyrt og praksiss...
	For det andre kan vi si at prosjektet i en viss forstand var både lederstyrt og medarbeiderstyrt (P2). Det er ingen tvil om at initiativet til prosjektet kom fra den øverste ledelsen i forretningsområdet ut fra visse intensjoner og antakelser om u...
	Som siste dimensjon kan sies at det fantes både et resultatfokus og et prosessfokus i AGC-initiativet (P4). Dette berører den store bredden som fantes i prosjektets aktiviteter, der vi har sett at en hovedaktivitet handlet om bedring av samarbeidse...

	Konklusjon: Top-down eller bottom-up? 
	Konklusjon: Top-down eller bottom-up? 
	Som nevnt innledningsvis klassifiseres gjerne gjennomføringen av planlagte endringer i organisasjoner som
	enten
	samtidig og vedvarende gjennom en endringsprosess

	Vi har sett at den konkrete aktiviteten i AGC-prosjektet nettopp er preget av en ivaretakelse av begge sider ved motstridende ideer som representerer paradokser. Når det gjelder gjennomføring av intervensjonene i prosjektet, har vi sett at det ble ...
	arbeidsformen

	Grunnleggende kan strategisk endringsarbeid betraktes som håndtering av kryssende interesser. Aktørene står gjerne overfor mange ulike og tilsynelatende motstridene hensyn som bør ivaretas for at man skal lykkes. Ansattes medvirkning er ansett so...
	AGC-prosjektet kan være en illustrasjon på hvordan dette kan balanseres; mandatet for prosjektet var gitt i utgangspunktet, og det var elementer av overtalelse i gjennomføringen (jf. figur 3). Likevel ble det innenfor disse rammene gitt et stort s...
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	Siden slutten av 1970-tallet har det internasjonalt vært forsket mye på virkninger av stillingsvern for arbeidsmarkedets og økonomiens funksjonsmåte. Forskningen har vært sterkt omstridt, ikke minst fordi resultatene har hatt klare politiske imp...
	Siden slutten av 1970-tallet har det internasjonalt vært forsket mye på virkninger av stillingsvern for arbeidsmarkedets og økonomiens funksjonsmåte. Forskningen har vært sterkt omstridt, ikke minst fordi resultatene har hatt klare politiske imp...
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	Mot slutten av 1970-årene og gjennom 1980-tallet så man at i enkelte OECD-land ble arbeidsledigheten ble liggende høyt over lengre tid. Oljeprissjokket i 1978–79 ble brukt som én forklaring på økning i ledighet rundt 1980, men det var mye deb...
	Mot slutten av 1970-årene og gjennom 1980-tallet så man at i enkelte OECD-land ble arbeidsledigheten ble liggende høyt over lengre tid. Oljeprissjokket i 1978–79 ble brukt som én forklaring på økning i ledighet rundt 1980, men det var mye deb...
	I 1994 kom publikasjonen «OECD Jobs Study». Denne ble oppfattet som en ganske entydig anbefaling om å deregulere arbeidsmarkedet for å få ned ledigheten. Rapporten inneholdt en del sammenstillinger av data for stillingsvern og andre politikkvari...
	Mot slutten av 1990-tallet konkludere enkelte forskere med at forskningen hadde vist at sterkt stillingsvern ga høyere ledighet og/eller lavere sysselsetting (jf. framstillingen av forskningsfeltet i Howell et.al. 2007). Ser man nærmere på de mang...
	Howell et.al. (2007) er en av flere arbeider som er kritiske til forskningen på feltet. Vi mener å se en klar tendens til endring i de studiene som er blitt publisert de senere årene; Det legges langt sterkere vekt på å sjekke robustheten i de s...
	Som tidligere nevnt, har mesteparten av forskningen brukt internasjonale paneldata på høyt aggregeringsnivå. I tillegg finnes det et mindre antall studier basert på «naturlige eksperimenter».
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	Hva menes med stillingsvern?
	Hva menes med stillingsvern?
	Stillingsvern innebærer en begrensning i kontraktsfriheten mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Stillingsvernet innebærer at partene ikke kan kontraktsfeste at arbeidstakeren kan sies opp når som helst, på hvilket som helst grunnlag og uten kom...
	• Begrensninger på muligheten til å bruke midlertidige stillinger og innleid arbeidskraft
	• Begrensninger på muligheten til å bruke midlertidige stillinger og innleid arbeidskraft
	• Begrensninger på muligheten til å bruke midlertidige stillinger og innleid arbeidskraft

	• Begrensninger i adgang til å si opp ansatte i henholdsvis faste og midlertidige stillinger
	• Begrensninger i adgang til å si opp ansatte i henholdsvis faste og midlertidige stillinger

	• Regler om fortrinnsrett for tidligere oppsagte ved nyansettelser
	• Regler om fortrinnsrett for tidligere oppsagte ved nyansettelser

	• Regler om varsling og kompensasjon ved oppsigelser
	• Regler om varsling og kompensasjon ved oppsigelser


	En del av studiene omfatter bare regelverket på enkelte av disse områdene. Det er kun 
	lovregulering


	Hvordan måles stillingsvern?
	Hvordan måles stillingsvern?
	Som nevnt over, er det mange ulike aspekter ved stillingsvernet. I studier av naturlige eksperimenter i ett land ser man oftest på virkningene av én spesifikk endring av stillingsvernet. Man kan da la politikkendringen inngå som en binær variabel...
	Det virker rimelig å anta at ulike deler av stillingsvernet griper inn i hverandre. I internasjonale studier må man ta hensyn til at stillingsvernet består av mange ulike begrensninger og at alle land har et unikt sett av reguleringer. Landene har...
	styrken
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	Teoretiske betraktninger 
	Teoretiske betraktninger 
	Regulering av stillingsvern kan begrunnes på flere måter. Én begrunnelse er at ved en oppsigelse vil den oppsagte vanligvis gå en periode uten arbeidsinntekt. Noe av dette kompenseres av fellesskapet gjennom ledighetstrygd og andre velferdsordnin...
	Stillingsvernet kan omfatte restriksjoner på innleie av arbeidskraft, bruk av midlertidige kontrakter og rettigheter for både faste og midlertidig ansatte. En robust teoretisk konklusjon er at sterkere stillingsvern for en type stillinger, forskyve...
	Man kan også tenke seg at stillingsvernet påvirker tilbudet av arbeidskraft. Dette har ikke vært vektlagt i de forskningsarbeidene vi har sett, bortsett fra i studier av virkninger av reguleringer som bare gjelder deler av økonomien (for eksempel...
	Avvik fra kontraktsfrihet gir som nevnt økt risiko for arbeidsgiverne/eierne. Blant annet øker konkursrisikoen. Dette vil investorene forutse, og styrking av stillingsvernet vil derfor gi færre bedriftsetableringer, færre opprettelser og avviklin...
	Stillingsvernet kan også påvirke produktiviteten. Virkningene vil dels være indirekte, og de fleste teoretiske analyser konkluderer ikke om summen av virkningene er positiv eller negativ. Man kan tenke seg i hvert fall fire kanaler for virkning p...
	• Redusert turnover øker arbeidsgivers og den ansattes forventede avkastning på kompetanseoppbygging hos den ansatte. Økt kompetanse gir økt produktivitet
	• Redusert turnover øker arbeidsgivers og den ansattes forventede avkastning på kompetanseoppbygging hos den ansatte. Økt kompetanse gir økt produktivitet
	• Redusert turnover øker arbeidsgivers og den ansattes forventede avkastning på kompetanseoppbygging hos den ansatte. Økt kompetanse gir økt produktivitet

	• Redusert turnover gjør at arbeidskraften i mindre grad omplasseres dit den kaster mest av seg. Dette svekker produktiviteten.
	• Redusert turnover gjør at arbeidskraften i mindre grad omplasseres dit den kaster mest av seg. Dette svekker produktiviteten.

	• Redusert risiko for oppsigelser kan svekke de ansattes motivasjon og gi lavere produktivitet og høyere fravær
	• Redusert risiko for oppsigelser kan svekke de ansattes motivasjon og gi lavere produktivitet og høyere fravær

	• Økte kostnader knyttet til bruk av arbeidskraft gir incentiv til å erstatte arbeidskraft med kapital. Dette fører til økt arbeidskraftproduktivitet
	• Økte kostnader knyttet til bruk av arbeidskraft gir incentiv til å erstatte arbeidskraft med kapital. Dette fører til økt arbeidskraftproduktivitet

	• Økte kostnader knyttet til tilpasning av kapasiteten i bedriften øker investorenes risiko, noe som svekker incentivene til å investere og dermed til lavere investeringer.
	• Økte kostnader knyttet til tilpasning av kapasiteten i bedriften øker investorenes risiko, noe som svekker incentivene til å investere og dermed til lavere investeringer.


	En del teoretiske arbeider setter søkelys på at sterkt stillingsvern kan ha ulike virkninger for ulike grupper (se for eksempel gjennomgang i Bassanini og Duval 2006). Sterkere stillingsvern reduserer oppsigelsesrisikoen for dem som har jobb, men r...

	Trender i stillingsvernet
	Trender i stillingsvernet
	Ett problem forskere som studerer virkninger av stillingsvern har stått overfor er at stillingsvernet er lite endret i ulike land. Særlig gjelder dette reguleringer av faste stillinger. Figur 1 viser utviklingen i gjennomsnittlig indeksverdi for de...
	Figur 1. OECDs indikator for stillingsvern – utviklingen for hovedkomponentene. 1985–2008 
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	Kilde: OECD, http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_33927_42695243_1_1_1_1,00.html 


	Slik OECD måler stillingsvernet, har det skjedd en viss svekkelse av vernet for alle de tre reguleringsområdene fra 1980-tallet til 2000-tallet. Stillingsvernet for midlertidige stillinger er blitt betydelig svekket, mens det har vært mindre endri...
	OECDs lager også en samleindeks for de tre delindeksene. I 2008 indikerte samleindeksen at Norge hadde det åttende sterkeste stillingsvernet blant de 30 OECD-landene. Sverige og Danmark lå på 21. og 22. plass. Figur 2 viser totalindeksen for 1985...
	Figur 2. OECD Employment Protection Index. Utvalgte land. 1985 og 2008  
	Figur 2. OECD Employment Protection Index. Utvalgte land. 1985 og 2008  
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	Kilde: OECD, http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_33927_42695243_1_1_1_1,00.html 

	Man ser at de anglosaksiske landene skiller seg ut ved å ha svakt stillingsvern. Norge svekket stillingsvernet moderat i perioden, mens Frankrike styrket sitt stillingsvern. De andre landene som hadde relativt sterkt stillingsvern i 1985, svekket ve...
	Norge hadde tilsynelatende et vesentlig sterkere vern knyttet til bruk av midlertidige stillinger og innleid arbeidskraft enn det man fant i nabolandene. For individuelle oppsigelser fra faste stillinger hadde Sverige sterkere vern enn Norge, og Norg...
	I Skandinavia har reguleringene av fast stillinger praktisk talt ikke vært endret siden 1985, i hvert fall ikke målt ved OECDs delindeks. Derimot har det vært flere endringer i reguleringene av midlertidige stillinger. 
	Figur 3. OECDs indeks for stillingsvern fordelt på hovedkomponenter. Norge, Sverige og Danmark. 2008
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	Kilde: OECD, http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_33927_42695243_1_1_1_1,00.html 

	Figur 4. OECDs indeks for stillingsvern for midlertidige stillinger. Norge, Sverige og Danmark og OECD totalt. 1985–2008
	Figur 4. OECDs indeks for stillingsvern for midlertidige stillinger. Norge, Sverige og Danmark og OECD totalt. 1985–2008
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	Kilde: OECD, http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_2649_33927_42695243_1_1_1_1,00.html

	Figur 4 illustrerer at Sverige og Danmark gjennomførte radikale endringer i reguleringer av midlertidige stillinger i løpet av første halvdel av 1990-årene. Fra å ha relativt restriktive regler, sammenlignet med gjennomsnittet for OECD-landene, ...

	Om metodevalg og aggregeringsnivå i empiriske studier
	Om metodevalg og aggregeringsnivå i empiriske studier
	Som nevnt tidligere, er flertallet av de empiriske forskningsarbeidene vi har studert basert på paneldata på nasjonsnivå. Studiene er basert på regresjonsanalyser. Blant studiene finnes det en rekke ulike varianter av avhengige variable (for ekse...
	Flertallet av studiene benytter siste tilgjengelige datasett for OECDs Employment Protection Index som mål på stillingsvernet, men det finnes også studier basert på andre indekser. Én av studiene (Heckman og Pagés 2003) beregner arbeidsgivers k...
	Et mindre antall studier fra de senere årene er basert på disaggregerte data for bransjer, selskap og personer. En viktig fordel ved bruk av disaggregerte data er at dette åpner for å kontrollere for forskjeller i næringsstruktur mellom land. En...
	Den siste gruppen av studier er dem som er basert på «naturlige eksperimenter». Med dette menes at stillingsvernet er endret for deler av en økonomi. Det finnes ikke så mange slike tilfeller, men både Frankrike, Italia, Portugal, Spania og enke...
	Fordelen med å bruke disaggregerte data er at man kan observere og kontrollere for forhold som tildekkes i aggregerte data. For eksempel kan næringssammensetning og bedriftsstørrelse være viktig for å forstå arbeidsmarkedets funksjonsmåte. Dis...
	Det største problemet med de naturlige eksperimentene er kanskje likevel at det er usikkert om resultatene er overførbare til andre land. For eksempel er stillingsvernet, forholdet mellom partene i arbeidslivet og en rekke andre forhold såpass for...

	Hovedtendenser i forskningsresultatene
	Hovedtendenser i forskningsresultatene
	Ett av de få entydige resultatene i teoretiske studier er at sterkere stillingsvern vil gi lavere mobilitet i arbeidsmarkedet. Dette bekreftes i nyere empiriske undersøkelser. Også når det gjelder data for mobilitet har OECD gjort en innsats for ...
	Figur 5. Stillingsvern (OECDs samleindeks 2005) og gjennomstrømning i arbeidsmarkedet i 22 OECD-land. Perioden 2000–2005 
	Figur 5. Stillingsvern (OECDs samleindeks 2005) og gjennomstrømning i arbeidsmarkedet i 22 OECD-land. Perioden 2000–2005 
	<GRAPHIC>
	Kilde: Bassanini og Marianna (2009) og OECD Labor Market statistics. Note: Norge er markert med rund prikk.

	Det finnes en del analyser av paneldata på landnivå som tyder på at sterkere stillingsvern gir lavere sysselsetting og/eller høyere arbeidsledighet. Det finnes imidlertid også mange som ikke finner noen signifikante virkninger på disse områden...
	Vårt inntrykk er at de nyeste studiene på landnivå jevnt over er av bedre kvalitet enn de tidligere studiene. Bl.a. inneholder de fleste nyere undersøkelser robusthetstester. I tillegg er datakvaliteten blitt bedre. I disse studiene er det få so...
	Hovedtendensen i studier av naturlige eksperimenter er imidlertid klar: Styrking av stillingsvernet reduserer samlet sysselsetting. Nesten alle studiene konkluderer med dette. Unntaket er den tidligere nevnte studien av Heckman og Pagés (2003) hvor ...
	• Mangel på variasjon i stillingsvernet og flere andre landspesifikke uavhengige variable (organisering av arbeidslivets parter, sentralisering av lønnsdannelse, innretning av øvrig arbeidsmarkedspolitikk, m.v.), gjør det vanskelig å identifis...
	• Mangel på variasjon i stillingsvernet og flere andre landspesifikke uavhengige variable (organisering av arbeidslivets parter, sentralisering av lønnsdannelse, innretning av øvrig arbeidsmarkedspolitikk, m.v.), gjør det vanskelig å identifis...
	• Mangel på variasjon i stillingsvernet og flere andre landspesifikke uavhengige variable (organisering av arbeidslivets parter, sentralisering av lønnsdannelse, innretning av øvrig arbeidsmarkedspolitikk, m.v.), gjør det vanskelig å identifis...

	• De naturlige eksperimentene beregner partielle virkninger, ofte relativ kort tid etter den aktuelle reformen er gjennomført. Likevektsløsninger og langtidseffekter kan avvike fra disse resultatene.
	• De naturlige eksperimentene beregner partielle virkninger, ofte relativ kort tid etter den aktuelle reformen er gjennomført. Likevektsløsninger og langtidseffekter kan avvike fra disse resultatene.

	• Det kan være noe spesielt ved landene som gjennomfører reformer, og disse spesielle forholdene kan utløse endringene i arbeidsmarkedet.
	• Det kan være noe spesielt ved landene som gjennomfører reformer, og disse spesielle forholdene kan utløse endringene i arbeidsmarkedet.


	Det er ikke gjennomført så mange studier av virkninger av stillingsvern for produktiviteten. Resultatene spriker dessuten. Noe av dette kan skyldes at studiene bruker ulike definisjoner av produktivitet. Det finnes studier som indikerer at sterkere...
	Nyere undersøkelser tyder på at sterkere stillingsvern, i hvert fall for fast ansatte, svekker produktiviteten. Alle disse undersøkelsene er basert på disaggregerte data. Én av undersøkelsene (Bassanini et. al. 2008) gjelder total faktorprodukt...
	Vi fant kun tre studier av virkninger på lønnsnivået. Alle er basert på selskapsdata og politikkendringer som kan defineres som naturlige eksperimenter. To av studiene (fra henholdsvis Portugal og USA) kan tyde på at sterkere stillingsvern gir h...
	Blant de studiene som ser på virkninger for yngre arbeidstakere av sterkere vern for faste stillinger er konklusjonen entydig: Styrking av stillingsvern for faste stillinger gir høyere arbeidsledighet blant unge (se for eksempel Bassanini og Duval ...
	I en del studier finner man også at kvinners stilling på arbeidsmarkedet svekkes av sterkere vern for faste stillinger. Bassanini og Duval (2006) finner ingen virkning på samlet sysselsetting og ledighet blant kvinner, men derimot finner de økt b...
	Figur 1 over illustrerer at det har vært en tendens til liberalisering av reglene for bruk av midlertidige stillinger i OECD-området. For faste stillinger har reglene stort sett ligget fast. Også i Norge har det vært reformer i regelverket for br...
	Den empiriske forskningen på feltet gir ikke grunnlag for å trekke mange klare konklusjoner. Det er ikke tvil om at økt adgang til bruk av midlertidige stillinger gjør at midlertidige stillinger til en viss grad erstatter faste stillinger. Videre...
	Det finnes noen få studier som måler hvor sterk trygghet arbeidstakerne føler for jobben sin. Som ventet føler offentlig ansatte sterkere trygghet enn dem som arbeider i privat sektor. Mer uventet er det at det ser ut til å være en negativ samm...

	Avsluttende merknader
	Avsluttende merknader
	Det er bare noen få handlingsrelevante konklusjoner fra teoretisk forskning omkring stillingsvern. Den empiriske forskningen har bare i begrenset grad klart å redusere tvilen som de teoretiske studiene har etterlatt. For politikere og partene i arb...
	• Sterkt vern av faste stillinger gir økt langtidsledighet og gjør det vanskeligere for ungdom å komme inn på arbeidsmarkedet
	• Sterkt vern av faste stillinger gir økt langtidsledighet og gjør det vanskeligere for ungdom å komme inn på arbeidsmarkedet
	• Sterkt vern av faste stillinger gir økt langtidsledighet og gjør det vanskeligere for ungdom å komme inn på arbeidsmarkedet

	• Sterkt vern av faste stillinger har negativ effekt på produktivitetsutviklingen
	• Sterkt vern av faste stillinger har negativ effekt på produktivitetsutviklingen

	• Et liberalt reguleringsregime for midlertidige stillinger og innleie av arbeidskraft bidrar til å skape et segment hvor arbeidsgiverne satser lite på kompetanseoppbygging. 
	• Et liberalt reguleringsregime for midlertidige stillinger og innleie av arbeidskraft bidrar til å skape et segment hvor arbeidsgiverne satser lite på kompetanseoppbygging. 


	Forskningen omkring virkninger av stillingsvern har dessuten bidratt til å belyse virkninger av andre arbeidsmarkedsinstitusjoner og -tiltak. For eksempel tyder flere av analysene på at sterkt koordinert lønnsdannelse og aktiv arbeidsmarkedspoliti...
	Svært ofte framstår politikken i de skandinaviske landene som relativt enhetlig og som forskjellig fra resten av OECD-området. Dette gjelder tilsynelatende ikke når det gjelder stillingsvern: Det samlede stillingsvernet i Norge framstår som vese...
	En svakhet ved den empiriske forskningen på feltet er at den implisitt forutsetter at stillingsvernet er bestemt av lovreguleringer alene. I mange tilfeller vil det imidlertid finnes kollektive avtaler som begrenser kontraktsfriheten i ansettelsesfo...
	Det kan se ut til at forskningsaktiviteten omkring virkninger av stillingsvern er i ferd med å avta. Kanskje kan problemene med å identifisere virkninger på samlet sysselsetting og ledighet ha gjort at færre fristes til å ta for seg problemstill...
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	1 Artikkelen er skrevet på basis av et prosjekt som ECON Poyry og Proba samfunnsanalyse gjennomførte på oppdrag av Arbeidsdepartementet. Prosjektet ble ledet av Einar Bowitz i ECON Pöyry. Oppdragsgiver ønsket en gjennomgang av internasjonal fors...
	1 Artikkelen er skrevet på basis av et prosjekt som ECON Poyry og Proba samfunnsanalyse gjennomførte på oppdrag av Arbeidsdepartementet. Prosjektet ble ledet av Einar Bowitz i ECON Pöyry. Oppdragsgiver ønsket en gjennomgang av internasjonal fors...

	2 Med dette menes hendelser som ikke omfatter hele populasjonen som studeres og som er slik at deler av populasjonen kan ses som en kontrollgruppe. Man kan identifisere virkningen av hendelsen ved å sammenligne utviklingen hos dem som ble omfattet a...
	2 Med dette menes hendelser som ikke omfatter hele populasjonen som studeres og som er slik at deler av populasjonen kan ses som en kontrollgruppe. Man kan identifisere virkningen av hendelsen ved å sammenligne utviklingen hos dem som ble omfattet a...

	3 Se OECDs temaside om stillingsvern: http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_ 2649_33927_42695243_1_1_1_1,00.html
	3 Se OECDs temaside om stillingsvern: http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_ 2649_33927_42695243_1_1_1_1,00.html
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	Arbeidsledighet blant ikke-vestlige innvandrere er langt høyere enn blant innfødte. For å motvirke de negative effektene av arbeidsledighet fører Norge en aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Ulike tiltak skal kvalifisere og/eller bidra med arbeidstreni...
	Arbeidsledighet blant ikke-vestlige innvandrere er langt høyere enn blant innfødte. For å motvirke de negative effektene av arbeidsledighet fører Norge en aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Ulike tiltak skal kvalifisere og/eller bidra med arbeidstreni...
	1 




	Til tross for at det generelt er lav arbeidsledighet i Norge sammenliknet med resten av den industrialiserte verden, både blant innfødte og innvandrere (OECD 2009), er det visse grupper som sliter med å få jobb og beholde jobben. Arbeidsledighete...
	Til tross for at det generelt er lav arbeidsledighet i Norge sammenliknet med resten av den industrialiserte verden, både blant innfødte og innvandrere (OECD 2009), er det visse grupper som sliter med å få jobb og beholde jobben. Arbeidsledighete...
	2 

	Den høye arbeidsledigheten blant en del innvandrergrupper kan forklares på ulike måter. Utdanning og yrkeserfaring påvirker tilpasningen på arbeidsmarkedet. En del innvandrere kommer til Norge med utdanningskompetanse som ikke er direkte overfø...
	Diskusjonen over antyder at en viktig årsak til at en del innvandrergrupper er dårlig integrert på det norske arbeidsmarkedet, er at kompetansen deres er dårlig tilpasset den kompetansen som norske arbeidsgivere etterspør. Da er kompetanseheving...
	Det er noen kjennetegn ved det norske arbeidsmarkedet som gjør at kompetanseheving for personer som står utenfor arbeidsmarkedet, kanskje er spesielt viktig her. Lønnstrukturen i Norge er sammenpresset sammenliknet med de fleste andre land, og den...
	Videre er det moderne arbeidslivet kjennetegnet ved å stille høye krav til produktivitet og rask omstillingstakt. Mange enkle jobber uten krav til utdanning som fantes før, har falt bort. Rask teknologisk vekst har ført til at etterspørselen ett...
	Arbeidsmarkedstiltak har som formål å gi økt kompetanse og/eller gi relevant jobberfaring. Tall fra SSB viser at arbeidsløse innvandrere fra ikke-vestlige land deltar mer på arbeidsmarkedstiltak enn arbeidsløse innfødte: Ikke-vestlig innvandre...
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	Ordinære arbeidsmarkedstiltak er den mest omfattende offentlige satsningen for å integrere innvandre på arbeidsmarkedet. Denne studien er den første som gjør en så omfattende analyse av effekten av ulike arbeidsmarkedstiltak, hvor man også sam...
	Det har vært gjort to andre sentrale satsninger i Norge for å øke integreringen av innvandrere på arbeidsmarkedet. Den ene er 
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	Hva vet vi fra tidligere forskning?
	Hva vet vi fra tidligere forskning?
	Det er en rekke studier i Norge som har analysert effekten av å delta på arbeidsmarkedstiltak på senere sysselsetting, men det er få studier som har sett på effekten av å delta på ulike arbeidsmarkedstiltak for innvandrere. Spesielt er det man...
	I Danmark er også arbeidsledigheten blant innvandrere høyere enn for danskfødte. Arbeidsledige innvandrere deltar også mer på arbeidsmarkedstiltak enn danskfødt arbeidsledige. Som i Norge er ikke-vestlige innvandrere sterkt underrepresentert p...
	I Sverige er mønsteret mye likt som for Danmark og Norge, men arbeidsledighetsnivået blant innvandrere har i de senere årene vært høyere i Sverige enn i Danmark og Norge (OECD 2009). Arbeidsledigheten blant innvandrere er betydelig høyere enn i...

	Data og estimeringsmetode
	Data og estimeringsmetode
	Dataene som ligger til grunn for analysene, er koplede administrative registerdata på individnivå fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Databasen inneholder opplysninger om alle registrerte arbeidsledige og deres deltakelse på ulike arbeidsmarkedstil...
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	De koplede dataene dekker perioden fra 1993 til 2007. Dataene har en forløpsstruktur som gjør det mulig å følge individer over tid når det gjelder lønn, sivil status, flyttinger og ikke minst tilstander i og utenfor arbeidsmarkedet. 
	En innvandrer er definert som en person født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre. Vi begrenser analysen av innvandrere til ikke-vestlige innvandrere. Ikke- vestlige innvandrere er definert som personer fra Asia (inkludert Tyrkia), Afrika, Sør...

	Modell
	Modell
	Hovedformålet med denne artikkelen er å finne ut hvordan deltakelse på ordinære arbeidsmarkedstiltak påvirker senere tilpasning i eller utenfor arbeidsmarkedet. Konkret undersøker vi hvordan varighet av ledighet og eventuell deltakelse på arbe...
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	Tiltaksgruppering
	Tiltaksgruppering
	Vi fokuserer på ordinære arbeidsmarkedstiltak, det vil si at vi ser bort fra tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Fordi omfang og innhold av aktive arbeidsmarkedstiltak har endret seg over analyseperioden – hovedsakelig med det formål å...
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	1 Opplæring (AMO): Skal bidra til at arbeidssøkere kvalifiseres til ledige jobber og hindre utstøtning av personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller er i en usikker sysselsettingssituasjon og har behov for kvalifisering. Arbei...
	1 Opplæring (AMO): Skal bidra til at arbeidssøkere kvalifiseres til ledige jobber og hindre utstøtning av personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller er i en usikker sysselsettingssituasjon og har behov for kvalifisering. Arbei...
	1 Opplæring (AMO): Skal bidra til at arbeidssøkere kvalifiseres til ledige jobber og hindre utstøtning av personer som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller er i en usikker sysselsettingssituasjon og har behov for kvalifisering. Arbei...

	2 Lønnstilskudd: Skal motivere arbeidsgivere til å tilsette personer med problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på vanlige lønns- og arbeidsbetingelser. Lønnstilskudd ytes til ordinære private bedrifter og offentlige virksomheter i en b...
	2 Lønnstilskudd: Skal motivere arbeidsgivere til å tilsette personer med problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet på vanlige lønns- og arbeidsbetingelser. Lønnstilskudd ytes til ordinære private bedrifter og offentlige virksomheter i en b...

	3 Arbeidspraksis: Er hovedsakelig rettet mot nyankomne på arbeidsmarkedet som trenger å prøve ut sine muligheter der, få arbeidserfaring og dermed styrke muligheten til å komme i arbeid. Deltakeren kan få tilrettelagt arbeidstrening med oppføl...
	3 Arbeidspraksis: Er hovedsakelig rettet mot nyankomne på arbeidsmarkedet som trenger å prøve ut sine muligheter der, få arbeidserfaring og dermed styrke muligheten til å komme i arbeid. Deltakeren kan få tilrettelagt arbeidstrening med oppføl...

	4 Tiltakskjede: Dette er enten Arbeidspraksis eller Lønnstilskudd som følger etter et AMO-kurs.
	4 Tiltakskjede: Dette er enten Arbeidspraksis eller Lønnstilskudd som følger etter et AMO-kurs.
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	Grupperingen vi har valgt, er en standardgruppering av ordinære tiltak, som brukes både i Norge og internasjonalt (se f.eks. Martin og Grubb 2001, eller Kluve, 2006).
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	Ledighetsforløp
	Ledighetsforløp
	Å være 
	arbeidsledig
	ledighetsforløp
	e
	9 
	ikke 


	Overganger
	Overganger
	Når en periode som helt ledig stopper, prøver vi gjennom flere kilder å finne ut hva slags overgang individet får. Vi skiller mellom to typer overganger: midlertidig overgang og absorberende (permanent) overgang. Deltakelse på tiltak defineres som 
	midlertidig overgang.

	Absorberende eller 
	permanente overganger

	1 Overgang til jobb dersom personen får registrert et arbeidsforhold via arbeidstakerregisteret i løpet av de tre første månedene umiddelbart etter sluttmåneden av ledighetsforløpet. Gyldig arbeidsforhold er definert ved et forhold som varer minst
	1 Overgang til jobb dersom personen får registrert et arbeidsforhold via arbeidstakerregisteret i løpet av de tre første månedene umiddelbart etter sluttmåneden av ledighetsforløpet. Gyldig arbeidsforhold er definert ved et forhold som varer minst
	1 Overgang til jobb dersom personen får registrert et arbeidsforhold via arbeidstakerregisteret i løpet av de tre første månedene umiddelbart etter sluttmåneden av ledighetsforløpet. Gyldig arbeidsforhold er definert ved et forhold som varer minst
	1 Overgang til jobb


	2 Overgang til utdanning dersom personen er registrert å være under utdanning i løpet av de tre månedene som følger umiddelbart etter avsluttet ledighetsforløp; eller dersom et utdanningsløp starter før avslutningsmåned av forløpet av ledighet
	2 Overgang til utdanning dersom personen er registrert å være under utdanning i løpet av de tre månedene som følger umiddelbart etter avsluttet ledighetsforløp; eller dersom et utdanningsløp starter før avslutningsmåned av forløpet av ledighet
	2 Overgang til utdanning


	3 Overgang til trygd dersom personen er registrert på trygd som starter innen tre måneder etter avsluttet ledighetsforløp. Alle trygdeytelser er inkludert her. Eksempler på trygdeytelser er: sykepenger, rehabiliteringspenger, attføringspenger, fore
	3 Overgang til trygd dersom personen er registrert på trygd som starter innen tre måneder etter avsluttet ledighetsforløp. Alle trygdeytelser er inkludert her. Eksempler på trygdeytelser er: sykepenger, rehabiliteringspenger, attføringspenger, fore
	3 Overgang til trygd 


	4 Overgang til ut av arbeidsstyrken er en restgruppe som omfatter ukjent overgang hvor vi ikke kan finne en registrering på hvor forløpet har endt, etter at vi har gått gjennom prosedyrene i punktene 1–3. 
	4 Overgang til ut av arbeidsstyrken er en restgruppe som omfatter ukjent overgang hvor vi ikke kan finne en registrering på hvor forløpet har endt, etter at vi har gått gjennom prosedyrene i punktene 1–3. 
	4 Overgang til ut av arbeidsstyrken



	Basert på definisjoner av forløp og overganger, estimerer vi modellen nevnt ovenfor. Det er fire absorberende overganger og fire midlertidige overganger. Hvis forløpet varer fram til analyseperiodens slutt, som er september 2007, sensurerer vi for...

	Resultater
	Resultater
	I dette avsnittet presenterer vi de empiriske resultatene. Før vi presenterer resultater fra estimering av modellen, gir vi en kort beskrivelse av observerte kjennetegn ved individene vi skal analysere. 
	Beskrivende statistikk
	Beskrivende statistikk
	Arbeidsledige ikke-vestlig innvandrere og arbeidsledige innfødte har noen felles kjennetegn: De er omtrent like gamle, alderen er cirka 30 år for begge grupper. Kjønnsfordelingen er også omtrent den samme. Om lag halvparten er menn. De er likevel...
	Når det gjelder tiltaksdeltakelse i vårt analyseutvalg, så er mønsteret i tabell 2 i vedlegg sammenfallende med det generelle bildet fra statistikk fra NAV: Ikke-vestlige innvandrere deltar mer på AMO og mindre på Lønnstilskudd sammenlignet me...
	Beskrivende statistikk av forløpene til de to gruppene er vist i vedlegget, tabell 2. Tabellen viser flere interessante funn: Andelen som går over til jobb eller utdanning, er omtrent den samme i begge gruppene. Ikke-vestlig innvandrere har en stø...

	Effekten av ordinære arbeidsmarkedstiltak
	Effekten av ordinære arbeidsmarkedstiltak
	I dette avsnittet presenterer vi resultater fra estimeringen av effekten av arbeidsmarkedstiltak. Alle resultatene presenteres i figurer. Figurene presenterer generelt estimerte tidsvarierende effekter av tiltaksdeltakelse på overgangsrater til fire...
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	Figurene 1a–1d. Estimerte sannsynligheter for overgang til jobb mens tiltakene pågår. Ikke-vestlige innvandrere
	Figurene 1a–1d. Estimerte sannsynligheter for overgang til jobb mens tiltakene pågår. Ikke-vestlige innvandrere

	Figurene 1a–1d presenterer effektene for ikke-vestlige innvandrere av tiltaksdeltakelse på overgang til jobb 
	mens tiltaket pågår
	innlåsningseffekten.
	etter at det er avsluttet,

	Vi ser først på effekten av tiltaksdeltakelse på overgang til jobb mens tiltaket pågår. Hovedkonklusjonene fra figurene 1a–1d er at det er betydelig innlåsningseffekt mens man deltar på tiltak. Nesten alle effekter er negative mens personene...
	Figurene 2a– 2d. Estimerte sannsynligheter for overgang til jobb etter at tiltakene er avsluttet. Ikke-vestlige innvandrere
	Figurene 2a– 2d. Estimerte sannsynligheter for overgang til jobb etter at tiltakene er avsluttet. Ikke-vestlige innvandrere

	Vi har også sett på hvordan det å delta på tiltak påvirker overgang til de tre andre absorberende tilstandene mens tiltaket pågår. Analysene viser at mens ledige deltar på tiltak, reduseres sjansene for å gå over til utdanning, trygd eller ...
	11 

	Figurene 2a–2d viser den estimerte sannsynligheter for å oppleve en overgang til arbeid etter å ha deltatt på tiltak for ikke-vestlige innvandrere. Effekten av å delta på AMO og Lønnstilskudd viser seg å være svært positiv umiddelbart ette...
	Figurene 3a– 3d. Estimerte sannsynligheter for overgang til jobb mens tiltakene pågår. Innfødte
	Figurene 3a– 3d. Estimerte sannsynligheter for overgang til jobb mens tiltakene pågår. Innfødte

	Figurene 3a–3d og figurene 4a–4d viser resultater fra tilsvarende analyser for innfødte. Alle analysene for innfødte er basert på et tiprosent tilfeldig trukket utvalg. Resultatene viser generelt et liknende mønster som beskrevet for ikke-ves...
	Til slutt viser figurene 4a–4d effekten for innfødte av å delta på de ulike tiltaksgruppene på jobbsannsynligheten 
	etter

	En sammenlikning av resultatene for innfødte og ikke-vestlige innvandrere viser at tiltakseffekten av Lønnstilskudd og AMO er omtrent i samme størrelsesorden for ikke-vestlige innvandrere og innfødte: Estimatene viser nærmere en fordobling av sa...
	Figurene 4a–4d. Estimerte sannsynligheten for overgang til jobb etter at titlaket er avsluttet. Innfødte 
	Figurene 4a–4d. Estimerte sannsynligheten for overgang til jobb etter at titlaket er avsluttet. Innfødte 

	Til slutt vil vi gjøre oppmerksom på at vi i denne analysen er i stand å få fram dynamikken i tiltakseffekten. Med dynamikk mener vi her at vi får fram at det ikke bare er selve størrelsen som har betydning, men også at trenden spiller en vikt...
	Når det gjelder betydningen av kontrollvariablene i analysene, så er det noen sammenhenger som er verdt å nevne. Et interessant funn er at innvandrere med kort botid (mindre enn 3 år) deltar oftere på tiltak enn innvandrere med lengre botid. Nå...


	Oppsummering og konklusjoner
	Oppsummering og konklusjoner
	Hovedhensikten med denne artikkelen har vært å analysere sysselsettingseffekten av å delta på arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere. Perioden vi analyserer er 1993–2007, og metoden vi benytter kontrollerer for både observerte og u...
	ikke

	En sammenlikning av resultatene for innfødte og ikke-vestlige innvandrere viser at tiltakseffekten av Lønnstilskudd og AMO er omtrent i samme størrelsesorden.
	Mange andre studier finner at det er negative sysselsettingseffekter mens tiltak pågår. Slike innlåsningseffekter kan blant annet forklares med at tiltaksdeltakerne har mindre tid til å søke på jobber, samt at de ønsker å fullføre kurset fø...
	samlet
	tiltakseffekten
	innlåsningseffekten

	Vår tolkning av resultatene i denne artikkelen er at det kompetanseunderskuddet som en del ikke-vestlig innvandrere har, og som vanskeliggjør tilpasning på arbeidsmarkedet, vil kunne reduseres gjennom deltakelse på arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsma...
	Økt produktivitet gjennom deltakelse på arbeidsmarkedstiltak vil også redusere problemer knyttet til såkalte «fattigdomsfeller» eller «inaktivitetsfeller». Tall fra blant annet Fevang et al. (2006) viser at en del innvandrergrupper har høyer...
	I OECD (2009) bemerkes det at Lønnstilskudd er lite brukt blant innvandrere. Forslaget fra OECD er at dette tiltaket i større grad blir brukt også for innvandrere, ikke minst fordi det har vist seg å være blant de mest effektive med hensyn til ...


	Noter
	Noter
	Noter
	1 Takk til Pål Schøne og en anonym konsulent for gode innspil og kommentarer. Artikkelen er en del av rapporteringen fra prosjektet: «Integration of non-western immigrants: Identifying policies that work», prosjektnummer 137230/530, finansiert av...
	1 Takk til Pål Schøne og en anonym konsulent for gode innspil og kommentarer. Artikkelen er en del av rapporteringen fra prosjektet: «Integration of non-western immigrants: Identifying policies that work», prosjektnummer 137230/530, finansiert av...

	2 Ikke-vestlige innvandrere defineres som personer født i andre land enn Vest-Europa (unntatt Tyrkia), Nord-Amerika og Oseania av to utenlandsfødte foreldre.
	2 Ikke-vestlige innvandrere defineres som personer født i andre land enn Vest-Europa (unntatt Tyrkia), Nord-Amerika og Oseania av to utenlandsfødte foreldre.

	3 Tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne erstatter tiltak for yrkeshemmede fra 2009, som igjen erstattet attføringstiltak. 
	3 Tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne erstatter tiltak for yrkeshemmede fra 2009, som igjen erstattet attføringstiltak. 

	4 Se avsnitt om tiltaksgruppering for en nærmere definisjon av tiltakene vi evaluerer i denne artikkelen.
	4 Se avsnitt om tiltaksgruppering for en nærmere definisjon av tiltakene vi evaluerer i denne artikkelen.

	5 Tabell 1 i vedlegg viser variablene som er brukt i analysene. 
	5 Tabell 1 i vedlegg viser variablene som er brukt i analysene. 

	6 Ny betegnelser fra 2002: Opplæring tilsvarer tidligere Arbeidsmarkedsopplæring; Arbeidspraksis tilsvarer tidligere Praksisplass/fadder.
	6 Ny betegnelser fra 2002: Opplæring tilsvarer tidligere Arbeidsmarkedsopplæring; Arbeidspraksis tilsvarer tidligere Praksisplass/fadder.

	7 Flere AMO-kurs etter hverandre er med i kategori AMO. Vi ønsker med det å fremheve kombinasjonen av tiltak som gir kompetanse og tiltak som gir arbeidstrenning.
	7 Flere AMO-kurs etter hverandre er med i kategori AMO. Vi ønsker med det å fremheve kombinasjonen av tiltak som gir kompetanse og tiltak som gir arbeidstrenning.

	8 Det er en kategori vi ser bort fra: Midlertidig sysselsettingstiltak som tilsvarer tidligere sysselsettingstiltak i offentlig virksomhet og vikarplasser. Grunnen er at dette er et tiltak som har vært sterkt trappet ned i andre halvdel av 1990 åre...
	8 Det er en kategori vi ser bort fra: Midlertidig sysselsettingstiltak som tilsvarer tidligere sysselsettingstiltak i offentlig virksomhet og vikarplasser. Grunnen er at dette er et tiltak som har vært sterkt trappet ned i andre halvdel av 1990 åre...

	9 Huller av opp til to måneder er slått sammen men varigheten av ledighet stopper når det er et avbrudd.
	9 Huller av opp til to måneder er slått sammen men varigheten av ledighet stopper når det er et avbrudd.

	10 Estimatene er et resultat av maksimeringen av likelihood-funksjonen med Bayesian Information Criterion som straffeledd (penalty terms). Uobserverte heterogenitet er estimert med 6 massepunkter (se Zhang 2004 for detaljer). 
	10 Estimatene er et resultat av maksimeringen av likelihood-funksjonen med Bayesian Information Criterion som straffeledd (penalty terms). Uobserverte heterogenitet er estimert med 6 massepunkter (se Zhang 2004 for detaljer). 

	11 Resultatene fra kjøringene samt figurene kan er tilgjengelig hos forfatterne.
	11 Resultatene fra kjøringene samt figurene kan er tilgjengelig hos forfatterne.
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	Vedlegg 
	Vedlegg 
	Vedlegg 
	Vedlegg 
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 1. Aggregerte statistikk om individ kjennetegn. Innfødte og ikke-vestlig innvandrere
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Innfødte 10 % utvalg
	Innfødte 10 % utvalg

	Ikke-vestlig innvandrere
	Ikke-vestlig innvandrere


	<TABLE ROW>
	Antall individer
	Antall individer

	129691
	129691

	105591
	105591


	<TABLE ROW>
	Gjennomsnitt
	Gjennomsnitt

	standardavvik
	standardavvik

	Gjennomsnitt
	Gjennomsnitt

	standardavvik
	standardavvik


	<TABLE ROW>
	Menn
	Menn

	0,5252
	0,5252

	0,4994
	0,4994

	0,5141
	0,5141

	0,4998
	0,4998


	<TABLE ROW>
	Gift og samboer
	Gift og samboer

	0,2662
	0,2662

	0,4420
	0,4420

	0,6047
	0,6047

	0,4889
	0,4889


	<TABLE ROW>
	Alder
	Alder

	30,5531
	30,5531

	11,1763
	11,1763

	31,2404
	31,2404

	9,2874
	9,2874


	<TABLE ROW>
	Bostedsfylker
	Bostedsfylker
	Bostedsfylker



	<TABLE ROW>
	Østfold
	Østfold

	0,0530
	0,0530

	0,2241
	0,2241

	0,0494
	0,0494

	0,2166
	0,2166


	<TABLE ROW>
	Akershus
	Akershus

	0,0789
	0,0789

	0,2696
	0,2696

	0,0880
	0,0880

	0,2834
	0,2834


	<TABLE ROW>
	Oslo
	Oslo

	0,0901
	0,0901

	0,2863
	0,2863

	0,3093
	0,3093

	0,4622
	0,4622


	<TABLE ROW>
	Hedmark
	Hedmark

	0,0416
	0,0416

	0,1997
	0,1997

	0,0241
	0,0241

	0,1535
	0,1535


	<TABLE ROW>
	Oppland
	Oppland

	0,0393
	0,0393

	0,1943
	0,1943

	0,0256
	0,0256

	0,1579
	0,1579


	<TABLE ROW>
	Buskerud
	Buskerud

	0,0459
	0,0459

	0,2093
	0,2093

	0,0545
	0,0545

	0,2271
	0,2271


	<TABLE ROW>
	Vestfold
	Vestfold

	0,0495
	0,0495

	0,2169
	0,2169

	0,0357
	0,0357

	0,1856
	0,1856


	<TABLE ROW>
	Telemark
	Telemark

	0,0396
	0,0396

	0,1951
	0,1951

	0,0314
	0,0314

	0,1744
	0,1744


	<TABLE ROW>
	Aust-Agder
	Aust-Agder

	0,0240
	0,0240

	0,1532
	0,1532

	0,0148
	0,0148

	0,1210
	0,1210


	<TABLE ROW>
	Vest-Agder
	Vest-Agder

	0,0337
	0,0337

	0,1805
	0,1805

	0,0381
	0,0381

	0,1914
	0,1914


	<TABLE ROW>
	Rogaland
	Rogaland

	0,0763
	0,0763

	0,2654
	0,2654

	0,0716
	0,0716

	0,2578
	0,2578


	<TABLE ROW>
	Hordaland
	Hordaland

	0,1045
	0,1045

	0,3059
	0,3059

	0,0775
	0,0775

	0,2674
	0,2674


	<TABLE ROW>
	Sogn og Fjordane
	Sogn og Fjordane

	0,0199
	0,0199

	0,1397
	0,1397

	0,0134
	0,0134

	0,1151
	0,1151


	<TABLE ROW>
	Møre og Romsdal
	Møre og Romsdal

	0,0584
	0,0584

	0,2346
	0,2346

	0,0305
	0,0305

	0,1719
	0,1719


	<TABLE ROW>
	Sør-Trøndelag
	Sør-Trøndelag

	0,0697
	0,0697

	0,2547
	0,2547

	0,0471
	0,0471

	0,2118
	0,2118


	<TABLE ROW>
	Nord-Trøndelag
	Nord-Trøndelag

	0,0347
	0,0347

	0,1829
	0,1829

	0,0150
	0,0150

	0,1214
	0,1214


	<TABLE ROW>
	Nordland
	Nordland

	0,0710
	0,0710

	0,2568
	0,2568

	0,0357
	0,0357

	0,1854
	0,1854


	<TABLE ROW>
	Troms
	Troms

	0,0421
	0,0421

	0,2009
	0,2009

	0,0201
	0,0201

	0,1403
	0,1403


	<TABLE ROW>
	Finnmark
	Finnmark

	0,0275
	0,0275

	0,1635
	0,1635

	0,0173
	0,0173

	0,1303
	0,1303


	<TABLE ROW>
	Utdanningsnivå 
	Utdanningsnivå 
	Utdanningsnivå



	<TABLE ROW>
	Utd <= 9 år
	Utd <= 9 år

	0,0561
	0,0561

	0,2300
	0,2300

	0,5913
	0,5913

	0,4916
	0,4916


	<TABLE ROW>
	Utd 10–12 år
	Utd 10–12 år

	0,4580
	0,4580

	0,4982
	0,4982

	0,2313
	0,2313

	0,4217
	0,4217


	<TABLE ROW>
	Utd 13–16 år
	Utd 13–16 år

	0,4284
	0,4284

	0,4948
	0,4948

	0,1424
	0,1424

	0,3494
	0,3494


	<TABLE ROW>
	Utd >= 17 år
	Utd >= 17 år

	0,0576
	0,0576

	0,2330
	0,2330

	0,0350
	0,0350

	0,1838
	0,1838


	<TABLE ROW>
	Antall år med positive pensjonspoeng
	Antall år med positive pensjonspoeng

	8,0585
	8,0585

	8,1682
	8,1682

	2,0743
	2,0743

	4,1331
	4,1331


	<TABLE ROW>
	Gjennomsnitt G 
	Gjennomsnitt G 

	1,7140
	1,7140

	1,4972
	1,4972

	0,7977
	0,7977

	1,2602
	1,2602


	<TABLE ROW>
	Dagpenger
	Dagpenger

	0,2817
	0,2817

	0,4498
	0,4498

	0,1177
	0,1177

	0,3223
	0,3223


	<TABLE ROW>
	Botid
	Botid

	-
	-

	-
	-

	6,2939
	6,2939

	6,1255
	6,1255


	<TABLE ROW>
	Innvandrers landbakgrunn
	Innvandrers landbakgrunn
	Innvandrers landbakgrunn



	<TABLE ROW>
	Øst Europa
	Øst Europa

	-
	-

	-
	-

	0,1436
	0,1436

	0,3506
	0,3506


	<TABLE ROW>
	Sentral og Sør Amerika
	Sentral og Sør Amerika

	-
	-

	-
	-

	0,0629
	0,0629

	0,2429
	0,2429


	<TABLE ROW>
	Afrika
	Afrika

	-
	-

	-
	-

	0,1780
	0,1780

	0,3825
	0,3825


	<TABLE ROW>
	Asia
	Asia

	-
	-

	-
	-

	0,5273
	0,5273

	0,4993
	0,4993





	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 2. Statistikk av forløpene og overgangene. Innfødte og ikke-vestlig innvandrere
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Innfødte
	Innfødte

	Innvandrere
	Innvandrere


	<TABLE ROW>
	Antall forløp
	Antall forløp

	139565
	139565

	204209
	204209


	<TABLE ROW>
	Antall overganger
	Antall overganger


	<TABLE ROW>
	Til absorberende overganger
	Til absorberende overganger
	Til absorberende overganger



	<TABLE ROW>
	Jobb
	Jobb

	83029
	83029

	59,49%
	59,49%

	82792
	82792

	40,54%
	40,54%


	<TABLE ROW>
	Utdanning
	Utdanning

	9066
	9066

	6,50%
	6,50%

	14564
	14564

	7,13%
	7,13%


	<TABLE ROW>
	Trygd
	Trygd

	8738
	8738

	6,26%
	6,26%

	14139
	14139

	6,92%
	6,92%


	<TABLE ROW>
	Utenfor arbeidsstyrken 
	Utenfor arbeidsstyrken 

	27881
	27881

	19,98%
	19,98%

	62342
	62342

	30,53%
	30,53%


	<TABLE ROW>
	Sensurert
	Sensurert

	10851
	10851

	7,77%
	7,77%

	30372
	30372

	14,87%
	14,87%


	<TABLE ROW>
	Til tiltak 
	Til tiltak 
	(midlertidig overganger)

	20689
	20689

	56953
	56953


	<TABLE ROW>
	AMO
	AMO

	10353
	10353

	50,04%
	50,04%

	34802
	34802

	61,11%
	61,11%


	<TABLE ROW>
	Tiltakskjede
	Tiltakskjede

	963
	963

	4,65%
	4,65%

	4316
	4316

	7,58%
	7,58%


	<TABLE ROW>
	Lønnstilskudd mm
	Lønnstilskudd mm

	4281
	4281

	20,69%
	20,69%

	4019
	4019

	7,06%
	7,06%


	<TABLE ROW>
	Arbeidspraksis
	Arbeidspraksis

	5092
	5092

	24,61%
	24,61%

	13816
	13816

	24,26%
	24,26%


	<TABLE ROW>
	Antall
	Antall

	Gjennomsnitt
	Gjennomsnitt

	Standardavvik
	Standardavvik

	Antall
	Antall

	Gjennomsnitt
	Gjennomsnitt

	Standardavvik
	Standardavvik


	<TABLE ROW>
	Gjsnitt. varighet av alle forløp: 
	Gjsnitt. varighet av alle forløp: 

	139565
	139565

	4,8163
	4,8163

	5,8842
	5,8842

	204209
	204209

	6,3639
	6,3639

	6,9468
	6,9468
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	Det norske legearbeidsmarkedet er helt avhengig av leger som er utdannet i utlandet. Mange nordmenn velger å ta legeutdanning i utlandet, særlig i Øst- Europa. De fleste utenlandsmedisinerne vender tilbake til Norge, og en interessant problemstill...
	Det norske legearbeidsmarkedet er helt avhengig av leger som er utdannet i utlandet. Mange nordmenn velger å ta legeutdanning i utlandet, særlig i Øst- Europa. De fleste utenlandsmedisinerne vender tilbake til Norge, og en interessant problemstill...



	Om lag hver tredje lege som arbeider i Norge, er utdannet i utlandet. Noen av disse har utenlandsk bakgrunn, men flertallet er etniske nordmenn som har tatt sin utdanning ved utenlandske universiteter. Norge har Nordens høyeste legetetthet, med 232 ...
	Om lag hver tredje lege som arbeider i Norge, er utdannet i utlandet. Noen av disse har utenlandsk bakgrunn, men flertallet er etniske nordmenn som har tatt sin utdanning ved utenlandske universiteter. Norge har Nordens høyeste legetetthet, med 232 ...
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	Figur 1. Antall norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen fra studieåret 1958/59 til 2009/2010
	Figur 1. Antall norske medisinstudenter i utlandet med støtte fra Lånekassen fra studieåret 1958/59 til 2009/2010
	<GRAPHIC>
	Kilde: Lånekassen

	De aller fleste utenlandsmedisinerne vender tilbake til Norge kort tid etter avsluttet utdanning (Wiers-Jenssen 2005). Det er derfor relevant å undersøke om de skiller seg fra dem som tar utdanningen i Norge, særlig i forhold til praktisk yrkesut...
	Blant dagens norske utenlandsmedisinere utdannes fire av fem i Øst-Europa. Det har sammenheng med at mange østeuropeiske universiteter utviklet engelskspråklige studieprogrammer i medisin i årene etter Berlinmurens fall. Da Lånekassens støttere...
	Per 1. juni 2010 var de mest populære studielandene for norske medisinstudenter Polen (1187 studenter), Ungarn (487 studenter), Danmark (249 studenter), Slovakia (244 studenter), Tsjekkia (178 studenter) og Tyskland (78 studenter). (http://www.legef...
	studenter

	Figur 2. Antall norske medisinstudenter med støtte fra Lånekassen i utvalgte land, 1994–2009
	Figur 2. Antall norske medisinstudenter med støtte fra Lånekassen i utvalgte land, 1994–2009
	<GRAPHIC>
	Kilde: Lånekassen og Legeforeningen

	Selv om medisinstudiet har et mer standardisert faglig innhold på tvers av landegrenser enn mange andre studieprogrammer, er det likevel betydelige forskjeller i undervisningsoppleggene. I Øst-Europa og i Tyskland praktiseres en tradisjonell underv...
	Medisinstudiet inneholder også (som andre studier) en betydelig komponent av uformell læring, som kan påvirke holdninger, preferanser og ferdigheter. Klassisk sosiologi har beskrevet sosialiseringen til legerollen som en transformasjon fra idealis...
	2 

	De fleste som studerer medisin i utlandet, tar turnustjenesten i Norge, og per i dag stiller utenlandsstudentene på linje med dem som har studert i Norge når det gjelder tildeling av turnusplasser. Utdanning fra EU/EØS regnes etter EUs sektordirek...
	Materiale og metode
	Materiale og metode
	Data er samlet inn av Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Høgskolen i Oslo og inngår som en del av en longitudinell spørreskjemaundersøkelse til en rekke forskjellige profesjoner, kalt StudData (Høgskolen i Oslo 2010). Legedelen av denne unde...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 1. Utvalg og respons
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Eksamensår
	Eksamensår
	Eksamensår


	Brutto- utvalg
	Brutto- utvalg
	Brutto- utvalg


	Antall respondenter
	Antall respondenter
	Antall respondenter


	Svarprosent
	Svarprosent
	Svarprosent



	<TABLE ROW>
	Øst-Europa (Polen, Ungarn, Tsjekkia)
	Øst-Europa (Polen, Ungarn, Tsjekkia)

	2001-3
	2001-3

	232
	232

	93
	93

	40
	40


	<TABLE ROW>
	Vestre kontinental-Europa (Tyskland, Østerrike, Nederland)
	Vestre kontinental-Europa (Tyskland, Østerrike, Nederland)

	2001-3
	2001-3

	173
	173

	70
	70

	40
	40


	<TABLE ROW>
	Nordiske og engelskspråklige land
	Nordiske og engelskspråklige land

	2001-3
	2001-3

	83
	83

	40
	40

	48
	48


	<TABLE ROW>
	Andre/ukjent
	Andre/ukjent

	2001-3
	2001-3

	31
	31

	22
	22

	71
	71


	<TABLE ROW>
	Utland, totalt
	Utland, totalt
	Utland, totalt


	518
	518

	225
	225

	43
	43


	<TABLE ROW>
	Utland eksklusiv retur pga. feil/ukjent adresse
	Utland eksklusiv retur pga. feil/ukjent adresse
	Utland eksklusiv retur pga. feil/ukjent adresse


	478
	478

	225
	225

	47
	47


	<TABLE ROW>
	Universitetet i Oslo
	Universitetet i Oslo

	2003
	2003

	131
	131

	81
	81

	62
	62


	<TABLE ROW>
	Universitetet i Bergen
	Universitetet i Bergen

	2003
	2003

	114
	114

	78
	78

	68
	68


	<TABLE ROW>
	Norge, totalt
	Norge, totalt
	Norge, totalt


	245
	245

	159
	159

	65
	65





	Studieland. I noen analyser skilles det bare mellom kandidater utdannet i utlandet og kandidater utdannet i Norge. Andre steder benytter vi en tredeling: Vestre kontinental-Europa (hovedsakelig Tyskland), Øst-Europa (hovedsakelig Polen og Ungarn), og n
	Studieland.

	Selvvurdert kompetanse. Spørreskjemaet inneholdt 27 spørsmål om kliniske ferdigheter, som kandidatene ble bedt om å vurdere på en sjupunkts likertskala fra 1 (kan ikke utføre) til 7 (kan godt utføre) (se vedleggstabell 1). Spørsmålene er utarbe
	Selvvurdert kompetanse


	Resultater
	Resultater
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 2. Bakgrunnsvariabler
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	 
	 

	Uteksaminert i Norge 
	Uteksaminert i Norge
	N =159

	Uteksaminert i utlandet (total) 
	Uteksaminert i utlandet (total)
	N=225

	Vestre kontinental- Europa 
	Vestre kontinental- Europa
	N=70

	Øst-Europa 
	Øst-Europa
	N=93

	Nordiske og engelsk- språklige land 
	Nordiske og engelsk- språklige land 
	N=40


	<TABLE ROW>
	Prosent kvinner
	Prosent kvinner

	59
	59

	53
	53

	51
	51

	45
	45

	73
	73


	<TABLE ROW>
	Alder ved eksamen, gjennomsnitt **
	Alder ved eksamen, gjennomsnitt **

	27,8
	27,8

	28,7
	28,7

	29,3
	29,3

	28,9
	28,9

	27,6
	27,6


	<TABLE ROW>
	Gift/samboende, prosent
	Gift/samboende, prosent

	66
	66

	65
	65

	67
	67

	61
	61

	60
	60


	<TABLE ROW>
	Barn/prosent
	Barn/prosent

	45
	45

	43
	43

	45
	45

	43
	43

	35
	35


	<TABLE ROW>
	Mor eller far høyere utdanning, prosent
	Mor eller far høyere utdanning, prosent

	84
	84

	82
	82

	88
	88

	76
	76

	92
	92


	<TABLE ROW>
	Far/mor lege, prosent*
	Far/mor lege, prosent*

	15
	15

	22
	22

	27
	27

	17
	17

	26
	26


	<TABLE ROW>
	Far/mor født i utlandet**
	Far/mor født i utlandet**

	8
	8

	16
	16

	13
	13

	17
	17

	25
	25


	<TABLE ROW>
	År fra eksamen til 2006, gjennomsnitt***
	År fra eksamen til 2006, gjennomsnitt***

	2,6
	2,6

	3,8
	3,8

	3,9
	3,9

	3,9
	3,9

	3,7
	3,7


	<TABLE ROW>
	Studiemodell med PBL, prosent***
	Studiemodell med PBL, prosent***

	51
	51

	11
	11

	5
	5

	3
	3

	41
	41


	<TABLE ROW>
	Turnustjeneste avsluttet, prosent
	Turnustjeneste avsluttet, prosent

	95
	95

	89
	89

	77
	77

	98
	98

	98
	98


	<TABLE ROW>
	Signifikante forskjeller mellom de som er uteksaminert i utlandet og i Norge: 
	Signifikante forskjeller mellom de som er uteksaminert i utlandet og i Norge:
	*= p<0,05, ** = p<0,01, *** = p<0,001





	Figur 3. Forskjeller i selvrapportere kommunikasjonsferdigheter. Gjennomsnittsverdier påe n skala fra 1 (svært usikker) til 7 (svært sikker)
	Figur 3. Forskjeller i selvrapportere kommunikasjonsferdigheter. Gjennomsnittsverdier påe n skala fra 1 (svært usikker) til 7 (svært sikker)

	Figur 4. Forskjeller i selvrappporterte kliniske ferdigheter. Gjennomsnittsverdier på en skala fra 1 (kan ikke) til 7 (kan godt)
	Figur 4. Forskjeller i selvrappporterte kliniske ferdigheter. Gjennomsnittsverdier på en skala fra 1 (kan ikke) til 7 (kan godt)

	Når det gjelder bakgrunn, skiller leger uteksaminert i utlandet seg fra dem som er uteksaminert i Norge, ved at de er noe eldre, og at en høyere andel er født utenfor Norge (tabell 2). Dessuten er det gått noe lengre tid siden utenlandsmedisinern...
	Det er en signifikant høyere andel av utenlandsmedisinerne som har foreldre som er leger. Legeyrket er kjent for å gå i arv (Hansen 2005), men tendensen synes altså sterkere blant utenlandsmedisinere enn andre. Andelen med foreldre med høyskole-...
	Som vist i figur 3 er det et entydig mønster i mestring av kliniske ferdigheter blant leger fra alle universiteter, med inngrep som sternalpunksjon (benmargsprøve fra brystbenet), innsetting av suprapubisk blærekateter (stikke en kanyle gjennom bu...
	Figur 4 viser et lignende hierarkisk mønster i forhold til kommunikasjonsferdigheter, der grunnleggende ferdigheter som det å presentere seg selv eller å ta opp innkomstjournal skårer høyt hos alle, mens for eksempel rådgivning om helseatferd e...
	Tabell 3 oppsummerer resultatene fra fire lineære regresjonsmodeller der responsvariablene er henholdsvis kommunkasjonsindeks, kirurgisk ferdighetsindeks, medisinsk ferdighetsindeks og total ferdighetsindeks. I tillegg til de fire studiestedene er k...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 3. Standardiserte korrelasjonskoeffisienter (β) for fire lineære regresjoner med de fire ferdighetsindeksene som avhengige variabler og studieland som prediktorvariabler, kontrollert for og kjønn og tid siden eksamen. N=350. Referanse for s...
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Kommunikasjonsferdigheter
	Kommunikasjonsferdigheter

	Kirurgiske ferdigheter
	Kirurgiske ferdigheter

	Medisinske ferdigheter
	Medisinske ferdigheter

	Alle kliniske ferdigheter
	Alle kliniske ferdigheter


	<TABLE ROW>
	Mann
	Mann

	0,040
	0,040

	0,271***
	0,271***

	0,123*
	0,123*

	0,200***
	0,200***


	<TABLE ROW>
	Tid (antall år) mellom eksamen og 2006
	Tid (antall år) mellom eksamen og 2006

	-0,018
	-0,018

	0,026
	0,026

	0,054
	0,054

	0,021
	0,021


	<TABLE ROW>
	Vestre kontinental- Europa
	Vestre kontinental- Europa

	0,016
	0,016

	0,055
	0,055

	-0,037
	-0,037

	-0,14
	-0,14


	<TABLE ROW>
	Øst-Europa
	Øst-Europa

	0,171**
	0,171**

	0,178**
	0,178**

	0,111
	0,111

	0,176**
	0,176**


	<TABLE ROW>
	Nordiske og engelsk- språklige land
	Nordiske og engelsk- språklige land

	0,118*
	0,118*

	0,017
	0,017

	0,026
	0,026

	0,012
	0,012


	<TABLE ROW>
	* p< 0,05, ** p < 0,01, *** p<0,001
	* p< 0,05, ** p < 0,01, *** p<0,001






	Diskusjon
	Diskusjon
	Svarprosenten er relativt moderat, særlig blant dem som har studert i utlandet, og det er derfor knyttet en viss usikkerhet til undersøkelsens representativitet. At en lavere andel utelandsstudenter har svart, kan tenkes å påvirke svarmønsteret ...
	Selvvurderte ferdigheter blant norske leger utdannet i Norge og i utlandet er altså forholdsvis like, på tross av ganske ulike utdanningsløp. De fleste har tatt turnustjenesten i Norge, noe som selvsagt bidrar til å utjevne forskjeller. Mange har...
	En mulig årsak kan være 
	høyere studiekvalitet

	En annen mulighet kan være at tilgangen på kliniske treningssituasjoner er bedre ved østeuropeiske studiesteder. Uformelle intervjuer med unge norske leger som er utdannet i Øst-Europa, bekrefter inntrykket av at man i disse landene foreløpig er...
	arbeidsinnsats

	Endelig kan det tenkes, som allerede nevnt, at de norske legene som fullfører medisinstudiet i Øst-Europa, er en positivt selektert gruppe med hensyn til motivasjon og personlighetstype (Aasland og Wiers-Jenssen 2001). Inntaksordningen ved mange ut...
	Det at utenlandsmedisinerne har gjennomsnittlig ett års lengre erfaring etter eksamen, kan selvsagt ha innvirking på deres generelle erfarings- og kompetansenivå, men som vist i regresjonene i tabell 3 ser det ikke ut til at tiden spiller noen ves...
	Sosialiseringen inn i legerollen foregår særlig i turnustiden (Gude et al. 2008), og det kan derfor tenkes at vi hadde fått andre resultater om vi hadde spurt kandidatene før de gikk ut i turnus. Andre studier har vist at ferdighetsforskjeller so...

	Avsluttende kommentar
	Avsluttende kommentar
	Det norske legearbeidsmarkedet er helt avhengig av leger som er utdannet i utlandet. Det er på kort sikt lite realistisk å produsere et tilstrekkelig antall medisinske kandidater ved norske universiteter, og det synes heller ikke å være noen poli...


	Noter
	Noter
	Noter
	1 Lånekassen, statistikk per 01.04.2010, personlig meddelelse.
	1 Lånekassen, statistikk per 01.04.2010, personlig meddelelse.

	2 De norske medisinstudentene i Øst-Europa går stort sett på engelskspråklige programmer. Pasientkontakten foregår imidlertid på det lokale språket, som de norske studentene ofte ikke behersker særlig godt.
	2 De norske medisinstudentene i Øst-Europa går stort sett på engelskspråklige programmer. Pasientkontakten foregår imidlertid på det lokale språket, som de norske studentene ofte ikke behersker særlig godt.
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	Vedlegg
	Vedlegg
	Vedlegg
	Vedlegg
	<TABLE>
	<TABLE>
	Vedleggstabell 1. De 45 ferdighetene det spørres om. K= kirurgisk indeks, M = medisinsk indeks. Gjennomsnittsverdier på en skala fra 1 (svært usikker) til 7 (svært sikker) 
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Kliniske ferdigheter
	Kliniske ferdigheter
	Kliniske ferdigheter


	Gj.snitt
	Gj.snitt


	<TABLE ROW>
	1 Fjerne føflekker (K)
	1 Fjerne føflekker (K)

	5,9
	5,9


	<TABLE ROW>
	2 Reponere en radiusfraktur (K)
	2 Reponere en radiusfraktur (K)

	5,3
	5,3


	<TABLE ROW>
	3 Sette veneflon (K)
	3 Sette veneflon (K)

	5,4
	5,4


	<TABLE ROW>
	4 Sette inn et suprapubisk kateter (K)
	4 Sette inn et suprapubisk kateter (K)

	3,3
	3,3


	<TABLE ROW>
	5 Foreta en leddpunksjon (K)
	5 Foreta en leddpunksjon (K)

	3,7
	3,7


	<TABLE ROW>
	6 Foreta en sternalpunksjon (K)
	6 Foreta en sternalpunksjon (K)

	3,3
	3,3


	<TABLE ROW>
	7 Foreta en spinalpunksjon (K)
	7 Foreta en spinalpunksjon (K)

	4,2
	4,2


	<TABLE ROW>
	8 Foreta en fullstendig gynekologisk undersøkelse
	8 Foreta en fullstendig gynekologisk undersøkelse

	5,6
	5,6


	<TABLE ROW>
	9 Identifisere bruddskader på røntgenbilder (K)
	9 Identifisere bruddskader på røntgenbilder (K)

	5,9
	5,9


	<TABLE ROW>
	10 Mestre arbeidet på skadekirurgisk poliklinikk (K)
	10 Mestre arbeidet på skadekirurgisk poliklinikk (K)

	5,7
	5,7


	<TABLE ROW>
	11 Assistere ved operasjoner (K)
	11 Assistere ved operasjoner (K)

	5,6
	5,6


	<TABLE ROW>
	12 Sy mindre sår (K)
	12 Sy mindre sår (K)

	6,6
	6,6


	<TABLE ROW>
	13 Foreta EKG-registreringer og tyde vanlige EKG-mønstre (M)
	13 Foreta EKG-registreringer og tyde vanlige EKG-mønstre (M)

	5,8
	5,8


	<TABLE ROW>
	14 Behandle akutt hjerteinfarkt (M)
	14 Behandle akutt hjerteinfarkt (M)

	5,9
	5,9


	<TABLE ROW>
	15 Mikroskopere urin (M)
	15 Mikroskopere urin (M)

	4,2
	4,2


	<TABLE ROW>
	16 Foreta en rektoskopi (M)
	16 Foreta en rektoskopi (M)

	3,4
	3,4


	<TABLE ROW>
	17 Foreta en ventrikkelaspirasjon (M)
	17 Foreta en ventrikkelaspirasjon (M)

	3,9
	3,9


	<TABLE ROW>
	18 Kunne se en pneumoni på røntgenbilde (M)
	18 Kunne se en pneumoni på røntgenbilde (M)

	5,8
	5,8


	<TABLE ROW>
	19 Gi førstehjelp ved hjertestans (M)
	19 Gi førstehjelp ved hjertestans (M)

	5,8
	5,8


	<TABLE ROW>
	20 Gi førstehjelp ved store blødninger (K)
	20 Gi førstehjelp ved store blødninger (K)

	5,4
	5,4


	<TABLE ROW>
	21 Behandle delirium tremens (M)
	21 Behandle delirium tremens (M)

	5,0
	5,0


	<TABLE ROW>
	22 Følge opp en intox med adekvat behandling (M)
	22 Følge opp en intox med adekvat behandling (M)

	5,3
	5,3


	<TABLE ROW>
	23 Vurdere innleggelsesbehov hos pasienter med alvorlige psykiske sykdommer
	23 Vurdere innleggelsesbehov hos pasienter med alvorlige psykiske sykdommer

	5,2
	5,2


	<TABLE ROW>
	24 Vurdere innleggelsesbehovet hos alvorlig syke barn 
	24 Vurdere innleggelsesbehovet hos alvorlig syke barn 

	5,2
	5,2


	<TABLE ROW>
	Kommunikasjonsferdigheter
	Kommunikasjonsferdigheter
	Kommunikasjonsferdigheter



	<TABLE ROW>
	25 Forholde meg til pårørende til små barn
	25 Forholde meg til pårørende til små barn

	5,6
	5,6


	<TABLE ROW>
	26 Forholde meg til pårørende ved dødsfall
	26 Forholde meg til pårørende ved dødsfall

	5,7
	5,7


	<TABLE ROW>
	27 Forholde meg til pårørende til alvorlig syke
	27 Forholde meg til pårørende til alvorlig syke

	5,6
	5,6


	<TABLE ROW>
	28 Etablere kontakt med pasienten
	28 Etablere kontakt med pasienten

	6,1
	6,1


	<TABLE ROW>
	29 Gi informasjon om behandling
	29 Gi informasjon om behandling

	5,9
	5,9


	<TABLE ROW>
	30 Stille spørsmål om sykehistorie
	30 Stille spørsmål om sykehistorie

	6,0
	6,0


	<TABLE ROW>
	31 Formidle dårlige nyheter
	31 Formidle dårlige nyheter

	5,2
	5,2


	<TABLE ROW>
	32 Vise respekt og interesse
	32 Vise respekt og interesse

	6,1
	6,1


	<TABLE ROW>
	33 Ta opp en innkomstjournal
	33 Ta opp en innkomstjournal

	6,4
	6,4


	<TABLE ROW>
	34 Unngå fagsjargong/faguttrykk
	34 Unngå fagsjargong/faguttrykk

	5,5
	5,5


	<TABLE ROW>
	35 Gi råd om helseatferd (kosthold, røyking etc.)
	35 Gi råd om helseatferd (kosthold, røyking etc.)

	5,2
	5,2


	<TABLE ROW>
	36 Vise et adekvat kroppsspråk
	36 Vise et adekvat kroppsspråk

	5,6
	5,6


	<TABLE ROW>
	37 Ha øyekontakt med pasienten
	37 Ha øyekontakt med pasienten

	6,0
	6,0


	<TABLE ROW>
	38 Bidra til at pasienten mestrer sykdommen sin bedre
	38 Bidra til at pasienten mestrer sykdommen sin bedre

	5,0
	5,0


	<TABLE ROW>
	39 Være rimelig avspent og rolig under intervjuet
	39 Være rimelig avspent og rolig under intervjuet

	6,1
	6,1


	<TABLE ROW>
	40 Presentere deg for pasienten
	40 Presentere deg for pasienten

	6,5
	6,5


	<TABLE ROW>
	41 Stille diagnose etter å ha gjennomført et intervju
	41 Stille diagnose etter å ha gjennomført et intervju

	5,3
	5,3


	<TABLE ROW>
	42 Bygge opp tillit hos pasienten
	42 Bygge opp tillit hos pasienten

	5,7
	5,7


	<TABLE ROW>
	43 Beskrive funn for kolleger
	43 Beskrive funn for kolleger

	5,6
	5,6


	<TABLE ROW>
	44 Lytte aktivt
	44 Lytte aktivt

	5,8
	5,8


	<TABLE ROW>
	45 Avgjøre hvilke undersøkelser som skal utføres
	45 Avgjøre hvilke undersøkelser som skal utføres

	5,5
	5,5


	<TABLE ROW>
	Indekser
	Indekser
	Indekser



	<TABLE ROW>
	Kirurgiske ferdigheter
	Kirurgiske ferdigheter

	5,0
	5,0


	<TABLE ROW>
	Medisinske ferdigheter
	Medisinske ferdigheter

	5,0
	5,0


	<TABLE ROW>
	Kommunikasjonsferdigheter
	Kommunikasjonsferdigheter

	5,7
	5,7
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	Utviklingen i arbeidsledighet, uføretrygd og legemeldt sykefravær studeres i detalj med registerdata. Mønstre i egenmeldt sykefravær derimot vet vi lite om da egenmeldinger for den enkelte arbeidstaker kun registreres av arbeidsgiver. Ansatte i I...
	Utviklingen i arbeidsledighet, uføretrygd og legemeldt sykefravær studeres i detalj med registerdata. Mønstre i egenmeldt sykefravær derimot vet vi lite om da egenmeldinger for den enkelte arbeidstaker kun registreres av arbeidsgiver. Ansatte i I...



	Fra tidlig 1990-tall har vi sett en økning i både sykefravær og uføretrygd i Norge. Sammen med utfordringene knyttet til det å øke pensjonsalderen i takt med utviklingen i levealder representerer de helserelaterte trygdeordningene kanskje den s...
	Fra tidlig 1990-tall har vi sett en økning i både sykefravær og uføretrygd i Norge. Sammen med utfordringene knyttet til det å øke pensjonsalderen i takt med utviklingen i levealder representerer de helserelaterte trygdeordningene kanskje den s...
	Det egenmeldte sykefraværet vet vi derimot langt mindre om. Det utløser i sin natur ingen rettigheter, plikter eller tjenester fra det offentlige og noteres derfor ikke i sentrale registre. I det en arbeidstaker får en sykmelding fra sin lege, har...
	Egenmeldt fravær med full lønn gir anledning til å være borte fra jobben uten umiddelbart økonomisk tap, selv om man ikke er syk. Det er fullt mulig å ta fri fra jobben en dag eller to med full lønn. Utover egen «arbeidsmoral» vil grensen fo...
	Uttrykket «å ta en tredagers» er da også velkjent. Men ut ifra den egenmeldte fraværsraten på 1,2 prosent er det åpenbart 
	langt fra alle

	Dersom det er sånn at noen tøyer ordningen, mens andre kun benytter den ved sykdom, kan konsekvensen være at et overforbruk på sikt «smitter» over til resten av arbeidsstokken (Lindbeck, Nyberg og Weibull, 2003). En måte å begrunne en slik sm...
	sosialt stigma
	Fattigkassa

	En grundigere studie av det egenmeldte fraværet må bygge på andre data enn SSBs utvalgsundersøkelse, slik at vi kan følge arbeidstakerne over tid og kan se både lege- og egenmeldt fravær i sammenheng. Et større norsk konsern har gitt oss tilg...
	Våre individdata gir anledning til å teste i hvilken utstrekning «friske» arbeidstakere utnytter muligheter til fravær ved egenmelding, for eksempel i tråd med «smittehypotesen» drøftet over. Vi fokuserer på flere dimensjoner ved det egenme...
	innen

	Nye bedriftsdata om egenmeldt fravær
	Nye bedriftsdata om egenmeldt fravær
	Personelldataene inneholder detaljerte daglige timeføringer for hver enkelt ansatt i et større konsern i perioden 2004 til 2008. I snitt observeres rundt 700 ansatte hvert år, fordelt på 13 ulike selskaper.
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	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 1. Deskriptiv statistikk
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	2004
	2004

	2005
	2005

	2006
	2006

	2007
	2007

	2008
	2008


	<TABLE ROW>
	Kvinneandel
	Kvinneandel

	33,1 %
	33,1 %

	31,4 %
	31,4 %

	33,0 %
	33,0 %

	33,6 %
	33,6 %

	34,0 %
	34,0 %


	<TABLE ROW>
	Alder
	Alder

	49,0 år
	49,0 år

	49,0 år
	49,0 år

	48,3 år
	48,3 år

	46,5 år
	46,5 år

	45,4 år
	45,4 år


	<TABLE ROW>
	Timelønn
	Timelønn

	197,0 kr
	197,0 kr

	204,0 kr
	204,0 kr

	211,5 kr
	211,5 kr

	215,7 kr
	215,7 kr

	225,7 kr
	225,7 kr


	<TABLE ROW>
	Ansiennitet
	Ansiennitet

	18,6 år
	18,6 år

	19,2 år
	19,2 år

	17,7 år
	17,7 år

	15,4 år
	15,4 år

	14,4 år
	14,4 år


	<TABLE ROW>
	Egenmeldt
	Egenmeldt

	0,93 %
	0,93 %

	1,12 %
	1,12 %

	1,20 %
	1,20 %

	1,30 %
	1,30 %

	1,36 %
	1,36 %


	<TABLE ROW>
	Legemeldt
	Legemeldt

	7,44 %
	7,44 %

	5,64 %
	5,64 %

	5,48 %
	5,48 %

	5,84 %
	5,84 %

	4,98 %
	4,98 %


	<TABLE ROW>
	Antall ansatte i studien
	Antall ansatte i studien

	638
	638

	647
	647

	646
	646

	744
	744

	764
	764





	Det egenmeldte fravær er i overkant av 1 prosent og det har økt noe fra 2004 til 2008. Det legemeldte fraværet falt betydelig fra 2004 til 2008, mye i tilknytning til regelendringer for fastlegenes sykmeldingspraksis, som trådte i kraft 1. juli 2...
	Figur 1. Egenmeldt fravær i konsernet og i SSBs utvalgsundersøkelse, vektet med konsernets næringssammensetning
	Figur 1. Egenmeldt fravær i konsernet og i SSBs utvalgsundersøkelse, vektet med konsernets næringssammensetning

	Et konsern med omkring 700 ansatte er ikke nødvendigvis representativt for det norske arbeidslivet. I figur 1 sammenlikner vi det egenmeldte fraværet i konsernet (dager borte som andel av arbeidsdager totalt, eksklusive feriedager) med kvartalsvise...

	Bruken av egenmelding
	Bruken av egenmelding
	Figur 2. Antall egenmeldte fraværsforløp per ansatt per kalenderår
	Figur 2. Antall egenmeldte fraværsforløp per ansatt per kalenderår

	Konsernet er omfattet av IA-avtalen, som blant annet utvider retten til bruk av egenmelding ved sykdom. Avtalen fastsetter at hver arbeidstaker kan ha egenmeldt sykefravær i totalt 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Hvert enkelt e...
	Våre data gir anledning til å dekomponere det egenmeldte fraværet i antall egenmeldinger og antall dager per forløp, på årsbasis. Med analogi til analyser av arbeidsledighet skiller vi på denne måten mellom 
	insidens
	varighet

	Også blant kvinnene er det kun et lite mindretall som har mange egenmeldinger. Omkring en tredel av kvinnene har ikke egenmeldt sykefravær i løpet av et kalenderår. Mens noen flere menn enn kvinner har to egenmeldinger, er kjønnsforskjellen omve...
	Figur 3. Antall fraværsdager per egenmeldt fraværstilfelle
	Figur 3. Antall fraværsdager per egenmeldt fraværstilfelle

	Varighetsfordelingen for de egenmeldte forløpene er gjengitt i figur 3. Denne viser at nesten 3 av 4 egenmeldingsperioder kun varer 1 eller 2 dager. Ser vi kalenderåret under ett, er det nærmest ingen arbeidstakere som er i nærheten av grensen p...
	Figur 4. Sum egenmeldte fraværsdager per ansatt per kalenderår
	Figur 4. Sum egenmeldte fraværsdager per ansatt per kalenderår

	Inntrykket så langt er at det er stor spredning i bruken av egenmeldinger. Mange benytter ikke retten overhodet, mens et fåtall ansatte har et betydelig egenmeldt fravær. Vi følger enkeltpersoner over tid i våre data og kan dermed også studere ...
	persistens)

	Tabell 2 gir et tydelig bilde av persistens i egenmeldingsbruken. Nesten 2 av 3 (61,7 prosent) uten egenmeldt fravær gjennom ett år hadde heller ikke egenmeldt fravær året etter. Arbeidstakerne med to eller flere egenmeldinger det ene året er og...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 2. Persistens i egenmeldingsbruken
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Antall forløp i fjor
	Antall forløp i fjor

	Antall forløp i år
	Antall forløp i år


	<TABLE ROW>
	0 
	0 

	(44,3 %)
	(44,3 %)

	1 
	1 

	(23,2 %)
	(23,2 %)

	2+ 
	2+ 

	(32,5 %)
	(32,5 %)


	<TABLE ROW>
	0 
	0 

	(44,9 %)
	(44,9 %)

	61,7 %
	61,7 %

	21,7 %
	21,7 %

	16,6 %
	16,6 %


	<TABLE ROW>
	1 
	1 

	(23,0 %)
	(23,0 %)

	44,4 %
	44,4 %

	26,9 %
	26,9 %

	28,7 %
	28,7 %


	<TABLE ROW>
	2+ 
	2+ 

	(32,1 %)
	(32,1 %)

	20,0 %
	20,0 %

	22,6 %
	22,6 %

	57,4%
	57,4%






	Alderseffekter
	Alderseffekter
	Debatten om arbeidsmoral og sykefravær er preget av til dels sterke meninger og svakt empirisk grunnlag. Det hevdes ofte at dagens unge føler mindre forpliktelser til å følge reglene enn deres foreldre gjorde. Da Synnovate i 2008 gjennomførte en...
	Våre data er imidlertid velegnet til å gi et bilde av egenmeldingsbruken etter alder. Et passende startpunkt kan være å se på andelen med minst én egenmelding i løpet av et kalenderår for henholdsvis menn og kvinner (jf. de sorte søylene i ...
	Det midterste panelet i figur 5 viser antall forløp per ansatt gitt at de har minst ett egenmeldingsforløp. Her er det igjen 20-åringene som skiller seg ut med mange fraværsperioder. For de andre aldersgruppene finner vi ikke noe klart mønster e...
	Figur 5. Alderstruktur for egenmeldingsbruken
	Figur 5. Alderstruktur for egenmeldingsbruken

	Siden det er vanskelig å tenke seg at yngre ansatte gjennomgående har svakere helse enn sine eldre kolleger, vil mange tolke aldersmønsteret vi ser i de mørke søylene som en indikasjon på forskjell i arbeidsmoral og holdninger til å gå på jo...
	Vi er heldigvis i den situasjon at vi til en viss grad kan «justere» de observerte aldersmønstrene for forskjeller i arbeidsoppgaver (målt ved 
	selskapstilhørighet)
	inntekt)
	justerer
	justerte
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	I det øverste panelet i figur 5 ser vi andelen med egenmeldt fravær i 
	råtall
	justert

	I det midterste panelet, som viser antall egenmeldinger per arbeidstaker med egenmeldt fravær, ser vi at de store observerte aldersforskjellene i stor grad forsvinner i det vi kontrollerer for bedriftstilknytning, lønn, ansiennitet og kalendertid. ...
	Det nederste panelet, som viser gjennomsnittlig varighet per egenmelding, viser at de observerte forskjellene ikke endres når vi kontrollerer for bedriftstilknytning, lønn, ansiennitet og kalendertid. Tabellen i appendikset viser også at disse for...
	Alt i alt kan vi konkludere med at det ser ut til å være aldersforskjeller i det egenmeldte fraværet. Det ser ut til at andelen med egenmeldt fravær er noe høyere blant de unge arbeidstakerne (først og fremst unge menn), mens hvert enkelt forl...
	Aldersforskjellene vi finner for det egenmeldte fraværet, likner mye på det vi vet om det legemeldte fraværet. Markussen et al. (2009) studerer insidens og varighet av legemeldt sykefravær delt i to diagnosegrupper; «major» bestående av diagno...
	Hvorvidt våre resultater, og da spesielt det at en høyere andel unge menn har egenmeldt fravær, kan skyldes holdningsendringer eller andre forhold, er det for oss ikke mulig å svare entydig på. Aldersforskjellene vi sitter igjen med etter å ha ...

	Ukedagsmønstre og fraværssykler
	Ukedagsmønstre og fraværssykler
	Flere egenmeldinger starter på mandag enn andre dager. Dette kalles ofte for «mandag-morgen-effekt», og former for dette har vært studert av flere (se f.eks Ichino og Moretti 2010, Card og McCall 1996). Rent mekanisk vil vi forvente at flere egen...
	Den norske egenmeldingsordningen med full lønn under sykdom fremstår som såpass raus at faren for misbruk er overhengende. Ettersom vi ikke kan observere den ansattes helsestatus under fravær, kan vi selvfølgelig ikke vurdere hvorvidt enkeltepis...
	Figur 6 viser hvordan fraværsmønsteret varierer mellom ukedager. Fraværsratene er målt relativt til dager den ansatte enten er på jobb eller er sykmeldt. Vi ser bort fra dager med avspasering, permisjoner og andre fraværsårsaker. Ved å se på...
	Figur 6. Fraværsraten fordelt over ukedager
	Figur 6. Fraværsraten fordelt over ukedager


	Substitusjon og samvariasjon mellom fraværstypene
	Substitusjon og samvariasjon mellom fraværstypene
	Hvilken plass har egenmeldt fravær i forhold til det legemeldte? Omfanget er selvsagt lavere, men er fravær meldt av arbeidstakeren selv i sin natur forskjellig fra legemeldt fravær, eller henger fraværstypene sammen? På den ene siden kan det te...
	I datamaterialet er det lite som tyder på at det er utstrakt substitusjon mellom fraværstypene. I figur 7 har vi gruppert arbeidstakerne etter hvor mye legemeldt fravær de har. Søylene viser så hvor mye egenmeldt fravær disse gruppene har i gje...
	Figur 7. Samvariasjon mellom egenmeldt og legemeldt fravær
	Figur 7. Samvariasjon mellom egenmeldt og legemeldt fravær

	Det er mer opplagt å trekke skillelinjer mellom grupper ansatte med og uten sykefravær generelt. For det første forteller datasettet oss at rundt to tredjedeler (65,5 prosent) av de ansatte ikke har ett eneste legemeldt fravær i løpet av året, ...
	Når både legemeldt og egenmeldt fravær ser ut til å gå igjen hos de samme arbeidstakerne, er det nærliggende å spørre hvorvidt begge fraværstyper blir brukt for én og samme sykdomsepisode. Er det slik at egenmeldinger tas ut forut for et mu...
	Samvariasjon mellom fraværstypene går altså innen ansattgrupper, men ikke innen sykdomsforløp. De som generelt har høyt fravær, har fravær av begge typer. Substitusjon mellom fraværstypene observeres ikke, men heller ikke komplementaritet i d...

	Konklusjon
	Konklusjon
	Den norske sykelønnsordningen er trolig verdens mest sjenerøse med full lønn under sykdom i opp til ett år. Med IA-avtalen har arbeidstakere i prinsippet muligheten til å være én måned ekstra borte fra jobben dersom de er villige til å (mis)...
	ingen

	Ulike aldersgrupper benytter egenmeldingsinstituttet ulikt. En større andel av de yngste har egenmeldt fravær, men når vi sammenlikner arbeidstakere innen samme selskap og med tilsvarende timelønn, er det svake tegn til at yngre bruker egenmeldin...
	Vi finner ingen tegn til at egenmeldt fravær er et substitutt til legemeldt fravær. Tvert imot ser det ut til at noen arbeidstakere har mye av begge deler, mens andre ikke er borte fra jobben på grunn av sykdom overhode. 
	Endelig finner vi heller ingen støtte for myten om at det egenmeldte fraværet er høyere på mandager og fredager enn andre dager i uka. Riktignok starter flere episoder på mandager, men det er helt i tråd med hva vi skulle forvente siden mandag ...
	Det er vanskelig for oss å vurdere i hvor stor grad våre resultater er generaliserbare til hele landet. Det vil trolig være store variasjoner mellom ulike arbeidsplasser med hensyn til hvordan egenmeldingsretten benyttes. Men, om «vårt konsern»...
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	2 En ansatt må ha jobbet i konsernet i minst fire uker for å være med i denne undersøkelsen, og personlige karakteristika som kjønn, alder og inntekt må være tilgjengelig. Det riktige antall ansatte i konsernet er derfor noe høyere. Ikke alle...
	2 En ansatt må ha jobbet i konsernet i minst fire uker for å være med i denne undersøkelsen, og personlige karakteristika som kjønn, alder og inntekt må være tilgjengelig. Det riktige antall ansatte i konsernet er derfor noe høyere. Ikke alle...

	3 Den lineære regresjonen som gir estimater for de grå søylene i øverste panel, gir misvisende standardfeil. En ikke-lineær sannsynlighetsmodell kan imidlertid anvendes for å få pålitelige estimater for å teste hvorvidt det er aldersforskjel...
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	Styringsmodeller inspirert av New Public Management (NPM) er i økende grad tatt i bruk i offentlig sektor. Et utslag av dette er at mange kommuner har valgt å organisere tjenesteproduksjon etter en bestiller-utfører-modell. I denne artikkelen drø...
	Styringsmodeller inspirert av New Public Management (NPM) er i økende grad tatt i bruk i offentlig sektor. Et utslag av dette er at mange kommuner har valgt å organisere tjenesteproduksjon etter en bestiller-utfører-modell. I denne artikkelen drø...
	1 




	Henry Mintzberg (1983:2) slår fast at alle former for organisering av aktivitet gir opphav til to grunnleggende og motstridende krav; arbeidsdeling og koordinering. Arbeidsdeling innebærer at arbeidet blir oppdelt i forskjellige delaktiviteter og f...
	Henry Mintzberg (1983:2) slår fast at alle former for organisering av aktivitet gir opphav til to grunnleggende og motstridende krav; arbeidsdeling og koordinering. Arbeidsdeling innebærer at arbeidet blir oppdelt i forskjellige delaktiviteter og f...
	Malone og Crowstone (1994:90) definerer koordinering som håndtering av avhengigheter mellom aktiviteter. Koordinering kan slik forstås som noe man utfører for at arbeidsdeling skal fungere tilfredsstillende, og kan dermed ses som en handling som u...
	Frances et al. (1991) presenterer tre ulike mekanismer for koordinering. I 
	hierarkiet
	nettverk
	markedet

	Koordinering innenfor offentlig sektor har tradisjonelt skjedd ved at overordnede enheter gjennom formelt regelverk, instrukser, beskrivelser i bevilgningsbrev og annet har definert oppgaver, ansvar og myndighet for underliggende enheter. Enkelt sagt...
	Denne artikkelen ser på konsekvenser av å erstatte tradisjonell byråkratisk/hierarkisk koordinering med NPM-inspirert markedskoordinering i kommunal sektor. Det empiriske grunnlaget er hentet fra en studie av innføringen av en bestiller-utfører-...
	Bestiller-utfører-modellen og tidligere forskning
	Bestiller-utfører-modellen og tidligere forskning
	Bestiller-utfører-modellen er et sentralt virkemiddel innenfor New Public Management-bestrebelsene i norske kommuner. Det overordnede grepet er å innføre et tydelig skille mellom myndighetsutøving og tjenesteproduksjon og å organisere relasjonen...
	Kontrakten er sentral i bestiller-utfører-modellen, men praktiseringen varierer mellom ulike organisasjoner. Greve (2000) skiller mellom klassiske og relasjonelle kontrakter. Klassiske kontrakter sikter mot kvantifisering og detaljert regulering i f...
	Vincent-Jones og Harries (1998) hevder at selv om forhandlingene i interne markeder i utgangspunktet er formelle, har erfaring vist en bevegelse mot mer relasjonelle kontrakter med større vekt på tillitsdimensjonen. Flere undersøkelser dokumentere...
	Bestiller-utfører-modellen er de siste tiårene tatt i bruk i store deler av offentlig sektor i Norge, både på kommunalt og statlig nivå. Det finnes en god del litteratur som omhandler bestiller-utfører-modellens prinsipielle sider, men lite for...
	Normer, verdier og virkelighetsoppfatninger i organisasjonene setter grenser for hvorvidt innføring av markedsarrangementer er realiserbare. For at modellen skal fungere etter hensikten, er det viktig med støtte fra de viktigste interessentgruppene...
	Nesheim og Rokkan (2001) tar utgangspunkt i transaksjonskostnader for å beskrive fordeler og ulemper ved koordinering gjennom marked. Fordeler med transaksjoner i et marked er at man får sterkere økonomiske incentiver, siden det er den eksterne le...
	Brignall og Modell (2000) tar også i betraktning konsekvenser for de ansatte, og mener den sosiale prosessen som er knyttet til implementering av systemer, og måten systemene kommer til anvendelse på, har fått for liten oppmerksomhet i bestiller-...
	Bryntse (2000) går direkte inn på konsekvenser som følger av kontraktsstyring og trekker fram følgende potensielle ulemper:
	• Å skille produksjon og planlegging kan føre til tap av kritisk kunnskap om virksomheten.
	• Å skille produksjon og planlegging kan føre til tap av kritisk kunnskap om virksomheten.
	• Å skille produksjon og planlegging kan føre til tap av kritisk kunnskap om virksomheten.

	• Fragmentering kan føre til en svakere overgripende styring, problemer med ansvarsfordeling og sterkere interne konflikter.
	• Fragmentering kan føre til en svakere overgripende styring, problemer med ansvarsfordeling og sterkere interne konflikter.

	• Detaljerte krav kan føre til mindre innovasjon og fleksibilitet.
	• Detaljerte krav kan føre til mindre innovasjon og fleksibilitet.

	• Formalisering kan føre til negative relasjoner og tillitssvikt.
	• Formalisering kan føre til negative relasjoner og tillitssvikt.

	• Risikoen for opportunistisk atferd kan føre til høye kontrollkostnader.
	• Risikoen for opportunistisk atferd kan føre til høye kontrollkostnader.


	Selv om Bryntse (2000) snakker om kontraktsstyring generelt, argumenterer Busch og Vanebo (2001) for at dette også er aktuelle problemstillinger innenfor interne markeder.
	En endring som påvirker de formelle relasjonene i en organisasjon, vil også få konsekvenser for de organisasjonsinterne nettverkene. Tidligere forskning på privatisering og nettverk kan vi finne i en rapport av Hernes (2007), som kritiserer det i...

	Data og metode
	Data og metode
	Datamaterialet er samlet i et prosjektteam bestående av forskere fra Studio Apertura og SINTEF. Prosjektgruppen gjennomførte delvis strukturerte intervjuer av informanter fra alle nivåer innenfor vann- og avløpssektoren (VA) i to store bykommuner...

	Politisk styring
	Politisk styring
	Bestiller-utfører-modellen og andre NPM-inspirerte reformer kan i stor grad koples til en høyreorientert og nyliberalistisk poIitikk. I 2003 foregikk det i forkant av valget i A-by, som på den tiden var høyrestyrt, en politisk prosess hvor en la ...
	I B-by ble bestiller-utfører-modellen innført med større iherdighet og sterkere politisk trykk, mye som et resultat av et borgerlig dominert bystyre med Høyre som det ledende partiet. Her var det et uttrykt mål å få til et tydelig skille mello...

	De to kommunene
	De to kommunene
	I A-by ble virksomheten delt inn i to enheter og organisert slik at Bestiller A, som er en kommunal stabsenhet, har ansvar for den langsiktige planleggingen, for forvaltning av budsjettene politikerne bevilger, og for å utarbeide kontrakter og gi r...
	I B-by ble det i 2004 etablert en tredelt bestiller-utfører-modell, med en bestiller og to utførere. Bestiller B er den kommunale VA-etaten som «eier» infrastrukturen, er faglig rådgiver for det politiske systemet og sitter med overordnet ansvar...

	Klassisk eller relasjonell kontrakt
	Klassisk eller relasjonell kontrakt
	Et av hovedprinsippene i bestiller-utfører-modellen er en overgang fra hierarkisk styring til kontraktstyring. I Kommune A fikk kontrakten i praksis liten betydning i arbeidet. En informant på bestillersiden beskrev kontrakten som et dokument det i...
	Kontrakten er veldig rund og den er grov. Det er ikke noen kontrakt som ville ha blitt brukt i et privat firma. Det er jeg bombesikker på. Det er en typisk kommunal kontrakt, og setter lite krav. Jeg husker vi listet opp hva vi skulle gjøre, vi sku...
	Kontrakten er veldig rund og den er grov. Det er ikke noen kontrakt som ville ha blitt brukt i et privat firma. Det er jeg bombesikker på. Det er en typisk kommunal kontrakt, og setter lite krav. Jeg husker vi listet opp hva vi skulle gjøre, vi sku...

	Den overordnede kontrakten viste seg å bli brukt mer som retningsgivende enn som et formelt styringsdokument. Informantene omtalte kontrakten som en funksjonskontrakt, som i liten grad gir detaljerte beskrivelser av arbeidsutførelsen. Bestillerside...
	I
	De i B1 oppfatter den kontrakten som en funksjonskontrakt. De skal rapportere på vannkvalitet og på regularitet, altså antall brudd og reparasjoner, ikke hva de har gjort ellers. Jeg er uenig i det. Så lenge vi har ansvaret, og så lenge vi skal ...
	De i B1 oppfatter den kontrakten som en funksjonskontrakt. De skal rapportere på vannkvalitet og på regularitet, altså antall brudd og reparasjoner, ikke hva de har gjort ellers. Jeg er uenig i det. Så lenge vi har ansvaret, og så lenge vi skal ...

	Utfører B1 var fra tidligere av vant med å styre seg selv og opplever at bestiller i den nyinnførte forretningsmodellen kommer med direkte styringssignaler som ikke er forenlige med måten de ønsker å jobbe på. Ifølge Busch og Vanebo (2005) vi...

	Informasjonsflyt i topartsrelasjoner
	Informasjonsflyt i topartsrelasjoner
	En etablering av tonivåorganisering med autonome resultatenheter fordrer svært gode informasjons- og kommunikasjonskanaler (Trygstad 2009). Det ble aldri etablert noe markant skille mellom bestiller og utfører i A-by, annet enn at man fysisk skilt...
	Det er viktig å ha med driften, så vi ikke bygger noen ting som de ikke vil ha. Der har jo også vi [bestiller] en koordinerende rolle da.
	Det er viktig å ha med driften, så vi ikke bygger noen ting som de ikke vil ha. Der har jo også vi [bestiller] en koordinerende rolle da.

	Under intervjuene ble det ofte referert til personer i stedet for avdelingsenheter. Mye av den daglige kommunikasjonen foregikk gjennom telefon, og det var liten oppmerksomhet knyttet til arbeidsbeskrivelser. Kjennskap til andre kollegers kunnskap og...
	I B-by har man har sett en tendens til fragmentering av de uformelle relasjonene etter innføringen av modellen. Koordineringen ivaretas i stor grad gjennom formelle møter, og det er relativt lite uformell kontakt. Koordinering gjennom formelle kana...
	Så at jo mer vi åpner oss, forteller og informerer og opplyser, jo bedre er de[bestiller]. Det er en sånn redsel for noen her at vi ikke kan åpne oss, fordi at da kan bestiller bruke dette i neste omgang mot oss, og kan bruke disse hemmelighetene...
	Så at jo mer vi åpner oss, forteller og informerer og opplyser, jo bedre er de[bestiller]. Det er en sånn redsel for noen her at vi ikke kan åpne oss, fordi at da kan bestiller bruke dette i neste omgang mot oss, og kan bruke disse hemmelighetene...

	Disse motstridende interessene skaper barrierer for informasjonsflyt og hindrer bestiller i å opparbeide seg god og oppdatert driftskompetanse. En slik innstilling har ført til redusert tillit i organisasjonen. Bestiller og utførere fremstår som ...

	Kontroll
	Kontroll
	Uansett hvordan man organiserer seg med utgangspunkt i en bestiller-utfører- modell, er det viktig å få overført kompetanse til dem som er ansvarlige for bestillingen (Nesheim og Vathne 2004). I A-by oppfattet bestillersiden bestiller og utfører...
	I B-by opplever bestillersiden det som vanskelig å få kontroll innenfor bestiller-utfører-modellen fordi en opplever utfordringer både i forhold til styring og informasjonsoverføring. En utfordring på styringssiden er at Bestiller B ønsker å ...
	[…] du har ingen muligheter til å straffe når noe går galt, sånn som du har i det private hvor du kan holde igjen penger. Og du har heller ingen mulighet til å honorere når ting går bra.
	[…] du har ingen muligheter til å straffe når noe går galt, sånn som du har i det private hvor du kan holde igjen penger. Og du har heller ingen mulighet til å honorere når ting går bra.

	Bestillersiden har et formidleransvar både overfor politikere og kunder, men mangler oppdatert informasjon. Som følge av manglende informasjonsoverføring fra utfører til bestiller, er man blitt bekymret for bestillerkompetansen. Et argument som f...

	Fra byråkrati til nettverk og marked
	Fra byråkrati til nettverk og marked
	Selv om A-by og B-by i prinsippet har innført samme modell, ser vi at organisering og koordinering av arbeidsoppgaver har tatt ulik form. I A-by tyder resultatene på en organisasjon som lener seg tungt på de uformelle relasjonene i koordinering av...
	I B-by søker man å oppnå koordinering gjennom å standardisere kontakt og samarbeidsformer mellom bestiller og utfører basert på et formalisert avtaleverk. Man har hatt enkelte problemer med kommunikasjon og koordinering som følge av oppsplitti...
	Erfaringene med å dele en kommunal virksomhet fra dem man tidligere var kolleger med, var veldig spesielt. Det er veldig uvant å presse priser og utføre ting etter kontrakter. Vår erfaring er at det ble mye personlige konflikter ut av ting som ma...
	Erfaringene med å dele en kommunal virksomhet fra dem man tidligere var kolleger med, var veldig spesielt. Det er veldig uvant å presse priser og utføre ting etter kontrakter. Vår erfaring er at det ble mye personlige konflikter ut av ting som ma...

	I B-by erstatter kontrakter og forretningsmessige relasjoner uformelle samordningsmekanismer, eller innføres på områder der de ikke eksisterte tidligere. Kontrakter spesifiserer oppgaver som skal utføres, definerer kompetanse, arbeidsfordeling og...

	Oppsummering
	Oppsummering
	Denne artikkelen har sett på overgangen fra hierarkisk koordinering til markedskoordinering gjennom innføring av en bestiller-utfører-modell. I A-by viste det seg at markedsstyring i liten grad ble realisert. Den formelle reduksjonen av den hierar...
	Arbeidsflyten i VA-virksomheten i norske bykommuner er basert på langvarig erfaring med tekniske og organisatoriske løsninger, hvor drift, vedlikehold og nybygging er integrert over tid. Vellykket innføring av en bestiller-utfører-modell innenfor...
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	Vi benytter maksprisreformen fra 2006, som ledet til en betydelig reduksjon i barnehageprisene, til å svare på spørsmålet: Kan billigere barnehage være et effektivt verktøy for å øke mødres arbeidstilbud når arbeidstilbudet allerede er høy...
	Vi benytter maksprisreformen fra 2006, som ledet til en betydelig reduksjon i barnehageprisene, til å svare på spørsmålet: Kan billigere barnehage være et effektivt verktøy for å øke mødres arbeidstilbud når arbeidstilbudet allerede er høy...
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	I en internasjonal sammenheng har Norge en ambisiøs og sjenerøs offentlig familiepolitikk som tar godt vare på barnefamilier (OECD 2009). Subsidierte barnehagepriser er en viktig del av denne politikken. Gjennom lave barnehagepriser er ambisjonen ...
	I en internasjonal sammenheng har Norge en ambisiøs og sjenerøs offentlig familiepolitikk som tar godt vare på barnefamilier (OECD 2009). Subsidierte barnehagepriser er en viktig del av denne politikken. Gjennom lave barnehagepriser er ambisjonen ...
	Hovedspørsmålet vi stiller i artikkelen, er om billigere barnehager kan være et effektivt verktøy for å øke mødres arbeidstilbud ytterligere i et samfunn hvor den kvinnelige yrkesdeltakelsen allerede er svært høy. Vi benytter introduksjonen ...
	2 

	Det finnes en stor økonomisk forskningslitteratur som omhandler betydningen av barnehagepriser på kvinners arbeidstilbud (se f.eks. Blau og Robins 1988, Ribar 1992, Connelly 1992, Connelly og Kimmel 2000, Blau og Tekin 2001 og Lefebvre og Merrigan ...
	I hovedsak benyttes det to typer av metoder for å studere betydningen av barnehagepriser på sysselsetting: Strukturelle modeller og såkalte naturlige eksperimenter. I denne artikkelen benytter vi den sistnevnte tilnærmingen. Tre nylig publiserte ...
	Våre resultater støtter hypotesen om at reduserte barnehagepriser har en positiv effekt på mødres arbeidsmarkedsdeltakelse, målt ved deres sannsynlighet for å delta på arbeidsmarkedet. Flere småbarnsmødre har gått ut i yrkeslivet som result...
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	Maksprisreformen
	Maksprisreformen
	Et politisk ønske om økt barnehagedekningen sammen med et ønske om reduserte barnehagepriser var utgangspunktet for det såkalte «barnehageforliket» som ble inngått i våren 2003 (Innst. S. nr. 50 2002–2003). Hovedideen var at verken økonomi...
	Figur 1. Andel barn i barnehage 1999–2007
	Figur 1. Andel barn i barnehage 1999–2007

	Figur 1 viser at kapasiteten har økt markert siden 2001, selv om den ikke har økt så fort som først planlagt (målsettingen var full dekning i løpet av 2005). Da maksgrensen på 2250 kroner i 2006 ble satt, økte dekningsraten videre fra et alle...
	Statistisk sentralbyrå har i flere år presentert tall for barnehagepriser basert på et utvalg kommuner. Tallene som presenteres under, gjelder for et utvalg av 109 kommuner i perioden 2003–2006. Prisene gjelder for en heltidsplass per måned, gr...
	Figur 2. Fordeling av månedlig barnehagekostnader
	Figur 2. Fordeling av månedlig barnehagekostnader

	Av figuren går det fram at før reformen var det en mye større regional variasjon i prisene mellom kommuner. Etter introduksjonen av reformen er det slik at en klar majoritet av kommunene velger makssatsen. I 2006 valgte 85 prosent av utvalgskommun...
	Figur 3 viser endringen fra et år til neste i den gjennomsnittlige prisen for en fulltidsplass. Vi presenterer endringen for alle tre inntektsgruppene; 250 000, 375 000 og 500 000.
	Figur 3. Gjennomsnittlig månedlig endring i barnehagekostnader mellom par av år
	Figur 3. Gjennomsnittlig månedlig endring i barnehagekostnader mellom par av år

	Figur 3 viser tydelig at det i hovedsak er 2006-reformen som har resultert i en betydelig reduksjon i prisene. Mellom 2005 og 2006 ble den månedlige prisen redusert med mellom 400 og 500 kroner per barn per måned i en heltidsplass. 

	Data og utvalg
	Data og utvalg
	Dataene som benyttes, kommer fra en rekke administrative registerdata, innsamlet og organisert av Statistisk sentralbyrå. Utgangspunktet er informasjon om alle fødsler hvert år, med detaljert informasjon om tidspunkt og kopling til mor og far. Dat...
	Våre to mål på arbeidstilbud er i) et binært mål som måler om moren deltar på arbeidsmarkedet eller ikke i løpet av observasjonsperioden, og ii) et kontinuerlig mål som måler antall dager sysselsatt i løpet av observasjonsperioden, gitt at...
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	Vi benytter informasjon om fire kohorter av mødre: De som fødte i 1995, 1999, 2001 og 2005. Begrunnelsen for utvelgelsen vil bli klarere i presentasjonen av metoden i neste avsnitt. Analysene er begrenset til mødre som er mellom 20–45 år det å...

	Metodisk tilnærming
	Metodisk tilnærming
	Målsettingen med den empiriske analysen er å måle effekten av maksprisreformen (MP-reformen) ved å identifisere endringer i arbeidstilbudet for mødre som 
	blir påvirket
	ikke blir påvirket

	Men dersom det skjedde noen makroøkonomiske sjokk parallelt med introduksjonen av MP-reformen, som påvirket arbeidstilbudet til mødre med små barn – uavhengig av introduksjonen av MP-reformen – vil FF-estimatoren gi en gal estimator for effek...
	ikke

	Denne metoden tar hensyn til at MP-garantien, slik vi evaluerer den, skaper variasjon langs tre dimensjoner: mellom mødre med barn i ulike aldre, ii) mellom pre- og post-perioder, og iii) mellom perioder med MP-garanti og perioder uten MP-garanti. I...
	<GRAPHIC>
	Den første hovedparentesen viser FF-estimatoren for mødre med små barn, kalt tiltaksgruppen. Først måler (Y
	T
	2007_2006
	T
	2004_2003
	fødte i 2005
	T
	2003_2002
	T
	2000_1999
	fødte i 2001
	C
	2007_2006
	C
	2004_2003
	fødte i 1999
	C
	2003_2002
	C
	2000_1999
	fødte i 1995

	Videre kan tiltaksgruppen og kontrollgruppen variere systematisk med hensyn til observerte kjennetegn som påvirker arbeidstilbudet, slik som utdanning, alder, sivil status, bosted og eldre barn i husholdningen. For å kontrollere for slike forskjell...
	<GRAPHIC>
	hvor i er individ, t er tid (1=post, 0=pre), k er gruppe av mødre (1=mødre med små barn, 0= mødre med eldre barn) og j er MP-status (1 hvis det er MP-periode, 0 hvis det ikke er MP-periode), Z er en vektor med forklaringsvariabler som antas å p...
	Den viktigste koeffisienten er FFF-koeffisienten a
	9
	MP,
	POST
	TILTAK

	Verden er ikke et laboratorium. Fordi den første delen av reformen ble innført i 2004, er det vanskelig å finne en pre-periode som er helt ren for den første delen av reformen. Vi erkjenner dette problemet, men mener at det ikke vil forstyrre vå...
	førstefødte


	Resultater
	Resultater
	Tabell 1 presenterer FF- og FFF-estimatorer for effekten av maksprisreformen på mødres arbeidstilbud. Arbeidstilbud måles ved hjelp av en binær jobb- / ikke- jobb-variabel som måler yrkesdeltakelse (øvre halvdel av tabellen) og antall arbeidsda...
	Tabell 1. Effekt av maksprisreformen på småbarnsmødres arbeidstilbud. FF- og FFF-estimatorer. Arbeidsmarkedsdeltakelse og antall arbeidsdager (gitt deltakelse). Gjennomsnittstall for variabelen og standard feil i parentes
	Tabell 1. Effekt av maksprisreformen på småbarnsmødres arbeidstilbud. FF- og FFF-estimatorer. Arbeidsmarkedsdeltakelse og antall arbeidsdager (gitt deltakelse). Gjennomsnittstall for variabelen og standard feil i parentes

	Først ser vi effekten av reformen på arbeidsmarkedsdeltakelse. Vi starter med å se på endringen i arbeidstilbud for tiltaksgruppen (mødre med små barn). For mødre som er berettigede til makspris (MP-berettigede), reduseres den gjennomsnittlige...
	Forskjellen mellom de to FF-estimatorene gir oss FFF-estimatoren som er lik 4,3 prosentpoeng (5,7–1,4), og statistisk signifikant. Dette betyr at innføringen av maksprisreformen har økt kvinners arbeidstilbud – målt ved arbeidsdeltakelsen – ...
	Den nedre halvdelen av tabellen viser resultater for det kontinuerlige målet; antall arbeidsdager 
	gitt

	I sum viser resultatene i tabellen at maksprisreformen har påvirket mødres arbeidstilbud positivt. Den positive effekten virker gjennom at maksprisreformen har hatt en mobiliserende effekt på arbeidsmarkedsdeltakelsen. Reduserte barnehagepriser ...

	Resultater fra regresjonsanalyse
	Resultater fra regresjonsanalyse
	For variabelen for arbeidsmarkedsdeltakelse og variabelen for varighet av sysselsetting estimerer vi en lineær sannsynlighetsmodell-versjon av likning (2).
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	Tabell 2. Maksprisreformen og småbarnsmødres arbeidstilbud. Regresjonsresultater. Koeffisienter og standardfeil. Avhengige variabler: arbeidsmarkedsdeltakelse og antall arbeidsdager (gitt deltakelse)
	Tabell 2. Maksprisreformen og småbarnsmødres arbeidstilbud. Regresjonsresultater. Koeffisienter og standardfeil. Avhengige variabler: arbeidsmarkedsdeltakelse og antall arbeidsdager (gitt deltakelse)

	I presentasjonen i tabell 2 begrenser vi oss til kjernevariablene som vist i likning (2) tidligere. Variabelen vi er mest interessert i, er «MPxTiltakxPost». Det er denne som måler effekten av maksprisreformen på arbeidstilbudet. Vi ser først p...
	Resultatene for kontrollvariablene (ikke vist) avslører ingen store overraskelser. Arbeidstilbudet øker med yrkeserfaring og med utdanningsnivået. Det er lavere for gifte og skilte mødre enn for mødre som ikke er gifte eller skilte. Arbeidstilbu...

	Analyser for undergrupper
	Analyser for undergrupper
	I dette avsnittet presenterer vi regresjonsresultater for tre undergrupper, definert ved barn i husholdningen, utdanning, og husholdningsinntekt. Vi begrenser analysene til det binære målet på arbeidstilbud: arbeidsmarkedsdeltakelse.
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 3. Maksprisreformen og småbarnsmødres arbeidstilbud. Regresjonsresultater for ulike undergrupper. Koeffisienter og standardfeil i parentes. Avhengig variabel: arbeidsmarkedsdeltakelse
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ytterligere barn i barnehagealder
	Ytterligere barn i barnehagealder

	Utdanning
	Utdanning

	Husholdningsinntekt
	Husholdningsinntekt


	<TABLE ROW>
	0
	0

	1 
	1 

	2
	2

	Lav
	Lav

	Høy
	Høy

	Lav
	Lav

	Høy
	Høy


	<TABLE ROW>
	MPx TiltakxPost
	MPx TiltakxPost

	0,027*** 
	0,027***
	(0,006)

	0,047*** 
	0,047***
	(0,006)

	0,054*** 
	0,054***
	(0,007)

	0,065*** 
	0,065***
	(0,011)

	0,022*** 
	0,022***
	(0,007)

	0,065*** 
	0,065***
	(0,011)

	0,021*** 
	0,021***
	(0,007)


	<TABLE ROW>
	R2 just
	R
	2


	0,141
	0,141

	0,157
	0,157

	0,235
	0,235

	0,228
	0,228

	0,082
	0,082

	0,228
	0,228

	0,135
	0,135


	<TABLE ROW>
	N
	N

	109642
	109642

	133746
	133746

	29636
	29636

	96185
	96185

	100682
	100682

	96185
	96185

	176389
	176389


	<TABLE ROW>
	Note: I alle modellene kontrollerer vi for de andre kjernevariablene pluss alle kontrollvariablene som i tabell 2. Signifikansnivå: *** 1 prosent, ** 5 prosent, * 10 prosent.
	Note: I alle modellene kontrollerer vi for de andre kjernevariablene pluss alle kontrollvariablene som i tabell 2. Signifikansnivå: *** 1 prosent, ** 5 prosent, * 10 prosent.





	I presentasjonen begrenser vi oss til variabelen «MPxTiltakxPost». Det er denne som måler effekten av maksprisreformen på arbeidstilbudet. Alle de andre kontrollvariablene er likevel med i estimeringen. Når det gjelder ytterligere barn i barneha...
	Når det gjelder utdanningsnivå, skiller vi mellom høy og lav utdanning. Høy utdanning er definert med universitets- eller høyskoleutdanning. Lav utdanning er definert ved videregående skole eller lavere. Personer med lav utdanning har lavere (p...
	Når det gjelder husholdningsinntekt, skiller vi mellom to nivåer: Husholdning med lav inntekt (maksimum 300 000 kroner i årlig inntekt) og husholdning med høy inntekt, som er alle husholdninger med husholdningsinntekt høyere enn 300 000. Hushold...

	Noen effekt for far?
	Noen effekt for far?
	Til slutt gjennomfører vi tilsvarende analyser som vist i tabell 2, men nå for menn. Det betyr at alt er det samme som i tabell 2, unntatt kjønnet på foreldrene. Kvinner er fortsatt hovedpersonen når det gjelder omsorg for små barn. Vi forvente...
	<TABLE>
	<TABLE>
	Tabell 4. Maksprisreformen og fedres arbeidstilbud. Regresjonsresultater for menn. Koeffisienter og standardfeil. Avhengig variabel: arbeidsmarkedsdeltakelse
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Uten kontrollvariabler
	Uten kontrollvariabler

	Med kontrollvariabler
	Med kontrollvariabler


	<TABLE ROW>
	Koeffisient
	Koeffisient

	Standardfeil
	Standardfeil

	Koeffisient
	Koeffisient

	Standardfeil
	Standardfeil


	<TABLE ROW>
	MPxTiltakxPost
	MPxTiltakxPost

	-0,003
	-0,003

	0,005
	0,005

	-0,005
	-0,005

	0,007
	0,007


	<TABLE ROW>
	R2 justert
	R
	2


	0,010
	0,010

	0,073
	0,073


	<TABLE ROW>
	Antall observasjoner
	Antall observasjoner

	263836
	263836

	263836
	263836


	<TABLE ROW>
	Note: I den andre modellen kontroller vi for det komplette settet av kontrollvariabler som i tabell 2. I begge modeller kontroller vi for alle kjernevariablene. Signifikansnivå: *** 1 prosent, ** 5 prosent, * 10 prosent.
	Note: I den andre modellen kontroller vi for det komplette settet av kontrollvariabler som i tabell 2. I begge modeller kontroller vi for alle kjernevariablene. Signifikansnivå: *** 1 prosent, ** 5 prosent, * 10 prosent.





	Tabell 4 viser som forventet at reduserte barnehagepriser gjennom maksprisreformen ikke har påvirket fedres arbeidstilbud. Koeffisienten er omtrent lik null og langt fra statistisk signifikant. 

	Oppsummering og diskusjon
	Oppsummering og diskusjon
	I denne artikkelen har vi analysert effekten av lavere barnehagepriser på mødres arbeidstilbud. Vi benytter maksprisreformen for å analysere betydningen av barnehagepriser og av «barnehageforliket» som ble inngått våren 2003 (Innst. S. nr. 50 ...
	Dataene som benyttes, kommer fra en rekke administrative registerdata, innsamlet og organisert av Statistisk sentralbyrå. Utgangspunktet er informasjon om alle fødsler hvert år, med detaljert informasjon om tidspunkt og kopling til mor og far. Dat...
	Resultatene viser at maksprisreformen har påvirket mødres arbeidstilbud positivt. Den positive effekten virker gjennom at maksprisreformen har hatt en mobiliserende effekt på arbeidstilbudet, målt ved at den har påvirket arbeidsmarkedsdeltakelse...
	Reformen virker å ha liten effekt på arbeidstilbudet for mødre som allerede deltar på arbeidsmarkedet, altså virker ikke reformen å ha hatt noen effekt på mødres valg av antall arbeidstimer, gitt at de allerede deltar på arbeidsmarkedet. Det...
	Våre resultater er forskjellige fra resultatene i Lundin et al. (2008) for Sverige, presentert tidligere i artikkelen. Der finner man ingen målbare effekter fra en reform som har klare likehetstrekk med den norske. Dette kan skyldes flere ting: Vi ...
	Et annet interessant spørsmål som melder seg i kjølevannet av våre resultater, er hvor høyt arbeidstilbudet til småbarnmødres kan flyttes? Barnehagedekningen for ett- og to-åringer har økt i perioden etter vår analyseperiode. Er det fortsat...


	Noter
	Noter
	Noter
	1 Artikkelen er en rapportering fra prosjektet: «Public Policy and the Labour Market Attachment of Different Households», prosjektnummer 194379, finansiert av Norges forskningsråd under VAM-programmet. Artikkelen bygger på en mer omfattende analy...
	1 Artikkelen er en rapportering fra prosjektet: «Public Policy and the Labour Market Attachment of Different Households», prosjektnummer 194379, finansiert av Norges forskningsråd under VAM-programmet. Artikkelen bygger på en mer omfattende analy...

	2 I utgangspunktet ble reformen satt opp med en enda mer ambisiøs form. Den øvre grensen skulle være 2500 kroner i mai 2004 og 1500 kroner i 2005. Full barnhagedekning skulle være nådd i løpet av 2005. Begrensninger i kommunal økonomi og uenig...
	2 I utgangspunktet ble reformen satt opp med en enda mer ambisiøs form. Den øvre grensen skulle være 2500 kroner i mai 2004 og 1500 kroner i 2005. Full barnhagedekning skulle være nådd i løpet av 2005. Begrensninger i kommunal økonomi og uenig...

	3 Dette er den første studien som evaluerer maksprisreformen på mødres arbeidstilbud. Før introduksjonen av reformen gjennomførte Kornstad og Thoresen (2003) en mikrobasert simuleringsstudie som predikerte at reformen ville øke arbeidstilbudet ...
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