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Siden EØS-utvidelsen i 2004 har vi opplevd en ekstraordinær stor tilstrømning
av østeuropeiske arbeidsinnvandrere. I 2012 var det 122 000 personer fra de nye
EU-landene som var yrkesaktive i Norge med arbeidsinntekt over folketrygdens
grunnbeløp (for tiden 88.370 kroner). Det tilsvarte nesten 5 prosent av syssel-
settingen. Østeuropeerne har åpnet flaskehalser i den norske økonomien, gitt
nordmenn tilgang til billige tjenester og bidratt til et mer effektivt og fleksibelt
arbeidsmarked. Hvorvidt migrasjonen samlet sett representerer en varig gevinst
for det norske samfunnet, avhenger også av hvordan innvandrerne tilpasser seg
og lykkes i det norske arbeidsmarkedet over tid. Denne artikkelen gir et inn-
blikk i hvordan østeuropeerne har klart seg i det norske arbeidsmarkedet de
første 5-8 årene etter ankomst. En hovedkonklusjon er at denne innvandrer-
gruppen har vært betydelig overrepresentert blant arbeidsløse under og etter
finanskrisen. Likevel ser vi så langt få tegn på mer varig «trygdeavhengighet».

Det er i år 60 år siden opprettelsen av det felles nordiske arbeidsmarkedet og 20 år
siden åpningen av det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS) i de
vesteuropeiske landene.1 Disse avtalene la begge grunnlag for fri bevegelse av
arbeidskraft på tvers av landegrenser, og muliggjorde dermed en bedre og mer
effektiv utnyttelse av arbeidskraften i alle de deltakende landene. I et felles
arbeidsmarked kan arbeidskraften til enhver tid flyte dit den kaster mest av seg,
lokale flaskehalser kan elimineres, og virkningene av nasjonale demografiske end-
ringer og konjunktursvingninger kan dempes. Således kan «alle» i prinsippet
vinne på den frie bevegelsen av arbeidskraft. I all hovedsak har de felles nordiske
og vesteuropeiske arbeidsmarkedene framstått som effektivitetsfremmende,
mulighetsskapende og ukontroversielle.
S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2014 | ÅRGANG 31  | 275–295 275
© Universitetsforlaget | www.idunn.no/ts/spa



BERNT BRATSBERG, ODDBJØRN RAAUM OG KNUT RØED

276

spa-2014-4.book  Page 276  Thursday, November 6, 2014  10:07 AM
Det er i år også 10 år siden den første store utvidelsen av EØS-området mot
Øst-Europa fant sted. Denne medførte en kraftig ekspansjon av det felles euro-
peiske arbeidsmarkedet og inntreden av land med svært forskjellige inntekts-
nivåer og velferdsordninger. Integrasjonen av ulike nasjonale arbeidsmarkeder gir
nye utfordringer knyttet til både migrasjonsstrømmenes volum og sammenset-
ning, og til opprettholdelse av sysselsettingsgrad, lønnsnivå, og minstestandarder i
mottakerlandenes arbeidsliv. Ettersom EØS-avtalen også innebærer rask tilgang
til velferdsytelser og sosiale inntektssikringsordninger i det landet man arbeider i,
kan man frykte at migrasjonsstrømmer i noen grad tar form av «velferdsmigra-
sjon» framfor «arbeidsmigrasjon».

For Norge medvirket EØS-utvidelsen i 2004 til en dramatisk økning i innvand-
ringen til landet; fra et nivå på rundt 20 000 i året (noe som allerede var et histo-
risk høyt tall sammenlignet med tidligere perioder) til over 60 000. Fra 2004 til
2012 ble andelen av de sysselsatte med utenlandsk opprinnelse doblet, fra om lag 8
prosent til 16 prosent. Dette skjedde i en periode med stor og økende etterspørsel
etter arbeidskraft i Norge. Selv om enkelte arbeidstakergrupper har opplevd økt
konkurranse og lavere lønnvekst, har arbeidsinnvandringen i all hovedsak repre-
sentert en gevinst både for innvandrerne selv og for det norske samfunnet (Brats-
berg & Raaum 2012, 2013; Røed & Schøne 2012). Norsk næringsliv har fått dekket
sitt arbeidskraftsbehov, skatteinntektene har økt, og nordmenn har fått tilgang til
billigere og flere tjenester. Innvandrerne har fått tilgang til jobber som kaster langt
mer av seg enn tilsvarende arbeid i hjemlandet. 

Men representerer den omfattende arbeidsinnvandringen en varig gevinst for
Norge? Den kortsiktige effekten vil nesten alltid være positiv for mottakerlandet,
ettersom alle arbeidsinnvandrere er sysselsatt i produktivt arbeid kort tid etter
ankomst. På lengre sikt avhenger gevinsten av arbeidsinnvandrernes tilpasning til
det norske arbeidsmarkedet over tid. Vil de forbli i produktivt arbeid og dermed
bidra til finansiering av den norske velferdsstaten på varig basis, eller vil de være
særlig utsatt for uttrekning/utstøtning fra arbeidsmarkedet, og dermed under høy
risiko for bli avhengige av velferdsstatens ytelser? 

På et rent empirisk grunnlag er det naturligvis for tidlig å gi noe endelig svar på
dette spørsmålet. I denne artikkelen skal vi likevel følge de østeuropeiske arbeids-
migrantene som kom de første årene etter EØS-utvidelsen (2004–2007), og stu-
dere deres sysselsetting og eventuelle bruk av trygdeytelser til og med 2012. Vårt
datagrunnlag er koblede administrative registerdata, med detaljert informasjon
om arbeidsforhold, inntekter og eventuelle stønader. Mange av arbeidsinnvan-
drerne som kom i denne perioden, ble rammet av finanskrisen, som traff Norge
vinteren 2008/2009. Vi vil være særlig opptatt av hvordan konjunkturnedgangen
påvirket denne innvandrergruppen relativt til personer født i Norge. 

Før vi ser nærmere på hvordan det har gått med de østeuropeiske arbeidsinn-
vandrerne i Norge, vil vi imidlertid kort beskrive to svært ulike historiske parallel-
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ler knyttet til tidligere kohorter av arbeidsinnvandrere til Norge. For å studere den
virkelige langsiktige tilpasningen i det norske arbeidsmarkedet, må vi da betrakte-
lig lengre tilbake i tid, og ettersom det ble innført en generell «innvandringsstopp»
i Norge i 1975, har vi valgt å se nærmere på gruppen av arbeidsinnvandrere som
kom til Norge rett i forkant av dette tidspunktet. Migrantene fra første halvdel av
1970-tallet er det mulig å følge gjennom hele yrkeslivet. Vi har valgt å dele disse
migrantene i to hovedgrupper; de som kom fra land med vesentlig lavere inntekts-
nivå enn Norge (representert ved Pakistan og Tyrkia), og de som kom fra land
med omtrent samme inntektsnivå som Norge (Vest-Europa). Som vi skal se, gir
disse gruppene opphav til svært ulike historiske erfaringer: Mens de vesteuro-
peiske arbeidsmigrantene i all hovedsak har hatt yrkes- og trygdekarrierer som
ligner på dem som de som er født i Norge har hatt, har arbeidsinnvandrerne fra
lavinntektsland hatt vesentlig kortere yrkeskarrierer og etter hvert svært høy tryg-
deavhengighet. Spørsmålet som melder seg, er hva som har vært drivkreftene bak
disse store forskjellene, og – ikke minst – hvilke av disse historiske erfaringene
som vil være mest relevante for karrierene til de østeuropeiske arbeidsinnvan-
drerne. Kan vi – i kraft av østeuropeernes geografiske og kulturelle nærhet til
Norge – anta at deres langsiktige tilpasning i det norske arbeidsmarkedet vil ligne
mest på den vi har observert for vesteuropeiske migranter? Eller bør vi frykte at
det er mekanismer ved det norske arbeidslivet og/eller velferdsstaten som kan
medføre at de historiske erfaringene knyttet til arbeidsinnvandrere fra utviklings-
land i noen grad vil gjenta seg, og at vi dermed kan forvente korte yrkeskarrierer
og etter hvert høy trygdeavhengighet?

I denne artikkelen benytter vi data om østeuropeiske arbeidsinnvandrere som
har oppholdt seg i Norge i inntil 8 år for å belyse disse spørsmålene. Vårt hoved-
funn er at vi nok en gang ser at arbeidsinnvandrere fra lavinntektsland er svært
sårbare for konjunktursvingninger i mottakerlandet, og at finanskrisen rammet de
østeuropeiske arbeidsinnvandrerne mye hardere enn norske arbeidstakere. På det
verste mottok opp mot 20 prosent av de østeuropeiske arbeidsinnvandrerne
arbeidsledighetstrygd samtidig. Den gode nyheten er at arbeidsledigheten blant
innvandrerne også falt svært raskt da konjunktursituasjonen tok seg opp igjen. Og
selv om ledigheten har forblitt liggende på et noe høyere nivå enn for sammen-
lignbare personer født i Norge, ser vi så langt ingen klar tendens i retning av varig
trygdeavhengighet. 

Innvandringen til Norge 

Mellom 1970 og 2014 økte innvandrerbefolkningen i Norge, medregnet barn av
innvandrerforeldre, fra 1,5 til 14,9 prosent av den fastboende befolkningen (SSB
2014). Figur 1 viser årlige (brutto) innvandring i perioden 1970–2012, etter opp-
rinnelsesregion. Fra en årlig innvandring på færre enn 10 000 fram til midten av
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1980-tallet, har vi nå kommet opp på et nivå som overstiger 60 000 personer per
år. 

Figur 1. Innvandring til Norge etter opprinnelsesregion, 1970–2012

Note: Figuren omfatter kun «førstegangsinnvandrere». «EU8+2» inkluderer Bulgaria, Tsjekkia, Est-
land, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, og Slovenia. «OECD» omfatter medlemsland 
fra før utvidelsen i 1991, og inkluderer ikke land i EU8+2 gruppen.

Før 1970 besto innvandringen til Norge i hovedsak av nordiske statsborgere og
andre vesteuropeere som kom på grunn av jobb eller familiebånd (se Brochmann
& Kjeldstadli, 2008, for en omfattende redegjørelse for norsk innvandringshisto-
rie). Den første betydelige innvandringsbølgen fra utviklingsland i moderne tid
ble dominert av mannlige arbeidsinnvandrere fra Pakistan og Tyrkia 1971–1975,
før Norge innførte innvandringsstoppen som hindret arbeidsinnvandring fra land
utenfor Vest-Europa. Selv om den opprinnelige kohorten av arbeidere fra Pakistan
og Tyrkia var beskjeden, spiller den en viktig rolle i norsk innvandringshistorie,
ettersom den banet vei for en betydelig kjedemigrasjon gjennom familiedannelse
og gjenforening. 

Etter innvandringsstoppen i 1975 har arbeidsinnvandring fra lavinntektsland
vært ubetydelig. Majoriteten av innvandrerne til Norge fra lavinntektsland har fått
opphold på bakgrunn av beskyttelsesbehov, humanitære grunner eller familie-
bånd. De synlige toppene i Figur 1 avspeiler bølger av personer innvilget opphold
på humanitært grunnlag eller politisk asyl grunnet uro og krig; i Iran, Chile, Sri
Lanka og Vietnam (1980-tallet), på Balkan (begynnelsen og slutten av 1990-tallet)
og i Irak og Somalia (slutten av 1990-tallet).
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Viktige arbeidsavtaler i nyere tid omfatter avtalen mellom de nordiske landene
siden 1954 og etableringen av EØS-området i 1994. Borgere av land med arbeids-
avtale med Norge har hatt rett til å komme inn i landet og søke etter en jobb i inn-
til seks måneder. For nordiske borgere gjelder ingen tidsbegrensning. Tredjelands-
borgere uten visumplikt og utenlandske studenter, etter fullført utdanning i
Norge, kan i dag også søke etter en jobb i seks måneder. Adgang for øvrige utlen-
dinger har vært mulig gjennom «spesialis» eller «sesongarbeid» programmer, der
begge kanalene normalt krever at søkeren allerede har et konkret jobbtilbud. Tross
fravær av norsk medlemskap førte utvidelsene av EU østover i 2004 og 2007 til et
åpent norsk arbeidsmarked for borgere av tiltredelseslandene gjennom EØS-avta-
len. Som det framgår av Figur 1, utløste EU-utvidelsen en stor bølge av
(arbeids)innvandring til Norge etter 2004. 

Figur 2. Arbeidskraft med utenlandsk bakgrunn i Norge. 
Andel av sysselsettingen (%), 2000–2012

Note: Sysselsatte teller de med yrkesinntekt over 1G i kalenderåret. Totalt økte antall personer med 
yrkesinntekt over 1G fra 2,24 til 2,57 millioner mellom 2000 og 2012.

Innvandringen har medført en betydelig økning i arbeidstilbudet i Norge de
siste 12 årene. Mens innvandrersysselsettingen fra lav- og høyinntektsland var
omkring like store i 2000, er utviklingen de siste årene preget av sterk vekst i
personer fra nye EU-land i øst, men også betydelig økning i sysselsettingen
blant innvandrere fra lavinntektsland som fikk opphold i Norge på andre grunn-
lag enn arbeid. Utviklingen i utenlandske sysselsatte arbeidstakere i Norge er
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beskrevet i Figur 2, og over 12 år har andelen innvandrere blant alle sysselsatte
økt fra 7 til 16 prosent. 

Den kraftige veksten i arbeidsinnvandringen forsterkes av utenlandsk arbeids-
kraft på korttidsopphold i Norge (Bratsberg, Dølvik & Raaum 2013). De to øverste
feltene i Figur 2 viser at denne gruppen utgjør ca. 3 prosent av sysselsettingen i
Norge i 2012. Disse utlendingene jobber i Norge uten å melde flytting og er ansatt
i bedrifter registrert i Norge. Antallet utlendinger med jobb i Norge et gitt år er
sterkt avhengig av tidligere inn- og utvandring. Jo lengre innvandrerne velger å
bli, jo større blir bidraget til den norske sysselsettingen. På tross av relativt korte
opphold gir arbeidsmigranter som ikke er bosatte, likevel et betydelig tilskudd til
arbeidsstyrken og sysselsettingen i Norge.

Hvorfor fortsatte innvandringen på et såpass høyt nivå etter at finanskrisen slo inn
i 2008/2009 og reduserte etterspørselen etter arbeidskraft i Norge? En viktig grunn er
at jobbmulighetene ellers i Europa ble enda mer påvirket av det økonomiske tilbake-
slaget, se Figur 3. Så selv om ledigheten økte noe i Norge, medførte krisen at forskjel-
lene i arbeidsmarkeder mellom Norge og resten av Europa ble forsterket.2

Figur 3. Arbeidsledighetsrater i EU, Norge, Polen og Estland, 2000–2013

Kilde: OECD iLibrary, Labour market statistics: Harmonised Unemployment Rates.
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Langsiktige arbeidsmarkedsutfall for innvandrerne fra 1970-tallet

Som grunnlag for å forstå erfaringer knyttet til det første tiåret med østeuropeisk
arbeidsinnvandring til Norge etter 2004, presenterer vi i dette avsnittet en opp-
summering av de historiske erfaringene knyttet til tidligere kohorter av arbeids-
innvandrere til Norge. I praksis må vi da tilbake til årene forut for innføringen av
innvandringsstopp i 1975. For denne gruppen arbeidsinnvandrere har vi til gjen-
gjeld mulighet til å studere tilpasningen i det norske arbeidslivet over komplette
yrkeskarrierer, forutsatt at innvandrere forble i landet på varig basis. Figur 4 viser
sysselsettingsandeler for arbeidsinnvandrere (og deres ektefeller) fra henholdsvis
Pakistan og Tyrkia og fra Vest-Europa – år for år – fra ankomst tidlig på 1970-tal-
let og fram til og med 2012. For å unngå at tidsutviklingen påvirkes av selektiv

Figur 4. Sysselsettingsrater for innvandrere fra Pakistan/Tyrkia og Vest-Europa, samt 
norsk sammenligningsgruppe, 1972–2012

Note: Sysselsetting er her definert som å ha en årlig yrkesinntekt som tilsvarer minst 1G (for tiden 
88 370 kr). Innvandrerkohortene består av personer som kom til Norge i perioden 1971–75 (menn) og 
1975–79 (kvinner), var 17–36 ved ankomst, og som fortsatt var bosatt i landet ved utgangen av 2012; 
totalt 1 859 menn og 918 kvinner fra Pakistan/Tyrkia og 1 735 menn og 2 018 kvinner fra Vest-Europa. 
Den norske sammenligningsgruppen er aldersstratifisert (etter kjønn), slik at alderssammensetningen 
er den samme som i de to innvandrergruppene samlet sett (ettersom alderssammensetningen i de to 
innvandrergruppene var svært lik, med bare et halvt års forskjell i gjennomsnittsalder ved ankomst, 
har vi for enkelthets skyld valgt å benytte en felles norsk sammenligningsgruppe). Sysselsettingsratene 
er beregnet for aldersgruppen 25–64 i observasjonsåret.
S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2014 | ÅRGANG 31  | 275–295 281



BERNT BRATSBERG, ODDBJØRN RAAUM OG KNUT RØED

282

spa-2014-4.book  Page 282  Thursday, November 6, 2014  10:07 AM
returmigrasjon og død, fokuserer vi på personer fortsatt bosatt i Norge i 2012 (se
Bratsberg, Raaum & Røed 2014b). Tilsvarende viser Figur 5 årlig arbeidsinntekt
(som ansatt eller selvstendig næringsdrivende) for dem som til enhver tid var sys-
selsatt. For sammenligningens skyld har vi i alle figurer utover også tatt med den
tilsvarende utviklingen for en representativ gruppe norskfødte med nøyaktig
samme aldersfordeling som de de to innvandrergruppene (som seg i mellom
hadde svært lik alderssammensetning). Hovedbildet som avspeiles i disse figu-
rene, er at både mannlige og kvinnelige innvandrere fra Vest-Europa hadde syssel-
settings- og inntektsmønstre over livsløpet svært lik, om ikke bedre enn, norsk-
fødte. For de mannlige arbeidsinnvandrerne fra Pakistan og Tyrkia, derimot, fant
det sted et dramatisk fall i sysselsettingen fra tidlig på 1980-tallet. Fallet startet
omtrent samtidig med den moderate lavkonjunkturen Norge var inne i tidlig på
1980-tallet, og ble forsterket gjennom det langt større tilbakeslaget som kom mot
slutten av tiåret (se nærmere diskusjon om arbeidsledighetsdynamikken i Brats-
berg, Raaum & Røed 2010). Når først sysselsettingsratene hadde falt, var det ingen
tegn på at senere konjunkturoppganger var i stand til å snu utviklingen. For kvin-
nene som kom fra de samme landene (og som i det alt vesentlige var ektefellene til
de mannlige arbeidsinnvandrerne), kom sysselsettingen aldri i nærheten av den
norske referansegruppen. Likevel må vi konstatere at det også for denne gruppen
fant sted et markert fall i sysselsettingsratene fra slutten av 1980-tallet.

Figur 5 viser inntektsutviklingen for sysselsatte. Også her lykkes arbeidsinn-
vandrere fra Pakistan og Tyrkia (og deres ektefeller) langt dårligere og har en
vesentlig lavere inntekt enn norskfødte på samme alder gjennom hele yrkeskarrie-
ren. Det er også tegn til at inntektsgapet blir større jo lengre de har oppholdt seg i
Norge. Vi ser med andre ord ingen tegn til konvergens i sysselsettings- og inn-
tektsmønstre over tid. Tvert imot er det indikasjoner på økende forskjeller etter-
som innvandrerne blir eldre i Norge. 

Den typiske alder ved ankomst til Norge for innvandrerkohortene vi studerer
her, var omtrent 25 år. Det innebærer at vi med om lag 40 års data som grunnlag
for Figurene 4 og 5 beskriver arbeid og inntekt over tilnærmet komplette liv i
yrkesaktiv alder. Dermed kan vi også beregne samlet sysselsetting og yrkesinn-
tekt over livsløpet, og sammenligne dette med den norske kontrollgruppen. Alt i
alt viser tallene at de mannlige arbeidsinnvandrerne fra Pakistan og Tyrkia var
sysselsatt 66 prosent av perioden fra de fylte 25 år til de ble 66 år. Til sammenlig-
ning var menn fra Vest-Europa sysselsatt i 87 prosent og de norskfødte i 89 pro-
sent av årene. Ser vi på samlet yrkesinntekt i stedet (inklusive år med null i inn-
tekt), finner vi at den yrkesrelaterte livsinntekten til arbeidsinnvandrerne fra
Pakistan og Tyrkia var 44 prosent lavere enn den tilsvarende inntekten blant
norskfødte, og at den fra vesteuropeerne var kun en prosent lavere. For kvinner
fra Pakistan og Tyrkia var den yrkesrelaterte livsinntekten hele 74 prosent lavere
enn for norskfødte kvinner i den samme tidsperioden, mens livsinntekten til
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kvinner fra Vest-Europa var 17 prosent høyere enn inntekten til norske kvinner
fra de samme årskullene.

Figur 5. Årlig yrkesinntekt for personer med inntekt over 1 G for innvandrere fra 
Pakistan/Tyrkia og Vest-Europa, samt norsk sammenligningsgruppe

Note: Se note til Figur 4.
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Figur 6. Årlige utbetalte trygdebeløp 1992–2012 (2012-kroner) for innvandrere fra 
Pakistan/Tyrkia og Vest-Europa, samt for norsk sammenligningsgruppe

Note: Trygder omfatter sosialstøtte, dagpenger ved arbeidsløshet, sykepenger fra folketrygden, uføre-
pensjon fra folketrygden, foreløpig uførestønad, rehabiliterings- og attføringspenger, overgangsstønad, 
tidsbegrenset uførestønad og arbeidsavklaringspenger. Se også note til Figur 4.

Fallet i yrkesdeltakelsen blant arbeidsinnvandrerne fra Pakistan og Tyrkia etter
10-15 år i Norge motsvares av en tilsvarende økende bruk av trygdeytelser. Regis-
terbaserte data for mottak av trygdeytelser er tilgjengelig først fra 1992. Figurene 6
og 7 illustrerer at mens arbeidsinnvandrere fra Pakistan og Tyrkia har vært sterkt
overrepresentert som trygdemottakere, så har innvandrere fra Vest-Europa enten
hatt en trygdebruk somtrent som norskfødte (menn), eller endog vesentlig lavere
enn norskfødte (kvinner). 
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Figur 7. Andel med midlertidige og varige uførestønader 1992–2012 blant innvan-
drere fra Pakistan/Tyrkia og Vest-Europa, samt for norsk sammenligningsgruppe

Note: Stønader omfatter uførepensjon fra folketrygden, foreløpig uførestønad, rehabiliterings- og att-
føringspenger, tidsbegrenset uførestønad og arbeidsavklaringspenger. Se også note til Figur 4.

Arbeidsmarkedskarrierer for østeuropeiske innvandrere

Når det gjelder arbeidsmigranters langsiktige tilpasning i det norske arbeidsmar-
kedet har vi med andre ord to svært ulike historiske erfaringer fra nyere tid. Mens
arbeidsinnvandrere fra Vest-Europa stort sett har hatt yrkeskarrierer og trygde-
mønstre som norskfødte, har mange arbeidsinnvandrere fra lavinntektslandene
Pakistan og Tyrkia nokså raskt falt ut av arbeidsmarkedet, og deretter forblitt
utenfor. Svært mange i denne gruppen ble avhengige av varige trygdeytelser. Hvor
er det grunn til å tro at de nye arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa vil plassere seg
i dette bildet? På den ene siden er dette en gruppe som både i geografisk og kultu-
rell distanse åpenbart ligner mer på vesteuropeerne enn på innvandrerne fra
Pakistan og Tyrkia, de er bedre utdannet og har således kanskje bedre forutsetnin-
ger for å tilpasse seg endringer i det norske arbeidsmarkedets behov enn det inn-
vandrerne fra Pakistan og Tyrkia hadde. På den annen side står de som innvan-
drere fra lavinntektsland overfor mange av de samme insentivene knyttet til
arbeid og trygd. Dette er illustrert i Tabell 1, der vi sammenligner gjennomsnitt-
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lige lønnsinntekter og velferdsytelser i de største «avsenderlandene» i Øst-Europa
med tilsvarende tall for Norge. For personer som oppholder seg og bruker inntek-
tene på varer og tjenester omsatt i Norge, utgjør dagpengene mindre enn 2/3 av
gjennomsnittsinntekten, og sikrer at det lønner seg å jobbe. Men når sammenlig-
ningen gjøres på tvers av land, blir bildet mer komplekst. 

Note: Kilde OECD iLibrary, OECD Social and Welfare Statistics. Dagpenger og lønn er konvertert til 
Euro basert på gjennomsnittlig valutakurs i 2010. Kolonne III og IV er beregnet for tilfellet der den ene 
ektefellen har en inntekt lik 67 % av gjennomsnittsinntekten i landet.

Det er naturligvis ingen overraskelse at lønnsnivået er vesentlig høyere i Norge
enn i de største avsenderlandene. Størrelsen på denne differansen illustrerer hvor
sterke insentivene for arbeidsmigrasjon faktisk kan være: En månedslønn i Norge
kan tilsvare en årslønn i Polen eller Litauen. Det som imidlertid kan tenkes å for-
styrre de «rene» arbeidsorienterte migrasjonsmotivene, er at også dagpengenivået
i Norge langt overstiger realistiske arbeidsinntekter i avsenderlandene. For eksem-
pel ser vi at for en enslig innvandrer vil dagpengenivået i Norge være omtrent fem
ganger så høyt som gjennomsnittlig arbeidsinntekt i Litauen og fire ganger så høyt
som gjennomsnittlig inntekt i Polen. Selv om disse forskjellene i noen grad vil bli
dempet av ulike levekostnader, er det ikke utenkelig at inntektsdifferansene både
påvirker selve migrasjonsbeslutningen så vel som anstrengelsene for å forebygge
(og eventuelt komme seg ut av) arbeidsledighet når man først er i Norge, og – ikke
minst – tilbøyeligheten til å reise tilbake til opprinnelseslandet dersom jobbmulig-
hetene i Norge skulle bli vesentlig forverret. 

Ettersom dette er en gruppe vi så langt kun kan følge i opp mot 8 år i det nor-
ske arbeidsmarkedet, er det alt for tidlig å fastslå hvordan de østeuropeiske
arbeidsinnvandrerne over tid vil gjøre det i Norge. Men i dette avsnittet vil vi
benytte administrative registerdata fram til 2012 for å se om vi kan finne indika-
sjoner på hvilken retning arbeids- og trygdemønstre blant arbeidsinnvandrere fra

Tabell 1. Gjennomsnittlig nivå på dagpenger ved arbeidsløshet og arbeidsinntekt i 
de baltiske landene, Polen og Norge, 2010. Euro

I II III IV
Alene uten barn Gift, to barn
Månedlige dag-
penger hvis ledig

Månedlig lønn 
hvis sysselsatt

Månedlige dag-
penger hvis ledig

Ektefellenes 
arbeidsinntekt 
hvis sysselsatt

Estland 405 809 405 1.352
Latvia 411 684 411 1.143
Litauen 188 561 188 937
Polen 223 754 223 1.258
Norge 2.948 4.916 3.040 8.210
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Øst-Europa ser ut til å gå i. Analysen er basert på innvandrere som kom til Norge
fra landene Estland, Latvia, Litauen, og Polen i perioden 2004–2007, som var 17–
46 år ved ankomst, og som fortsatt befant seg i landet ved utgangen av 2012 (se
Bratsberg, Raaum & Røed 2014a for en analyse av returmigrasjon blant arbeids-
innvandrerne fra de nye EU-landene). I alt utgjør dette 14 502 menn og 5 294
kvinner. 

Figur 8 viser først utviklingen i sysselsettingsrater for østeuropeerne, igjen
kontrastert til en sammenligningsgruppe bestående av jevnaldrende norskfødte
personer. Mens så godt som alle de mannlige innvandrerne har arbeid som inn-
vandringsgrunnlag, er det en god del av kvinnene i dette datamaterialet som fikk
opphold i Norge gjennom familiegjenforening, i hovedsak som følge av at de er
gift med en mannlig arbeidsinnvandrer. I Figur 8 viser vi derfor også hvordan sys-
selsettingsmønsteret for kvinner varierer mellom arbeidsinnvandrere og familie-
innvandrere. For de mannlige arbeidsinnvandrerne er det nær full sysselsetting i
perioden 2006–2008. Under finanskrisen ser vi ved overgangen til 2009 et mar-
kert fall i sysselsettingen både i absolutt forstand og relativt til den norske sam-
menligningsgruppen. Fra 2010 er det så en (svak) tendens til opphenting, og i
2012 er sysselsettingsnivået omtrent på nivå med den norske sammenlignings-
gruppen. For kvinnelige arbeidsinnvandrere ser vi også en tendens til fallende sys-
selsetting rundt finanskrisen. Også for denne gruppen er sysselsettingsnivået i
2012 på nivå med den norske sammenligningsgruppen. For kvinnelige familie-
innvandrere starter (naturlig nok) sysselsettingen på et relativt lavt nivå. Her ser vi
imidlertid klare tendenser til opphenting og konvergens over tid. Opphentingen
blant familieinnvandrerne ligger bak sysselsettingsveksten vi observerer for hele
gruppen av kvinnelige innvandrere, vist med heltrukken linje i Figur 8, panel B.
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Figur 8. Sysselsettingsrater for innvandrere fra Øst-Europa, samt norsk sammen-
ligningsgruppe 2006–2012

Note: Innvandrergruppen fra Øst-Europa omfatter personer fra Estland, Latvia, Litauen og Polen som 
innvandret til Norge i perioden 2004–2007, og som fortsatt oppholdt seg i Norge i 2012. Sysselsetting 
er definert som å ha en årlig yrkesinntekt som tilsvarer minst 1G (for tiden 88 370 kr). Den norske 
sammenligningsgruppen er aldersstratifisert, slik at alderssammensetningen er den samme som i inn-
vandrergruppen. For innvandrerkvinnene vises sysselsettingen separat for grupper etter innvandrings-
grunn (arbeid vs. familie) i tillegg til for hele gruppen. Blant innvandrermennene har så godt som alle 
arbeidsgrunnlag. 

Figur 9 viser utviklingen i yrkesinntekt blant de sysselsatte i de aktuelle årene. For
menn er det et ganske stort lønnsgap mellom innvandrere og norskfødte, et gap
som i noen grad også ser ut til å øke over tid. I 2012 tjener gjennomsnittsinnvan-
dreren nesten 200 000 kroner mindre årlig enn jevnaldrende norske yrkesaktive.
Blant kvinner er lønnsgapet vesentlig mindre – omtrent 80 000 kroner, men også
her er det en (svak) tendens i retning av høyere lønnsgap over tid. Bortsett fra
kvinner som kom på familiegrunnlag, ser vi altså ingen tendenser i retning av
«inntektsassimilering» blant de sysselsatte innvandrerne. 
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Figur 9. Årlig yrkesinntekt for personer med inntekt over 1 G for innvandrere fra 
Øst-Europa, samt norsk sammenligningsgruppe 2006–2012

Note: Se note til Figur 8.

Det er tenkelig at både størrelsen på lønnsgapet, og tendensen til økende lønnsfor-
skjeller over tid, har hatt opphav i at innvandrerne typisk arbeider i andre bransjer
enn norskfødte. Dette synes imidlertid ikke å være den eneste forklaringen. I
Figur 10 presenterer vi utviklingen i årlig yrkesinntekt betinget på sysselsetting (i
2008) i de fem bransjene som henholdsvis mannlige og kvinnelige innvandrere i
størst grad arbeidet i. Lønnsgapene blir klart mindre enn dem som ble presentert i
Figur 9, men de er fortsatt betydelige, og for menn ser vi fortsatt tendenser til
økende forskjeller over tid. Det er nærliggende å trekke fram manglende jobbmo-
bilitet og rekruttering til virksomheter med høyt lønnsnivå som en mulig grunn til
svak lønnsvekst for arbeidsinnvandrerne (Barth, Bratsberg & Raaum 2012).
Arbeidsinnvandrerne i Norge har også blitt utsatt for økende konkurranse fra
senere kull av arbeidskraft fra sine hjemland, hvilket kan ha bidratt til å bremse
lønnsveksten og øke arbeidsløsheten i gruppene med lengst botid. 
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Figur 10. Årlig yrkesinntekt for personer med inntekt over 1 G for innvandrere fra 
Øst-Europa, samt norsk sammenligningsgruppe 2006–2012. Betinget på arbeid 
i en av de fem bransjene som innvandrere i størst grad ble rekruttert til

Note: Figurene er betinget på at man var sysselsatt i 2008 i en av fem «hovedbransjer», og fortsatt bosatt 
i Norge i 2012. De fem hovedbransjene er: For menn: oppføring bygg, bemanning, annen spesialisert 
bygg, reparasjon skip og malertjenester, og disse dekker 50 prosent av de sysselsatte innvandrerne i 
2008. For kvinner: rengjøring, hotell, barnehager, bemanning og sykehjem, og disse dekker 40 prosent 
av de sysselsatte.

Den reduserte sysselsettingen blant innvandrerne som inntraff rundt finanskri-
sen, ble motsvart av en kraftig økning i arbeidsledigheten, og dermed også i mot-
tak av dagpengeytelser. Dette er illustrert i Figur 11, der vi måned for måned viser
hvordan andelen dagpengemottakere utviklet seg for de østeuropeiske innvan-
drerne så vel som for den norske sammenligningsgruppen blant personer som var
sysselsatt i 2008. I løpet av noen få vintermåneder i 2008/2009 steg andelen dag-
pengemottakere i gruppen av mannlige arbeidsinnvandrere fra nær null til 14 pro-
sent; se panel A. Deretter holdt denne andelen seg innenfor et område rundt 12–
18 prosent fram til våren 2011, hvoretter det fant sted en ganske markert reduk-
sjon. Mot slutten av vår dataperiode, ved årsskiftet 2012/2013, hadde ledigheten
falt til under 5 prosent, et nivå som fortsatt er tre ganger så høyt som for den nor-
ske sammenligningsgruppen. Blant de kvinnelige innvandrerne er mønsteret noe
annerledes; se panel B. Riktignok ser vi også her tendenser til kraftig økning rundt
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tiden for finanskrisen, men andelen dagpengemottakere kommer aldri over 10
prosent. Til gjengjeld ser vi heller ingen sterk tendens til at ledigheten faller igjen i
takt med at arbeidsmarkedet i Norge normaliseres. Ved utløpet av vår dataperiode
er andelen dagpengemottakere omtrent 7 prosent, fire ganger så høyt som for
jevnaldrende norske kvinner som også var sysselsatt fire år tidligere.

Figur 11. Andel med mottak av dagpengeytelser blant innvandrere fra Øst-Europa, 
samt norsk sammenligningsgruppe 2006–2012

Note: Figurene er betinget på at man var sysselsatt i 2008 og fortsatt bosatt i Norge i 2012. Se også note 
til Figur 10.

De to nederste panelene i Figur 11 illustrerer at den relativt høye arbeidsledig-
heten blant innvandrere i noen grad har sammenheng med høy ledighet i de bran-
sjene innvandrerne ble rekruttert til. Forskjellen i ledighet mellom innvandrere og
norskfødte blir dermed noe mindre når vi fokuserer kun på de bransjene som inn-
vandrerne var tyngst representert i. Selv betinget på bransje ser vi en klar tendens
til at arbeidsinnvandrerne er langt mer sårbare for konjunktursvingninger enn
nordmenn, og også til at arbeidsledigheten forblir noe høyere over tid. 

Tabell 2 presenterer en mer systematisk analyse av arbeidsløshet under
finanskrisen og arbeidsmarkedsutfall tre-fire år senere. Blant sysselsatte i 2008
opplevde nesten 40 prosent av de østeuropeiske mennene arbeidsløshet (mottok
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dagpenger) i løpet av årene 2009 og 2010, hvilket er omkring fire ganger sannsynlig-
heten blant norske menn. Selv om kvinnene var - som vist i Figur 11 – noe mindre
utsatt, mottok omkring en av fem dagpenger i 2009–2010, mens ca. 8 prosent av
norske kvinner var arbeidsløse i løpet av samme periode. Sammenligner vi arbeids-
innvandrerne med norske arbeidstakere i samme type jobb i 2008 målt ved bransje,
yrke, ansiennitet og alder, er forskjellen i dagpengesannsynlighet redusert til
omkring det halve; 17,8 prosentpoeng for menn og 6,6 prosentpoeng for kvinner. 

Går vi nå fram i tid til 2012, finner vi at det store flertallet (89,6 prosent) i
denne gruppen av mannlige arbeidsinnvandrerne var sysselsatt med en arbeids-
inntekt over 1G (se kolonne II). Differansen til norske menn var på 6,3 prosentpo-
eng, og denne kan nesten i sin helhet tilskrives ulik bransje, yrke og ansiennitet
fire år tidligere. For kvinner er bildet tilsvarende (se kolonne VI). Til tross for at
finanskrisen rammet arbeidsinnvandrerne hardt, er det få som ikke er tilbake i
jobb fire år etter at krisen satte inn. 

*/*** Signifikant på 10/1 prosentnivå.
Note: Standardfeil vises i parenteser. Utvalgene består av sysselsatte i 2008 (med registrert ansiennitet, 
bransje og yrke) som fortsatt var bosatt i Norge ved utgangen av 2012. Observasjonstallene er 10 847 
innvandrere og 31 583 norske (kolonner I–II), 9 720 innvandrere og 30 296 norske (III–IV), 2 863 inn-
vandrere og 18 798 norske (V–VI) og 2 537 innvandrere og 17 660 norske (VII–VIII). Kontrollvaria-
blene er alder (4-ordens polynom), ansiennitet (2-ordenspolynom) interagert med næring, og 
indikatorer for næring og yrke (to-siffer nivå). Se også note til Figur 8.

Tabell 2. Mottak av dagpenger under finanskrisen og sysselsetting og yrkesinntekt 
i 2012, arbeidsmigranter fra de baltiske landene og Polen og norsk 
sammenligningsgruppe

Menn Kvinner
I II III IV V VI VII VIII
Mottatt 
dagpen-
ger 2009/
2010

Syssel-
satt 2012

Log 
yrkes-
inntekt 
2012

Log time-
lønn 
2012

Mottatt 
dagpen-
ger 2009/
2010

Syssel-
satt 2012

Log 
yrkes-
inntekt 
2012

Log 
timelønn 
2012

Gj.snitt inn-
vandrere

0,398 0,896 12,809 5,259 0,209 0,886 12,647 5,164

Gj.snitt 
norske

0,095 0,959 13,201 5,613 0,079 0,939 12,839 5,442

Forskjell 
innvandr-
norske

0,304 -0,063 -0,392 -0,354 0,130 -0,053 -0,193 -0,279

Forskjell 
etter kon-
troll for 
alder, 
ansiennitet, 
bransje, 
yrke

0,178***
(0,006)

-0,018***
(0,004)

-0,179***
(0,006)

-0,158***
(0,007)

0,066***
(0,009)

-0,004
(0,007)

-0,042***
(0,010)

-0,120***
(0,016)
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Inntektsnivået for arbeidsinnvandrerne forblir likevel langt lavere enn for den
norske sammenligningsgruppen, jf. Figur 10. I kolonnene III og VII i Tabell 2
viser vi at inntektsgapet til norske arbeidstakere, blant de sysselsatte, er betydelig
både for menn og kvinner. Når vi kontrollerer for type jobb fire år tidligere, mer
enn halveres en observert differanse for menn på 0,392 log poeng. For kvinner
krymper inntektsforskjellen fra 0,193 til 0,042 log poeng når vi sammenligner
arbeidstakere som tidligere jobbet innen samme bransje og yrke med tilsvarende
alder og ansiennitet.

Inntektsforskjellene vi avdekker vil kunne gjenspeile forskjeller i arbeidstid
gjennom året. Når vi undersøker forskjeller i avtalte timer per uke, uker per
arbeidsforhold og antall arbeidsforhold gjennom året, finner vi at østeuropeiske
menn typisk er færre uker i jobb enn sammenligningsgruppen, men at de i gjen-
nomsnitt også har avtalt flere timer per uke. For kvinner er avtalte timer ganske
like mellom gruppene, men vi finner en forskjell i antall arbeidsforhold og at inn-
vandrerkvinnene i gjennomsnitt jobber flere timer i løpet av året. I kolonnene IV
og VIII ser vi på timelønnen i hovedarbeidsforholdet i 2012 (definert som
arbeidsforholdet med høyest total lønnsutbetaling). Når vi tar hensyn til forskjel-
ler i arbeidstid faller lønnsdifferansen mellom innvandrere og norske arbeidsta-
kere noe for menn, mens den øker for kvinner. Som for yrkesinntekt reduseres
lønnsforskjellen betydelig for begge kjønn når vi kontrollerer for type jobb fire år
tidligere.

Konklusjon

Det er naturligvis alt for tidlig å trekke bastante konklusjoner knyttet til de øst-
europeiske arbeidsinnvandrernes langsiktige arbeids- og trygdemønstre i Norge.
Erfaringene fra den – i internasjonal målestokk – milde lavkonjunkturen vi opp-
levde i Norge under finanskrisen illustrerer likevel en fundamental utfordring
knyttet til arbeidsinnvandreres evne og/eller vilje til omstilling i en situasjon der
jobben man kom til forsvinner, samtidig som den norske velferdsstaten tilbyr inn-
tektssikringsordninger som langt overstiger inntektsnivået i hjemlandet. Vinteren
2008/2009 økte arbeidsledigheten blant disse innvandrerne dramatisk, og vesent-
lig mer enn blant norskfødte i samme aldersgruppe. I noen grad skyldtes dette at
arbeidsinnvandrerne jobbet i de mest konjunkturfølsomme bransjene. Overrepre-
sentasjon i konjunkturutsatte bransjer er en iboende egenskap ved arbeidsmigra-
sjon: Det er nettopp bransjer med sterkt svingende behov for arbeidskraft som
særlig vil hente inn arbeidskraft fra utlandet i oppgangsperioder. Dette skaper
samtidig en svært utsatt gruppe arbeidstakere i nedgangstider. Ettersom arbeids-
givere og arbeidstakere kan «velte» store deler av kostnadene under konjunktur-
nedgangen over på fellesskapet via velferdsstatens inntektssikringsordninger,
oppstår en fare for at arbeidsinnvandringen blir større enn det som er samfunns-
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økonomisk ønskelig. Myndighetene kan redusere denne risikoen ved å skjerpe
minstestandarder og minstelønn i arbeidslivet – slik at det blir mindre attraktivt å
ansette personer med lav produktivitet og presumtivt liten forventet omstillings-
evne – og ved å designe inntektssikringsordninger der arbeidsgiverne gis større
ansvar for medfinansiering av eventuelle langsiktige kostnader ved ansettelser. 

Da lavkonjunkturene tidlig og sent på 1980-tallet «traff» arbeidsinnvandrerne
fra Pakistan og Tyrkia, viste det seg at mange av dem som mistet fotfestet i
arbeidslivet, aldri kom tilbake igjen. Dermed bidro disse konjunktursvingningene
til varig trygdeavhengighet, i de aller fleste tilfellene med uføretrygd som ende-
stasjon. For de østeuropeiske arbeidsinnvandrerne ser vi så langt et annet – og
mer oppløftende – mønster. Svært mange av dem som mistet arbeidet sitt under
finanskrisen, kom raskt tilbake i jobb. Dette kan bety at de europeiske arbeidsmi-
grantene har en større omstillingsevne i det norske arbeidsmarkedet enn tidligere
kohorter av arbeidsinnvandrere fra lavinntektsland. Det skyldes nok også i noen
grad at konjunktursvingningene de ulike innvandrergruppene ble utsatt for, hadde
ulik karakter: Mens de økonomiske tilbakeslagene på 1980- og 1990-tallet sam-
menfalt med store strukturendringer i norsk arbeidsliv (mange av jobbene som
forsvant i industrien kom «aldri» tilbake), medførte finanskrisen i 2008/2009 kun
et midlertidig tilbakeslag for de mest utsatte næringene (spesielt byggebransjen).
Dermed har kanskje kravene til omstillingsevne vært mindre denne gangen. 

Alt i alt konstaterer vi at arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa så langt har greid
seg rimelig godt i det norske arbeidsmarkedet. Men tross høy sysselsetting ved-
varer inntektsgapet til arbeidstakere med norsk bakgrunn, og det er tydelige tegn
på overrepresentasjon i arbeidsledighetsstatistikken. Det er en viktig utfordring
for den norske velferdsstaten å legge til rette for varig høy utnyttelse av denne
arbeidskraften. Gitt at Norge fortsatt ønsker å være medlem i et felles europeisk
arbeidsmarked – og gitt at spillereglene for dette arbeidsmarkedet ikke endres
dramatisk – er det norske politiske handlingsrommet begrenset til virkemidler
som ikke diskriminerer arbeidstakere fra utlandet. Dette innebærer at fokuset må
rettes mot den generelle utformingen av velferdsstatens inntektssikringsordninger,
mot alminnelige minstestandarder i arbeidslivet, og mot tiltak som styrker omstil-
lingsevnen til arbeidstakere som mister jobben.

Noter

1 Denne artikkelen trekker på analyser gjort på prosjektet «Work Life Challenges – work-
force management and worker involvement solutions» finansiert av Norges forsknings-
råd og forskningsavtalen om arbeidsinnvandring finansiert av Arbeids- og sosial-
departementet, og benytter data stilt til disposisjon av Statistisk sentralbyrå. Takk til
Sverre Try og en anonym fagfelle for nyttige kommentarer.

2 Ledighetsutviklingen vil påvirkes av både fleksibiliteten i arbeidstilbudet og etterspørse-
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len etter arbeidskraft. Målt ved sysselsettingen er utviklingen i Norge etter 2008 på nivå
med gjennomsnittet for Europa.
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Sykefravær og permitteringer i bygg og anlegg 
etter finanskrisen

Anna Godøy
Ph.d. i samfunnsøkonomi, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning
a.a.godoy@samfunnsforskning.no

Under nedturen i bygg- og anleggsnæringen i 2008–2009 økte både permitterin-
ger og sykefraværet i næringen. Både arbeidstakeres og arbeidsgiveres insenti-
ver kan gi opphav til substitusjon mellom sykefravær og permitteringer i dårlige
tider. Jeg analyserer denne sammenhengen ved hjelp av detaljerte registerdata.
Høyere bruk av permitteringer i sektoren er forbundet med økt sykefravær
blant de ansatte; effekten er mer enn dobbelt så sterk for arbeidstakere med lav
ansiennitet. Resultatene tyder på at den enkelte arbeidstakerens risiko for å bli
permittert er viktig for å forklare økt sykefravær når risikoen for permitteringer
øker.

Denne artikkelen tar for seg sammenhengen mellom permitteringer og sykefra-
vær i bygg- og anleggsnæringen i 2008 og 2009, i etterkant av finanskrisen.1 Den
globale finanskrisen fikk moderate effekter i Norge sammenlignet med andre
land. Samtidig var enkelte næringer mer påvirket enn andre. Dette gjaldt særlig
bygg- og anleggssektoren, der begrenset tilgang på kreditt førte til at prosjekter ble
utsatt eller kansellert. Resultatet ble flere konkurser, høyere ledighet og økt bruk
av permitteringer. I tillegg ble det meldt om økt bruk av sykmeldinger blant
arbeidstakere i sektoren. Dette fikk kommentatorer til å spekulere om arbeidsta-
kere i noen grad oppsøkte sykmelding i et forsøk på å unngå tap av arbeidsinntekt.

I utgangspunktet er det pasientens lege som ut ifra en medisinsk vurdering
bestemmer om det foreligger arbeidsuførhet og utsteder sykmelding. En del
arbeidstakere er hverken helt friske eller helt syke, men befinner seg i en gråsone
der grensen for hvor frisk man må være for å kunne være arbeidsfør kan være
uklar. En rekke diagnoser stilles på bakgrunn av subjektivt opplevde symptomer
heller enn objektive kriterier, som tilsier at pasientenes egen oppfatning av situa-
sjonen vil bli tillagt vekt. For en del sykdomstilstander vil dessuten tilrettelegging
på arbeidsplassen være viktig for å kunne gå tilbake til jobb. Sett på bakgrunn av
dette er det mulig å se for seg situasjoner der ikke-medisinske forhold ved arbeids-
taker eller arbeidsgiver kan påvirke hyppigheten og varigheten av legemeldt syke-
fravær.

Den høye dekningsgraden ved sykepenger i forhold til dagpenger tilsier at en
slik substitusjon kan være økonomisk gunstig sett fra perspektivet til en arbeidsta-
ker som frykter å bli permittert. Dersom en arbeidstaker blir sykmeldt etter per-
SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2014  | ÅRGANG 31 | 296–310
© Universitetsforlaget | www.idunn.no/ts/spa



SYKEFRAVÆR OG PERMITTERINGER I  BYGG OG ANLEGG ETTER FINAN SKRISEN

spa-2014-4.book  Page 297  Thursday, November 6, 2014  10:07 AM
mitteringsvarsel foreligger, men før permitteringene faktisk iverksettes, vil ved-
kommende ha rett på sykepenger basert på tidligere inntekt, normalt med en
dekningsgrad på 100 prosent. Ved iverksatte permitteringer vil den samme
arbeidstakeren som oftest være kvalifisert for dagpenger, som typisk erstatter
rundt 62 prosent av tidligere inntekt. 

Også arbeidsgivers forhold kan være med å forklare økt sykefravær i dårlige
tider. For bedriftene vil det særlig være penger å spare på at arbeidstakerne utset-
ter å komme tilbake inntil markedet tar seg opp. For det første vil det ofte være
kostnader knyttet til tilrettelegging når arbeidstakere med helseproblemer skal til-
bake til jobb. Når det er lite å gjøre på jobben kan arbeidsgiver være mindre villig
til å gjøre de tilpasningene som trengs for at arbeidstaker skal kunne komme
tilbake til jobb. De direkte kostnadene ved at en arbeidstaker er sykmeldt er
dessuten størst i begynnelsen av forløpet, under arbeidsgiverperioden. For syke-
fravær utover 16 dager, som er fokuset i denne artikkelen, vil kostnadene per fra-
værsdag typisk være mindre, særlig når det er lite å gjøre på jobben. Når foretaket
iverksetter nye permitteringer påløper en direkte kostnad i form av lønnsplikt
under arbeidsgiverperioden (mellom 5 og 15 dager). Dersom arbeidstakere som
er sykmeldt, holder seg unna til etterspørselen tar seg opp, kan det redusere over-
tallig arbeidskraft og dermed behovet for kostbare permitteringer. 

Fra et politikkperspektiv vil en slik substitusjon være problematisk av flere grun-
ner. For det første er den direkte kostnaden høyere ved sykefravær enn ved permit-
teringer, nettopp fordi dekningsgraden er høyere. I prinsippet er det et krav at per-
mitterte arbeidstakere som mottar dagpenger, skal være aktive jobbsøkere. Personer
som mottar sykepenger derimot, skifter svært sjelden arbeidsgiver. Substitusjon fra
dagpenger til sykepenger kan dermed føre til en ytterligere innlåsing av arbeidskraft
og lavere evne til omstilling i dårlige tider. En siste bekymring kan være at sykefra-
vær for enkelte blir en inngang til mer varige helserelaterte ytelser som uføretrygd.

Denne typen problematiske insentiver er imidlertid bare én av flere mulige
mekanismer for å forklare sammenhengen mellom dagpenger og sykepenger.
Arbeidstakerne som tar del i bedriftens overskudd, enten direkte gjennom eier-
andeler, eller indirekte gjennom ulike former for resultatlønn, vil kunne ønske å
utsette nødvendig sykefravær til et tidspunkt som er mindre kostbart for arbeids-
giver. Stress og ubehag ved permitteringer kan også tenkes å kunne føre til syk-
domstilstander som gir grunnlag for sykmelding. Dersom forklaringen ligger her,
vil politikkimplikasjonene bli mindre klare. 

Til slutt er det i prinsippet vanskelig å si om høyere sykefravær i seg selv er pro-
blematisk uten å ta stilling til hva som er det «riktige» nivået på sykefravær. For
eksempel kan det tenkes at arbeidstakere i gode tider opplever et press på å møte
til arbeid til tross for sykdom, og økningen i sykefravær reflekterer en bevegelse
mot et «riktigere» fraværsnivå. Slike spørsmål faller imidlertid utenfor hva denne
artikkelen kan si noe om. 
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Her bør det presiseres at å gå til permitteringer er en av flere måter bedriftene
kan redusere kostnader på i dårlige tider. Avhengig av omstendigheter kan bedrif-
tene også unnlate å forlenge midlertidige kontrakter samt gå til ordinære oppsigel-
ser. Når andelen permitterte i næringen er høy, er det naturlig at det også er flere
som opplever økt risiko for ordinær ledighet i tillegg til permitteringer. De esti-
merte effektene vil dermed også kunne reflektere effekter på sykefravær av større
usikkerhet rundt egen jobbsituasjon mer generelt, utover den rene effekten av økt
permitteringsrisiko. Slike alternative mekanismer vil i alle tilfeller gi opphav til en
substitusjon av sykepenger for dagpenger. Dermed vil de praktiske politikkimpli-
kasjonene være relativt uendret.

Permitteringer i sektoren vil ramme arbeidstakere ulikt. Arbeidstakere med lav
ansiennitet i bedriften vil typisk være mer utsatt enn arbeidstakere med lang
ansiennitet. I denne artikkelen utnytter jeg denne kilden til variasjon for å under-
søke sammenhengen mellom sykefravær og permitteringer nærmere. Panelstruk-
turen til datasettet gjør det mulig å ta hensyn til uobserverbare forskjeller mellom
personer når det gjelder faktorer som helse og motivasjon, som kan påvirke både
ansiennitet og tilbøyelighet til sykefravær.

Tidligere studier av konjunktureffekter på sykefravær har funnet at høy
arbeidsledighet typisk begrenser sykefravær (Askildsen, Bratberg & Nilsen 2005;
Nordberg & Røed 2009), i tråd med økonomisk teori der høyere arbeidsledighet
anses som en disiplinerende faktor som reduserer skulkeatferd (Shapiro & Stiglitz
1984). Videre er sterkere stillingsvern forbundet med høyere sykefravær (Ichino &
Riphahn 2005). Basert på denne forskningen kunne vi forventet at sykefraværet
skulle falle i 2009. Disse studiene ser imidlertid ikke på tilfeller der arbeidstaker
står ovenfor et midlertidig jobbtap, slik tilfellet er med permitteringer. Det er flere
grunner til å forvente at resultatene endrer seg her. Spesielt kan det tenkes at de
samme arbeidstakerne vil ha en lavere terskel for sykefravær når permitterings-
risikoen er midlertidig høy for å unngå inntektstap ved dagpenger.

Det er godt belegg for at det relative nivået på sykepenger påvirker syke-
fraværet (se f.eks. Johansson & Palme 2002; Henrekson & Persson 2004). Studier
som ser på bruk av sykepenger blant arbeidsledige, finner at den relative sjenerøsi-
teten til dagpenger og sykepenger kan gi opphav til substitusjon av sykepenger for
arbeidsledige. Larsson (2006) finner at en høyere dekningsgrad ved sykepenger
for visse grupper arbeidssøkere i Sverige øker forekomsten av sykefravær. Larsson
finner også at varigheten av sykefraværsforløpene øker, ettersom sykefravær blir
en måte å forlenge den samlede stønadsperioden utover maksimal dagpenge-
lengde. Hall og Hartman (2010) undersøkte et naturlig eksperiment som redu-
serte sykepenger for noen arbeidsledige og fant at sykefraværet falt som følge av
denne reduksjonen. 

Resten av artikkelen er organisert som følger: Det neste avsnittet gjengir noe av
bakgrunnen for nedgangen i bygg- og anlegg og presenterer de relevante institu-
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sjonene. Dette avsnittet vil også gi en detaljert presentasjon av datagrunnlaget for
analysen samt mønstre i bruk av permitteringer og sykmeldinger i denne perio-
den. Avsnitt 3 presenterer det empiriske rammeverket, og resultatene kommer i
avsnitt 4. Avsnitt 5 avslutter med noen konkluderende kommentarer. 

Bakgrunn og data

Den globale finanskrisen i 2007–2008 og den påfølgende krisen i realøkonomien
påvirket hele verdensøkonomien, men det var stor variasjon i hvordan krisen slo
ut i ulike land. Sammenlignet med andre land var nedgangen i norsk økonomi
mild og kortvarig. Da tilgangen til kreditt ble begrenset som følge av ikke-funge-
rende kredittmarkeder, ble likevel noen næringer rammet hardere enn andre, sær-
lig bygg- og anleggsnæringen. 

Fra 2008 til 2009 økte bruken av permitteringer i næringen betraktelig. Permit-
teringsinstituttet er nokså særegent for Norge, og er regulert gjennom tariffavtaler
og lov om lønnsplikt ved permitteringer. Arbeidsgivere kan permittere arbeidere
når det foreligger midlertidig behov for å redusere lønnskostnadene. Når permit-
teringer blir iverksatt er de første dagene en arbeidsgiverperiode der arbeidsgiver
betaler lønn som normalt. I begynnelsen av perioden var arbeidsgiverperioden på
15 dager ved mindre enn 40 prosent reduksjon av arbeidstiden, og 10 dager ved 40
prosent eller mer reduksjon av arbeidstiden. En lovendring i 2009 reduserte
arbeidsgiverperioden ved minst 40 prosent arbeidstidsreduksjon fra 10 til 5 dager.

Permitteringer kan skje helt eller delvis. I denne perioden, 2008–2009, gjelder
65 prosent av permitteringene (person-måneder) personer som er helt ledige,
mens 35 prosent er delvis sysselsatt. Det kan skyldes at arbeidsgiver har iverksatt
delvis permitteringer – blant annet for å fordele byrden ved permitteringer på
flere – eller at personene jobber noe for en annen virksomhet mens de er fullt per-
mitterte fra hovedarbeidsgiver. I analysene som presenteres i neste seksjon, vil jeg
ikke skille mellom helt ledige og delvis sysselsatte permitterte. Alternative model-
ler (ikke presentert i denne artikkelen) der delvis sysselsatte ikke inkluderes i
andelen permitterte finner kvalitativt like resultater.

Permitterte arbeidstakere vil være kvalifisert for dagpenger ut fra visse krite-
rier, blant annet må arbeidstiden være redusert med minst 50 prosent og vanlige
inntektskrav for dagpenger må være oppfylt. Ved starten av perioden kunne per-
mitterte arbeidstakere maksimalt motta dagpenger i 30 uker. Denne perioden ble
utvidet, først til 42, så til 52 uker i 2009. Dersom en arbeidstaker blir sykmeldt
etter at permitteringsvarsel er utstedt, men før permitteringene er iverksatt, vil
vedkommende ha krav på sykepenger tilsvarende 100 prosent av tidligere inntekt i
opptil 12 måneder. 

Utvalget i denne analysen inkluderer alle menn i alderen 20–60 år ansatt i
bygg- og anlegg i 2008 og 2009. Med utgangspunkt i data fra arbeidstaker-
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arbeidsgiverregisteret inkluderer jeg alle måneder der vedkommende er ansatt i
næringen. Denne datakilden blir også brukt til å beregne lengden på ansettelses-
forholdet, for så å kunne beregne relativ ansiennitet i bedriften måned for måned.
Dette utvalget kan så kobles til ulike registre med informasjon om demografiske
forhold og utdanningsnivå. Deretter blir informasjon om permitteringsforløp og
sykefraværsforløp koblet på utvalget. Permitterte arbeidstakere kobles til arbeids-
giver ved begynnelsen av forløpet. Der arbeidsgiver på permitteringstidspunkt
ikke er registrert, blir personen koblet til siste arbeidsgiver før permitteringen
startet, forutsatt at arbeidsforholdet endte mindre enn 60 dager før første måned
vedkommende er registrert permittert. I denne artikkelen ser jeg utelukkende på
sykefravær for personer som mottar sykepenger fra NAV, altså i all hovedsak for-
løp som varer utover 16 dager. Med andre ord vil alle personer i utvalget være syk-
meldt av en lege. Observasjoner der virksomheten har mindre enn 5 ansatte er
ekskludert fra utvalget.

Det endelige utvalget består av 1 673 573 person-måned observasjoner, som
representerer 101 311 personer ansatt i 5 300 ulike foretak. Gjennomsnittlig syke-
fravær i perioden er på 5,0 prosent. Ytterligere beskrivende statistikk finnes i
tabell 1. 

Tabellen viser beskrivende statistikk for utvalget av ansatte i bygg- og anleggsnæringen i 2008 og 2009.

Gjennomsnittspersonen i utvalget er i midten av 30-årene og har videregående
skole som høyeste utdanning. Rundt 21 prosent av personene i utvalget opplever
minst én måned med sykefravær utover 16 dager. Permitteringer er til sammenlig-
ning mindre utbredt: Rundt 3 prosent av arbeidstakere i bygg og anlegg har

Tabell 1. Beskrivende statistikk

Gjennomsnitt Standardavvik
Har sykefravær (eget) 0.21 0.41
Permittert (selv) 0.03 0.18
Opplevd permitteringer i bedriften 0.39 0.49
År ansatt 4.04 5.60
Ansatte i bedriften 421.23 884.90
Alder 37.01 11.28
Grunnskole eller ukjent utdanning 0.28 0.45
Videregående utdanning 0.64 0.48
Høyere utdanning 0.08 0.27
Innvandrer 0.14 0.35
Måneder i utvalget 16.52 7.63
Observasjoner 101311
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noe permitteringserfaring. 39 prosent opplever permitteringer i foretaket de er
ansatt i.

Figur 1. Sykefravær og permitteringer

Figur 1 viser tidsserier for permitteringer og langtidssykefravær fra januar 2008 til
desember 2009. Panelet til venstre viser permitteringer i bransjen som en andel av
alle arbeidstakere, inkludert permitterte og oppsagte arbeidstakere som hadde
siste registrerte arbeidsgiver i bygg- og anleggsbransjen. Panelet til høyre viser
sykefravær i bransjen definert som andel ikke-permitterte arbeidstakere som mot-
tar sykepenger fra det offentlige, altså fravær utover 16 dager. Begge tidsseriene
viser en økning mot slutten av 2008 og begynnelsen av 2009. Andelen permitterte
gikk fra nær null i begynnelsen av 2008 til et toppunkt på 4,6 prosent i 2009. Syke-
fravær ligger på rundt 4.5 prosent tidlig i perioden, øker kraftig mot begynnelsen
av 2009 og når en topp på nær 5,96 prosent i mars 2009. Begge tidsseriene har
dessuten noe sesongvariasjon – både permitteringer og sykefravær er relativt sjel-
den på sommeren. 

Økt sykefravær kan skyldes at flere blir syke – økt innstrømming til sykefra-
vær, at de som er syke forblir syke lenger – redusert utstrømming fra sykefravær
tilbake til arbeid – eller en kombinasjon av begge deler. Figur 2 plotter månedlige
overgangsrater inn og ut av sykefravær. Begge seriene er preget av sesongvaria-
sjon. Særlig juli måned peker seg ut, der ferieavvikling reduserer innstrømming til
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nye fravær samtidig som en del sykmeldte vil kunne komme tilbake midlertidig
for å ta ut ferie. Innstrømming til sykefravær varierer en del over perioden, men
det er vanskelig å se en klar trend. Derimot ser det ut som at utstrømmingen fra
sykefravær tilbake til arbeid faller mot 2009. Dette gir en pekepinn på at økningen
i sykefravær kan skyldes at de enkelte sykefraværsforløpene varer lenger.

Figur 2. Sykefravær, inn- og utstrømming

Modeller

Mønstre i gjennomsnittlig sykefravær og permitteringer indikerer en mulig sammen-
heng mellom permitteringer og sykefravær. I dette avsnittet vil jeg undersøke dette
videre i en enkel empirisk modell, som sammenligner effekten av den økte bruken av
permitteringer på sykefravær for arbeidstakere med høy og lav ansiennitet. 

For å gjøre dette setter jeg opp en lineær sannsynlighetsmodell for sykefravær
måned for måned: 
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Den avhengige variabelen måler sykefravær, definert som er en indikatorvariabel
lik 1 for dersom person i som mottar sykepenger fra NAV i måned t, og 0 ellers.
Ettersom arbeidstakernes opplevde risiko for å midlertidig miste jobben, trenger
modellen en observerbar variabel som reflekterer dette. Variabelen Lit måler der-
for andelen ansatte i bygg- og anleggsnæringen som er permittert hver måned.
Denne variabelen er definert som antallet permitterte arbeidstakere delt på totalt
antall arbeidstakere i næringen, inkludert arbeidsledige personer hvis siste
arbeidsgiver var en bedrift i bygg- og anleggsnæringen.

Uobservert heterogenitet blant bedriftene gjør at de estimerte effektene kan bli
vanskelige å tolke dersom jeg istedenfor ville sett på permitteringer på bedrifts-
nivå. Uobserverte faktorer ved bedriften, som for eksempel et dårlig arbeidsmiljø
og manglende samarbeid mellom de ansatte, kan tenkes å påvirke både sykefravær
og behovet for permitteringer i samme retning. Dette vil føre til at vi overdriver
effekten av permitteringsrisikoen. Motsatt vil en eventuell substitusjon mellom
permitteringer og sykefravær gi opphav til en omvendt kausalitet fra høyt sykefra-
vær til lavt behov for permitteringer. Dette vil føre til at vi underdriver effekten av
permitteringsrisikoen. I praksis er dette mindre viktig: Modeller der Lit måler
andelen permitterte i bedriften eller i arbeidsmarkedsregionen istedenfor på
nasjonalt nivå gir i overveiende grad kvalitativt like estimater.

Basiskontrollvektoren xit inneholder en rekke kontrollvariabler på individnivå:
alder, utdanning (målt ved indikatorer for fullført videregående og høyere utdan-
ning) og innvandringsbakgrunn. Modellen kontrollerer også for lengden på
ansettelsesforholdet målt i antall måneder. Både permitteringer og sykefravær har
sesongvariasjon som det er ønskelig å kontrollere for. Modellen inkluderer derfor
en vektor mnthit med indikatorvariabler for kalendermåned (1–12). 

Den lineære sannsynlighetsmodellen estimeres først med minste kvadraters
metode, inklusive basiskontrollvektoren. Deretter estimeres modellen der jeg også
kontrollerer for alle faste egenskaper ved personen (gjennom faste person-
effekter). 

Som diskutert innledningsvis er det ikke opplagt hvordan vi skal tolke en even-
tuell effekt av permitteringer på sykefravær. Substitusjon av sykmelding for per-
mittering er en mulig forklaring, men en sammenheng mellom permitteringer og
sykefravær kan også skyldes andre mekanismer, som profittdeling eller at arbeids-
giver skyver eldre ansatte over på sykepenger i dårlige tider. For å kunne si noe om
dette undersøker jeg om effekten av permitteringer på sykefravær er sterkere for
ansatte med lav ansiennitet, som er mer utsatte for permitteringer. For å måle
effekten av lav ansiennitet defineres en indikatorvariabel rankit lik 1 dersom en
person i en gitt måned er blant de 25 prosent mest nyansatte i foretaket, og 0 ellers.

Figur 3 viser gjennomsnittlig månedlig innstrømmingsrate til permittering
beregnet separat for arbeidstakere med lav og høy ansiennitet. I perioden fra
februar 2008 til desember 2009 er denne raten 0,37 prosent for de 25 prosent mest
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nyansatte, mens den er 0,28 prosent for resten av arbeidstakerne. Arbeidstakere
med lav ansiennitet har altså i gjennomsnitt 30 prosent høyere risiko for å bli per-
mittert hver måned enn sine kolleger med lengre ansiennitet. 

Figur 3. Innstrømming til permittering

Effekten av ansiennitet på sykefraværet er ikke opplagt. På den ene siden kan lav
ansiennitet være korrelert med lav sosial status, som igjen kan være forbundet
med dårlig helse (Marmot, Stansfeld, Patel, North, Head, White, Brunner, Feeney,
Marmot & Smith 1991). På den andre siden vil denne gruppen oftere ha midler-
tidige kontrakter, som gir et sterkere press til å møte opp på jobb. Disse effektene
går i motsatt retning, og det er derfor ingen klar forventning til fortegnet til dette
leddet. 

En eventuell ekstra effekt av permitteringer fanges opp av interaksjonsleddet
rankit × Lit. Ut fra prinsippet om «sist inn - først ut» vil ansatte med lavest ansien-
nitet være mest utsatt for permitteringer. Hvis økt sykmelding er en måte å unngå
permitteringer på, vil vi anta en sterkere effekt blant relativt nyansatte, altså en
positiv gamma. Dersom sammenhengen mellom permitteringer og sykefravær
skyldes at arbeidstakere ønsker å utsette sykmelding til tidspunkt som er mest
gunstig for bedriften, er det ingen grunn til å forvente en ekstra effekt av permitte-
ringer på relativt nyansatte. Til sist, hvis sammenhengen primært skyldes at
arbeidsgivere oppmuntrer arbeidstakere til å sykmelde seg i dårlige tider, virker
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det fornuftig at arbeidstakerne med høyest lønn relativ til produktivitet skiftes ut
først, noe som vil kunne gi opphav til en negativ interaksjonseffekt. 

Et mulig problem her er at ansiennitet ikke er tilfeldig fordelt blant arbeids-
takerne. Uobserverbare trekk som evne eller motivasjon kan tenkes å påvirke både
ansiennitet i foretaket og tilbøyelighet til sykefravær, noe som vil kunne gi for-
ventningsskjeve estimater. Ved å inkludere lengden på ansettelsesforholdet som en
kontrollvariabel i modellen vil jeg til en viss grad kontrollere for dette. Videre esti-
merer jeg også en variant av modellen med person-fast effekter, der konstantled-
det i modellen varierer mellom individer. Denne fremgangsmåten vil fullt ut kon-
trollere for uobserverte trekk ved individene som er konstante over tid. I denne
varianten vil den differensielle effekten av permitteringer for relativt nyansatte
være identifisert gjennom enkeltindivider som endrer relativ ansiennitet, for
eksempel arbeidstakere som "klatrer" i relativ ansiennitet i det virksomheten
ansetter nye arbeidstakere, eller arbeidstakere som går ned i ansiennitet når virk-
somheten går til oppsigelser av de mest nyansatte arbeidstakerne. 

Som diskutert tidligere vil høyere sykefravær kunne oppstå gjennom to kana-
ler. For det første kan det være en effekt på økt innstrømming, altså hyppigere
sykefravær, gjennom at arbeidstakere oppsøker sykmelding for å unngå permitte-
ringer. For det andre kan det være en effekt gjennom lavere utstrømming tilbake
til arbeid, altså økt varighet av sykefravær. For å undersøke dette nærmere estime-
rer jeg et sett modeller for inn- og utstrømming basert på regresjonsligningen
over. For å modellere innstrømming estimerer jeg en lineær sannsynlighetsmodell
der avhengig variabel er en indikatorvariabel lik 1 den første måneden i et nytt
sykefraværsforløp og 0 ellers, som estimeres på arbeidstakere som ikke mottar
sykepenger fra NAV. For personer som mottar sykepenger, estimeres en tilsva-
rende sannsynlighetsmodell for overgang tilbake til jobb. 

Resultater

Tabell 2 inneholder utvalgte resultater fra estimering av modellen på hele utvalget
av ansatte i bygg- og anlegg. Modellen estimeres ved minste kvadraters metode
(ordinær lineær regresjon). Begge modellene inkluderer kontroller for alder,
utdanning, arbeidsforholdets varighet, sesongvariasjon og innvandringsbakgrunn
(«Basis»). Modellen i kolonne 2 inkluderer i tillegg faste personeffekter, som fan-
ger opp all fast variasjon mellom individene. Standardfeilene er klustret på indi-
vidnivå. 
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t -verdier i parentes. Standardfeil klustret på personnivå.
* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01
L er andelen permitterte i sektoren, rank er en indikator for om personen er blant de 25 prosent mest 
nyansatte i virksomheten. 

Høyere forekomst av permitteringer i næringen er forbundet med høyere sann-
synlighet for sykefravær. Modell (1) finner at ett prosentpoengs økning i gjen-
nomsnittlig permitteringer øker sannsynligheten for sykefravær med 0,273 pro-
sentpoeng. Denne effekten er statistisk signifikant og endrer seg lite ved innføring
av person fast effekter. Begge modellene finner at permitteringer påvirker sykefra-
været mer for arbeidstakere med relativt lav ansiennitet i bedriften. I modell (1) er
effekten omtrent 34 prosent større for denne gruppen sammenlignet med fast
ansatte. Innføring av faste effekter øker den estimerte tilleggseffekten ytterligere –
effekten er mellom 2 og 3 ganger så sterk for denne gruppen. 

Videre er det interessant å se på om denne økningen skyldes økt innstrømming
eller redusert utstrømming fra sykefravær. Tabell 3 og 4 viser utvalgte estimater
fra modeller for overganger inn og ut av sykefravær. I modellen uten faste effekter
finner jeg effekt av permitteringer på innstrømming til sykefravær både for
arbeidstakere med høy og lav ansiennitet. Dette bildet endrer seg en del i modell
(2) som kontrollerer for uobservert heterogenitet på individnivå ved hjelp av per-
son-faste effekter. I denne spesifikasjonen finner jeg effekt av permitteringer på
innstrømming til sykefravær utelukkende for arbeidstakere med lav ansiennitet:
ett prosentpoeng høyere andel permitterte arbeidere i sektoren øker innstrøm-
mingsraten til sykefravær med 0,147 prosentpoeng ekstra for denne gruppen.

Tabell 2. Sykefravær, lineær sannsynlighetsmodell

(1) (2)
Basis Faste personeffekter

L 0.273*** 0.279***
(10.52) (4.55)

rank -0.0136*** -0.0168***
(-12.53) (-12.03)

rank x L 0.0915* 0.409***
(1.82) (7.70)

Observations 1673573 1673573
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t -verdier i parentes. Standardfeil klustret på personnivå.
* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01
L er andelen permitterte i sektoren, rank er en indikator for om personen er blant de 25 prosent mest 
nyansatte i virksomheten. 

t -verdier i parentes. Standardfeil klustret på personnivå.
* p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01
L er andelen permitterte i sektoren, rank er en indikator for om personen er blant de 25 prosent mest 
nyansatte i virksomheten. 

Estimatene i tabell 4 indikerer at permitteringer også øker varigheten av sykefra-
vær. Uten å kontrollere for uobserverbar heterogenitet finner modellen en signifi-
kant effekt av permitteringer for alle arbeidstakere på -0,614. Interaksjonseffekten
mellom lav ansiennitet og permitteringsraten er derimot ikke statistisk signifi-
kant. Når jeg kontrollerer for uobservert heterogenitet ved hjelp av person-fast
effekter øker den estimerte effekten av permitteringer på sannsynligheten for å
komme tilbake til jobb kraftig. Fortsatt er det ingen signifikant tilleggseffekt av
permitteringer på arbeidstakere med lav ansiennitet. 

Tabell 3. Innstrømming til sykefravær

(1) (2)
Basis Faste personeffekter

L 0.0330*** 0.0171
(4.87) (0.61)

rank -0.00155*** -0.00572***
(-4.46) (-9.98)

rank x L 0.0302* 0.147***
(1.95) (7.30)

N 1592777 1592777

Tabell 4. Utstrømming tilbake til arbeid

(1) (2)
Basis Faste personeffekter

L -0.614*** -5.054***
(-5.28) (-9.95)

rank 0.0221*** 0.0191
(2.77) (1.39)

rank x L -0.179 0.0326
(-0.56) (0.07)

N 80796 80796
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For å kunne sammenligne effekter på inn- og utstrømming bør disse effektene
sees i forhold til gjennomsnittlig månedlige overgangssannsynligheter mellom
jobb og sykefravær. Over denne perioden er gjennomsnittlig sannsynlighet for å
starte et nytt sykefraværsforløp utover 16 dager 1,42 prosent, mens gjennomsnitt-
lig sannsynlighet for å gå tilbake til jobb ligger på 24,6 prosent. Ved å normalisere
estimatene fra modellene med uobserverbar heterogenitet (2) med disse gjen-
nomsnittssannsynlighetene finner jeg at ett prosentpoeng økning i permitteringer
øker innstrømming til sykefravær med 1,2 prosent (ikke signifikant), med en til-
leggseffekt på 10,2 prosent for relativt nyansatte. Tilsvarende reduseres månedlig
utstrømming med 20,0 prosent – uten noen signifikant tilleggseffekt for relativt
nyansatte. Både inn- og utstrømming synes altså å være viktige for å forstå øknin-
gen av sykefraværet. Effekten er imidlertid kvantitativt størst for utstrømming,
altså økt varighet av allerede påbegynte sykefraværsforløp.

Som diskutert innledningsvis kan sammenhengen mellom sykefravær og per-
mitteringer skyldes ulike mekanismer. Modellene over gir ingen presis test av
disse alternative hypotesene, men gir likevel grunnlag for å sannsynliggjøre noen
forklaringer fremfor andre. Dersom sammenhengen skyldes substitusjon av syke-
penger for dagpenger når arbeidstakerne frykter permitteringer, vil vi forvente en
interaksjonseffekt som går i samme retning som hovedeffekten. I andre tilfeller,
for eksempel hvis økt sykefravær er en strategi fra arbeidsgivers side for å begrense
kostnader ved midlertidige omstillinger, vil dette ikke være tilfelle. 

De estimerte interaksjonseffektene av permitteringer og ansiennitet på over-
ganger inn og ut av sykefravær er ulike. Permitteringer i sektoren synes å øke inn-
strømming i sykefravær utelukkende for arbeidstakere med lav ansiennitet – for
andre arbeidstakere er det ingen signifikant effekt. Utstrømming fra sykefravær
ser derimot ut til å øke for alle ansatte, uten noe ekstra effekt for de mest utsatte.
Sett i lys av dette kan den positive og relativt store interaksjonseffekten på inn-
strømming i nytt sykefravær tyde på at hyppigere sykefravær skyldes substitusjon
av sykepenger for dagpenger. Den økte varigheten på påbegynte sykefravær synes
også i noen grad å kunne skyldes slik substitusjon. Det at det også er en relativt
stor effekt også for arbeidstakere som er mindre utsatt for permitteringer, kan
imidlertid tyde på at andre forklaringer også er viktige for å forstå sammenhengen
mellom økt varighet av sykefraværsforløp og permitteringer. 

Arbeidsgivers direkte kostnader ved sykefravær er størst i begynnelsen av for-
løpet, i arbeidsgiverperioden. Sett fra arbeidsgivers perspektiv vil det dermed
være mer gunstig at arbeidstakere som allerede mottar sykepenger fra folketryg-
den, utsetter å komme tilbake til arbeidet sammenlignet med oppstart av et nytt
forløp. Arbeidstakere med helseproblemer kan dessuten være avhengig av tilrette-
legging ved arbeidsplassen for å kunne komme tilbake i jobb. Slik tilrettelegging
kan være praktisk vanskelig å gjennomføre når virksomheten er i en krevende
situasjon. I lys av dette virker det sannsynlig at en arbeidsgiver som har overflødig
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arbeidskraft, vil oppmuntre til å utsette retur til arbeidet til foretakets etterspørsel
etter arbeidskraft tar seg opp. 

Konklusjoner

Under nedturen i bygg- og anleggsnæringen etter finanskrisen i 2008–2009 økte
forekomsten av sykefravær i næringen kraftig. I denne artikkelen analyseres
denne sammenhengen ved hjelp av en empirisk analyse av administrative register-
data. Forskjeller i hvor mye av inntekten som erstattes gjennom dagpenger og
sykepenger tilsier at arbeidstakere som frykter å bli permittert, har et økonomisk
insentiv til å forsøke å få en sykmelding før permitteringer iverksettes. Permitte-
ringer er også kostbart for arbeidsgiver, som kan bli fristet til å legge press på syk-
meldte ansatte om å utsette å komme tilbake til jobb til det er mer å gjøre på
arbeidsplassen. 

Høyere bruk av permitteringer er forbundet med høyere sannsynlighet for
individuelt sykefravær. Effekten er sterkere for relativt nyansatte, som antas å ha
høyere risiko for å bli permittert sammenlignet med kolleger med lenger ansienni-
tet. Dette støtter hypotesen om at det i en viss grad foregår en substitusjon mellom
sykepenger og dagpenger når permitteringsrisikoen øker. Analyser av overganger
mellom jobb og sykefravær tyder på at denne typen substitusjon kan være en vik-
tig forklaring for økt hyppighet av nye sykefraværsforløp når bruken av permitte-
ringer øker i næringen. Den økte varigheten av sykefraværsforløp kan også synes å
skyldes slik substitusjon, imidlertid kan det se ut som at andre mekanismer også
kan være viktige her. Skal man spekulere i mekanismer, kan dette kunne være en
mulig indikasjon på at sykepenger dekket av folketrygden blir en måte for arbeids-
giver å redusere kostnadene ved midlertidig omstilling. 

Fra et politikkperspektiv er begge mekanismene potensielt bekymringsverdige.
Substitusjon av sykepenger for dagpenger, enten motivert av arbeidstakers eller
arbeidsgivers forhold, har en direkte kostnad, gjennom høyere månedlige utbeta-
linger, i tillegg til mulige indirekte kostnader ikke undersøkt i denne artikkelen,
som økt innstrømming til varige helserelaterte ytelser og redusert jobbmobilitet.

Noter

1 Artikkelen inngår i prosjektene «Social Insurance and Labor Market Inclusion in Nor-
way» og «Striving for excellence, learning to cope?- Employer strategies for managing
sick leaves and employee health over the decades», finansiert av Norges forskningsråd.
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Blir innvandrere i Norge underbetalt fordi de har en svakere stilling i arbeids-
markedet enn andre?1 I denne artikkelen undersøker vi om lønnsforskjeller
mellom menn fra innvandrer- og majoritetsbefolkningen kan forklares av at
arbeidsgiverne har ulik markedsmakt over arbeidstakere fra disse gruppene. De
som har færre og dårligere alternativer, vil trolig i mindre grad slutte i jobben
når lønna reduseres. Hvis dette gjelder for innvandrere, kan arbeidsgivere tilby
dem lavere lønn uten at de reduserer sitt arbeidstilbud. Analysene i denne artik-
kelen viser at lønnsgapet mellom menn fra majoritets-og innvandrerbefolknin-
gen er betydelig. De viser også at innvandrere i mindre gard slutter i jobben hvis
lønna reduseres. Dette gjelder særlig for innvandrere med bakgrunn fra fattige
land utenfor OECD. 

Innvandrere i de rike OECD- landene har generelt større problemer i arbeidsmar-
kedet enn personer fra majoritetsbefolkningen med lignende utdanning og yrkes-
erfaring. Dvs. de har i gjennomsnitt lavere lønn, de er oftere ledige, eller står helt
utenfor arbeidsmarkedet og utdanningssystemet. Majoritetsbefolkningens for-
sprang på disse områdene gjør seg særlig gjeldende i forhold til innvandrere med
bakgrunn fra regioner med en betydelig geografisk, kulturell og økonomisk
avstand til mottagerlandet. En omfattende forskningslitteratur dokumenterer slike
forskjeller mellom arbeidstakere fra den opprinnelige befolkningen og de med
innvandrerbakgrunn. Et viktig tema innenfor denne litteraturen er om innvandre-
res relativt vanskelige situasjon på arbeidsmarkedet er et resultat av at de er min-
dre produktive, eller om ulike varianter av diskriminering gjør seg gjeldende.2

I denne artikkelen fokuserer vi på lønnsforskjeller mellom menn, med og uten
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innvandrerbakgrunn, som jobber i privat sektor. Med innvandrer mener vi en
person som er første eller annen generasjons-innvandrer og bosatt i Norge.3 Vi
undersøker om innvandrere og personer fra majoritetsbefolkningen kan være
påvirket av at arbeidsgivere har ulik grad av markedsmakt over disse gruppene.
Eller, m.a.o., om lønnsforskjellene delvis kan forklares ved at innvandrere har en
svakere stilling i arbeidsmarkedet og at det derfor er mulig å tilby ellers like pro-
duktive arbeidstakere fra denne gruppen relativt dårligere lønnsbetingelser enn
andre. Hvis en slik mekanisme forklarer deler av lønnsgapet mellom personer fra
innvandrer- og majoritetsbefolkningen i Norge, blir innvandrere diskriminert på
grunnlag av arbeidsgivernes markedsmakt.4 Internasjonalt har to ferske studier
nylig avdekket at dette kan være viktig for å forstå lønnsforskjellene mellom
arbeidstakere fra disse gruppene i Frankrike (Nanos & Schluter 2014) og i Tysk-
land (Hirsch & Jahn 2014). Begge studiene analyserer lønnsforskjeller mellom
grupper av innvandrere og majoritetsbefolkningen i forhold til hvor følsomt deres
arbeidstilbud er for hvordan bedriftene lønner sine ansatte. Begge konkluderer
med at disse lønnsforskjellene, etter kontroll for variasjoner i produktive egenska-
per, i stor grad kan forklares av at arbeidsgiverne har ulik grad av markedsmakt
over arbeidstakerne i disse gruppene.

Det er ikke lett å måle markedsmakt i arbeidsmarkedet. En måte å gjøre det på
er å se hvor følsomt det arbeidstilbudet en arbeidsgiver står overfor, er for endrin-
ger i lønn. Hvor mye kan han eller hun sette ned lønna uten å miste arbeidsta-
kerne sine? I de fleste virksomheter er det ikke slik at folk slutter umiddelbart selv
om virksomheten betaler litt mindre enn nabovirksomheten, og kanskje er det
ikke noen nabovirksomhet å gå til i det hele tatt. Vi studerer derfor hvor følsomt
arbeidstilbudet, fra forskjellige grupper i innvandrer- og majoritetsbefolkningen,
er for hvordan bedriften lønner sine medarbeidere. Mer spesifikt studerer vi i hvil-
ken grad de ansattes tilbøyelighet til å slutte påvirkes av det relative lønnsnivået i
den bedriften der de jobber. Analysene er basert på registerdata som knytter
sammen opplysninger om alle lønnstakere i Norge og arbeidsplassene deres, i
perioden 1997–2008.5 

Hva vet vi om lønnsforskjellene i Norge mellom innvandrere og majoritets-
befolkningen? Barth et al. (2004) sammenligner utviklingen i årsinntekt for inn-
vandrere, fra land utenfor OECD, og arbeidstakere fra majoritetsbefolkningen
med samme arbeidserfaring, utdanning og kjønn, i perioden 1980 til 1996. I likhet
med lignende studier fra andre land, viser denne at nykommerne, fra disse regio-
nene, starter på et betydelig lavere inntektsnivå enn personer fra den opprinnelige
befolkningen, men at forskjellen synker med den tiden innvandrerne har bodd i
Norge. Opphentingen stanser imidlertid lenge før forspranget er innhentet; ti år
etter ankomst bidrar ikke lenger flere år i det norske arbeidsmarkedet til at inn-
vandrerne nærmer seg inntekstnivået til arbeidstakere fra majoritetsbefolkningen.
Barth et al. (2012) analyserer den tilsvarende forskjellen, målt med timelønn, for
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perioden 1997 til 2006, og konkluderer med at det overhodet ikke skjer noen til-
nærming til majoritetsbefolkningens lønnsnivå ettersom innvandrerne bor lengre
i Norge. 

Barth et al. (2004) analyser også inntektsutviklingen for innvandrergrupper fra
andre rike OECD- land, som er betydelig mer sammenfallende med inntekts-
utviklingen til sammenlignbare arbeidstakere fra majoritetsbefolkningen. Både
med hensyn til nivået og veksten er inntekten til arbeidstakere fra andre nordiske
land omtrent lik det som gjelder for arbeidstakere fra Norge. Innvandrere fra
andre OECD- land starter på et lavere inntektsnivå, men henter inn majoritetsbe-
folkningens forsprang etter ca. femten år i Norge. 

Utvidelsen av EØS/EU- arbeidsmarkedet i 2004 medførte vesentlige endringer
både med hensyn til nivået og sammensetningen av innvandringen til Norge. Før
dette utgjorde personer fra land utenfor OECD, med beskyttelse eller familiegjen-
forening som motiv for å søke om tillatelse til bosetting, majoriteten av innvan-
drerne til Norge. Arbeidsinnvandringen kom, i all hovedsak, fra andre vesteuro-
peiske land og Nord Amerika. Av de som kom fra land utenfor Norden, var
majoriteten høyt udannede spesialister som ble rekruttert for å dekke manglende
tilbud i det norske arbeidsmarkedet. Etter EØS/EU- utvidelsen økte tilstrømnin-
gen av arbeidssøkere fra de nye medlemslandene i Øst- og Sentral- Europa drama-
tisk og utgjorde snart den største delen av den totale innvandringen til Norge.
Dermed skjedde også en vesentlig endring i sammensetningen av arbeidsinnvan-
drerne med hensyn til kompetanse; fra dominans av høyt utdannede spesialister,
med jobb før de kommer, til lavt utdannede med håp om å finne en. En annen
vesentlig endring er at de nye arbeidsinnvandrerne kommer fra land med et bety-
delig lavere lønnsnivå enn de som dominerte før 2004. Siden de er så ulike, både
med hensyn til bakgrunnsland, utdanning og rekrutteringshistorie, er det også
nærliggende å tro at arbeidsinnvandrere som kom før og etter EU- utvidelsen (i
gjennomsnitt), er forskjellige både med hensyn til produktive egenskaper og deres
stilling i arbeidsmarkedet. 

I den empiriske analysen gjør vi derfor separate studier av arbeidstilbudet til
personer fra majoritetsbefolkningen, innvandrere fra fattige land utenfor OECD,
og innvandrere fra EØS og andre rike OECD- land (primært arbeidsinnvandrere).
For alle gruppene skiller vi mellom før og etter 2004.

I resten av artikkelen ser vi først litt nærmere på økonomiske teorier om diskri-
minering – særlig på den som er basert på arbeidsgiveres markedsmakt, og drøfter
denne i forhold til resultater i relevante empiriske analyser. Vi forholder oss i all
hovedsak til de teoretiske og empiriske bidragene til den økonomiske forsknings-
litteraturen på dette området. Dernest beskriver vi datamaterialet og den empi-
riske metoden som benyttes i vår analyse. Til slutt presenter vi resultater, drøfter
og konkluderer. 
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Produktivitet eller diskriminering?

Med diskriminering mener vi at like produktive arbeidstakere fra forskjellige
demografiske grupper systematisk tilbys ulike betingelser med hensyn til lønn og
andre ansettelsesforhold. I prinsippet (per definisjon) er de observerte lønnsfor-
skjellene mellom innvandrere og personer fra majoritetsbefolkningen enten et
resultat av at den siste gruppen er mer produktive, at de blir kompensert for mer
belastende arbeidsforhold, eller at arbeidsgivere utøver en eller annen form for
diskriminering mot innvandrere. Siden arbeidstakere med innvandrerbakgrunn
er klart overrepresentert i det som regnes for fysisk belastende yrker, f.eks. innen
renholdsbransjen, i pleie – og omsorgssektoren eller i hotell- og restaurant nærin-
gen, kan vi i utgangspunktet se bort fra at majoritetsbefolkningen i gjennomsnitt
blir bedre betalt fordi de er utsatt for mer belastende arbeidsforhold (Tynes & Ste-
rud 2009).

Innvandrere som nylig er ankommet mottakerlandet, mangler imidlertid land-
spesifikk kompetanse knyttet til mange områder av betydning for produktiviteten
i et moderne arbeidsliv. Dette har vært en viktig forklaring på at innvandrere
gjerne starter på et lavere lønnsnivå enn – ellers sammenlignbare – arbeidstakere
fra majoritetsbefolkningen. Dette dreier seg mye om nykommernes manglende
kjennskap til forhold som har betydning for gjensidig forståelse; språk og mer
underforståtte sosiale/kulturelle koder og kommunikasjonsformer. Det er nærlig-
gende å tro at innvandrere fra land som ligger langt fra Norge geografisk, kulturelt
og med hensyn til økonomisk utvikling, kan ha et spesielt lavt nivå på denne
typen landspesifikk kompetanse. I tillegg mangler innvandrerne fra starten av
kunnskap om mulighetene i arbeidsmarkedet og sosialt nettverk av betydning for
å få jobb. Akkumulering av landspesifikk kompetanse og etablering av slike nett-
verk har vært en hovedforklaring når forskere finner at det skjer en tilnærming til
majoritetsbefolkningens inntektsnivå (inntektsassimilering) med innvandrernes
botid i mottagerlandet. Resultatene i Barth et al. (2012) tyder på at innvandrere fra
land utenfor OECD ikke får lønnsmessig uttelling for denne typen landspesifikk
kompetanse -og nettverksbygging. 

Siden diskriminering er illegitimt – og til dels direkte ulovlig – i Norge og i
andre vestlige innvandringsland, er denne typen arbeidsgiveratferd vanskelig å
avdekke og forske på. Det å gi arbeidstakere forskjellige betingelser i samme jobb/
stilling vil lett kunne føre til anklager om diskriminering og blir nok i liten grad
praktisert. Muligheter til å utøve diskriminering i lønnsfastsettelsen oppstår anta-
gelig, først og fremst, ved at arbeidstakere fra forskjellige grupper tildeles ulike
typer jobber. Diskriminering gjør seg da gjeldende når innvandreres kompetanse
urettmessig blir belønnet dårligere enn kompetansen til andre arbeidstakere. Med
urettmessig menes ikke nødvendigvis at det gjøres feil i formell forstand. En
arbeidstaker kan ha en utdanning fra utlandet som ikke er godkjent i Norge, og
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dermed, f.eks., ikke gir grunnlag for tarifflønn som fagarbeider. Vedkommende
kan imidlertid være like produktiv som en norsk arbeidstaker med godkjent fag-
brev. 

I den økonomiske forskningslitteraturen opereres det med tre hovedformer for
diskriminering. For det første finnes smaksbasert diskriminering (Becker 1971).
Denne formen gjør seg gjeldende dersom arbeidsgiverne foretrekker arbeids-
takere fra majoritetsbefolkningen, eller medlemmer av andre identifiserbare grup-
per, og dermed er villige til å redusere bedriftens overskudd for å unngå å ansette
dem de ikke liker. For det andre finner man statistisk diskriminering. Denne for-
men kan praktiseres som en rasjonell strategi for å oppnå størst mulig overskudd
når det hersker usikkerhet om hvor produktive de enkelte arbeidstakerne i en
gruppe faktisk er. Arbeidsgiveren benytter da sine oppfatninger om gjennom-
snittsproduktiviteten for å anslå de individuelle medlemmenes forventede bidrag
til produksjonene – og dermed deres lønn. Dette vil føre til underbetaling av de i
gruppen som er mer produktive enn gjennomsnittet – og omvendt. Jamført med
teorien vil tendensen til at arbeidsgivere praktiserer denne typen diskriminering
øke med den usikkerheten som knyttes til de enkelte arbeidstakers bidrag (Phelps
1972). Det er rimelig å tro at mange arbeidsgivere i Norge oppfatter det som van-
skeligere å vurdere den kompetansen innvandrere bringer med seg fra utlandet
enn den majoritetsbefolkningen har opparbeidet ved arbeid og utdanning i Norge.
At slik usikkerhet kan øke med den kulturelle avstanden til innvandrernes hjem-
land og minke med den tiden grupper fra forskjellige land har bodd i Norge, vir-
ker også trolig. 

I denne artikkelen er vi spesielt opptatt av den tredje typen diskriminering som
er basert på at arbeidsgiverne har ulik grad av markedsmakt over forskjellige
grupper av lønnstakere, såkalt monopsonistisk diskriminering. For å oppnå høyest
mulig overskudd, vil arbeidsgivere, isolert sett, ønske å betale sine ansatte en lavest
mulig lønn, dvs. en lønn som er akkurat høy nok til at de fortsatt er villige til å
jobbe i bedriften. Det første avgjørende spørsmålet i denne sammenhengen er om
arbeidsgivere i det hele tatt er i stand til å bruke lønn som et virkemiddel for å
rekruttere arbeidskraft, eller om lønna er mer eller mindre bestemt av det andre
betaler til sine ansatte. Hvis det første tilfellet gjelder, har vi det økonomene kaller
monopsoni i arbeidsmarkedet (Robinson, 1933). Det innebærer at arbeidsgiverne
vil øke lønningene så lenge dette fører til en kvantitativ og/eller kvalitativ forbe-
dring i tilbudet av arbeidskraft som er større enn den kostnaden dette medfører.
Hvis det andre tilfellet gjør seg gjeldende, er det frikonkurranse i arbeidsmarkedet
og arbeidsgiveren kan ikke (på noen fornuftig måte) bruke lønnsfastsettelsen for å
få et bedre arbeidstilbud rettet mot sin bedrift. Lønnsnivået blir da bestemt i mar-
kedet slik at arbeiderne akkurat får betalt for sitt (marginale) produktive bidrag til
produksjonen. Hvis bedriften tilbyr en lavere lønn, er det ingen som ønsker å
jobbe der.
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Markedsmakt og arbeidstilbudet rettet mot den enkelte virksomhet

Innenfor den økonomiske forskningslitteraturen har det de senere årene blitt gjort
mange studier for å undersøke i hvilken grad monopsoni er godt egnet til å
beskrive bedrifters lønnsfastsettelse. Hovedkonklusjonen er at bedrifter ofte
benytter lønnsfastsettelsen som et virkemiddel for å forbedre det arbeidstilbudet
som er rettet mot dem (Manning 2011). 

Arbeidsgivere har altså trolig en viss grad av markedsmakt over lønnstakerne
og kan gi sine ansatte en lønn som er lavere enn verdien av det bidraget de yter til
bedriftens produksjon. Denne makten er, imidlertid, svakere desto mer følsomt
dette arbeidstilbudet er med hensyn til lønn; jo flere som slutter, eller ikke begyn-
ner, dersom bedriften betaler mindre for arbeidskraften. Hvis nå innvandrerens
arbeidstilbud blir mindre påvirket av variasjoner i lønn enn arbeidstilbudet til
majoritetsbefolkningen, kan de lønnes dårligere enn like produktive norske
arbeidstakere uten at de slutter i jobben. Dermed åpnes muligheten for å diskrimi-
nere. 

Det neste, avgjørende spørsmålet er da om det er grunn til å tro at innvandrere
på denne måten har en svakere stilling i arbeidsmarkedet enn arbeidstakere fra
majoritetsbefolkningen? Generelt er det slik at jo bedre alternativer arbeids-
takerne har til å godta de betingelsene som tilbys fra den enkelte bedrift, desto
sterkere er deres stilling i arbeidsmarkedet og desto mer lønnsfølsomt er deres
arbeidstilbud. Enkelt oppsummert karakteriserer en sentral del av den økono-
miske faglitteraturen om dette temaet (arbeidernes stilling i markedet) ved forhol-
det mellom to parametere (Burdett & Mortensen 1998; Manning 2003): For det
første, deres sannsynlighet for å miste den jobben de eventuelt har og bli arbeids-
ledige (δ) og, for det andre, deres sannsynlighet for å få nye arbeidstilbud (λ).
Denne raten (δ/ λ) kan også beskrives som forholdet mellom antall jobber som
nedlegges og opprettes. Jo høyere den er, desto lengre tid tar det før ledige hender
og hoder får et jobbtilbud, eller m.a.o., jo større er friksjonene i arbeidsmarkedet.
Dermed svekkes lønnstakernes mulighet til å avslå arbeidsgivernes lønnstilbud
når friksjonene i arbeidsmarkedet øker og bedriftenes arbeidstilbud blir mindre
lønnsfølsomt. Færre av de som allerede er ansatt, vil da slutte, og færre av de som
ønskes rekruttert, vil da avslå tilbudet om jobb, som resultat av at lønna på en
bedrift reduseres. Eller med andre ord, arbeidsgiverens markedsmakt øker med
friksjonen i arbeidsmarkedet. I det følgende refererer vi til forholdet δ/ λ som
«friksjonsraten». Den inverse av friksjonsraten kan også tolkes som gjennomsnitt-
lig antall jobbtilbud en ansatt mottar i løpet av jobbens levetid.

Er så arbeidstakere med innvandrerbakgrunn mer utsatt enn andre for å miste
de jobbene de har (ha høy δ) og mindre tilbøyelige til å få tilbud om nye (ha lav λ)?
Når det gjelder det første, tilbøyeligheten til å miste jobben, kan praksisen med at
de som har lavest ansiennitet, må gå først ved nedbemanning, gjøre at for eksem-
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pel relativt nyankomne innvandrere er mer utsatt. Et annet moment, som muli-
gens virker i samme retning (mot høy δ), er at relativt mange innvandrere er
ansatt via vikarbyråer og i midlertidige stillinger. Dette kan også gjøre det lettere å
si opp arbeidstakere fra denne gruppen når noen må slutte fordi driften skal redu-
seres eller omlegges (Ødegård 2014; Ødegård & Andersen 2011; Nergaard & Sva-
lund 2008; Nergaard et al. 2011). 

Når det gjelder tilbøyelighet til å få tilbud om nye jobber, kan det være flere
grunner til å tro at innvandrere får færre tilbud enn majoritetsbefolkningen (har
lavere λ). Relativt nyankomne innvandrere i mottakerlandet kan ha begrenset
kunnskap om hvordan man søker etter jobb, færre kontakter og relevante referan-
ser. Dette kan også forplante seg over generasjoner. Et argument som peker i mot-
satt retning, er at innvandrere har mindre tilknytning til bestemte lokalmiljøer og
derfor lavere flyttekostnader. Dermed vil de trolig søke etter jobb innenfor en
større geografisk radius i mottakerlandets arbeidsmarked. Analysene i Røed og
Schøne (2012, 2013) tyder på at arbeidskraft med innvandrerbakgrunn, både fra
andre OECD- land og fra utviklingsland er mer geografisk mobile enn de fra
Norge. Resultatene viser også at innvandrernes flytting mellom regioner er mer
følsom for lokale variasjoner i lønn og ledighet.

Barth et al. (2012) finner at arbeidstakere fra de fattige landene utenfor OECD
oftere enn majoritetsbefolkningen må gjennom en periode med ledighet før de får
en ny jobb. Det å skifte jobb er altså for denne innvandrergruppen i større grad et
resultat av at de mister den de har, enn av frivillige karrierevalg. Studien viser også
at de får betydelig mindre avkasting av å bytte arbeidsgiver i form av lønnsvekst
enn det som er tilfellet for arbeidstakere fra majoritetsbefolkningen. Som forfat-
terne påpeker kan dette, særlig siden mønsteret fortsatt gjør seg gjeldende ti til
femten år etter ankomst, tyde på at innvandrere fra fattige land utenfor OECD
utsettes for statistisk eller preferansemotivert diskriminering ved ansettelser og
derfor får færre jobbtilbud enn andre arbeidstakere. Midtbøen (2014) undersøker
graden av diskriminering rettet mot annengenerasjons innvandrere fra Pakistan
ved ansettelser i bedrifter i Norge. Han benytter en eksperimentell metode som
kort oppsummert går ut på at par av fiktive jobbsøknader sendes inn som svar på
et tilfeldig utvalg av jobbutlysninger. Parene blir designet slik at de innbyrdes er
tilnærmet likeverdige med hensyn til relevant yrkeserfaring og utdanning.
Søkerne skiller seg bare ad ved at den ene har et norskklingende og den andre et
pakistanskklingende navn. Resultatet viser at omtrent 40 prosent av den første og
omtrent 25 prosent av den andre gruppen fikk svar fra bedriftene som lyste ut stil-
lingene. Carlsson og Rooth (2007) finner lignende resultater i en svensk under-
søkelse av samme type. 

Hvis arbeidstakere med innvandrerbakgrunn, slik disse undersøkelsene tyder
på, blir utsatt for statistisk eller smaksmotivert diskriminering, vil de få færre til-
bud om jobb enn arbeidstakere fra majoritetsbefolkningen. Dermed kan det at
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noen arbeidsgivere praktiserer slike former for diskriminering, øke muligheten
for at arbeidsgivere mer generelt kan diskriminere innvandrere med basis i mar-
kedsmakt.

Den empiriske analysen

I de empiriske analysene benytter vi registerdata som kobler sammen opplysnin-
ger om alle private bedrifter i Norge og deres ansatte, for perioden 1997 til 2008.
Fra dette datasettet, som er tilrettelagt av Statistisk Sentralbyrå, får vi informasjon
om når arbeidstakerne begynner og eventuelt slutter på en arbeidsplass, og om
den lønna de mottar mens de jobber der. I analyseperioden kan vi følge arbeids-
takerne mellom jobber i forskjellige bedrifter, ut og inn av arbeidsstyrken og ut og
inn av arbeidsledighet. Demografiske opplysninger om arbeidstakernes alder,
familiesituasjon og migrasjonshistorie er også tilgjengelige. Om bedriftene har vi
detaljert informasjon om antall ansatte, kapitalbeholdning, næring og lokalise-
ring. Alle analysene gjøres for menn, 20–60 år.6 Analysene gjøres separat for
majoritetsbefolkningen og for følgende to innvandrergrupper: i) de som kommer
fra land med en betydelig lavere levestandard enn i Norge, i hovedsak utenfor
OECD: Asia, Afrika, Syd-Amerika og Øst- Europa, utenom Polen og Litauen (i
det følgende kalles denne gruppen land for fattige land), og ii) de som kommer fra
(alle andre) land innenfor OECD, med en levestandard som er relativt lik den
norske (og som i det følgende refereres til som rike land). 

Vi ønsker å analysere hvor følsomt det arbeidstilbudet som retter seg mot den
enkelte bedrift, er for det lønnstilbudet bedriften gir til sine ansatte sammenlignet
med hva de kan få andre steder. Hvordan kan vi så observere arbeidstilbudet som
rettes mot den enkelte bedrift? Per definisjon er endringen i dette arbeidstilbudet,
som følger av en økning (reduksjon) i bedriftens lønn til sine ansatte, summen av
de som ønsker å begynne (slutte) i bedrift og de som ønsker ikke å slutte allikevel
(begynne), på grunn av denne økningen (reduksjonen). I en stabil økonomisk
situasjon kan man anta at de to elementene i denne summen er omtrent like.7 Vi
benytter derfor prosentvis endring i de ansattes tilbøyelighet til å slutte som en
observasjon av endringen i det arbeidstilbudet bedriften de jobber i har rettet mot
seg. 

Analysen gjennomføres i to trinn. I det første trinnet beregnes bedriftenes
lønnspremie til de ansatte ved en lineær regresjonsmodell som estimeres separat
for majoritetsbefolkningen og de to innvandrergruppene for to perioder: 1997–
2003 og 2004–2008.8 Avhengig variabel er den ansattes daglønn, målt på logarit-
misk form slik at sammenhengene kan tolkes som prosentvise endringer. Siden
vår estimering kontrollerer for faste og tidsvarierende egenskaper ved individet,
blir bedriftenes lønnspremie et uttrykk for relative forskjeller i hvordan bedriftene
belønner like produktive arbeidstakere. Med andre ord, denne metoden skiller
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mellom den delen av variasjonene i arbeidstakernes lønn som er knyttet til for-
skjeller i deres produktive evner og den delen som er knyttet til ulike kvaliteter
ved bedriften der de jobber. Siden den individuelle produktiviteten (pr definisjon)
vurderes likt av alle arbeidsgivere, er det den siste delen – den bedriftsspesifikke
lønnspremien – som er relevant for arbeidstakerne når de vurderer om de skal
tilby sin arbeidskraft til en bedrift eller en annen.9

For alle tre gruppene estimeres som sagt bedriftenes lønnspremie separat for
periodene 1997–2003 og 2004–2008. På denne måten får vi fra første trinn,
gruppe- og periodespesifikke observasjoner av lønnspremien for hver bedrift i
datamaterialet.

I det andre trinnet av vår analyse undersøker vi hvordan variasjon i lønnspre-
mien påvirker arbeidstakernes tilbøyelighet til å slutte i den bedriften der de job-
ber i løpet av ett år. Den avhengige variabelen er da (log) andelen av de ansatte
som slutter i løpet av ett år.10 Alle private bedrifter i Norge med mer enn fem
ansatte med minst en ansatt som slutter i løpet av året, er inkludert i analysen.11 I
denne analysen kontrolleres det for en lang rekke kjennetegn ved bedriftene,
observasjonsår (års-dummyer), næring (2-siffer nivå: 66 nærings-dummyer),
lokalisering (19 fylkes-dummyer), vekst i antall jobber på bedriften, gjennomsnitt
for de ansattes faste produktivitet og deres demografiske kjennetegn.

Note: Mer spesifikt er populasjonen for beregningene i tabellen alle menn, 20–60 år, som jobber i pri-
vat sektor. 

Tabell 1 viser sysselsettingsandelene for innvandrergruppene i de to periodene og
hvordan den fordeler seg på viktige opprinnelsesland. Tallene reflekterer den

Tabell 1. Innvandrere i prosent av alle sysselsatte, etter kategori og for de ti mest 
vanlige opprinnelseslandene i periodene 1997–2003 og 2004–2008. 
Rangering (i parentes) etter innvandrernes andel av alle sysselsatte

1997–2003 2004–2008
Rike land Fattige land Rike land Fattige land

Alle land 3,57 3,69 Alle land 7,94 5,87 

Sverige 0,82(1) Pakistan 0,39(4) Sverige 1,46 (1) Pakistan 0,47 (7)
Danmark 0,67(2) Sri Lanka 0,32(6) Danmark 1,30 (2) Vietnam 0,37 (8)
UK 0,49(3) Vietnam 0,31(7) Polen 0,84(3) Bosnia-H 0,35 (9)
Tyskland 0,33(5) Bosnia-H 0,26(9) UK 0,83 (4) Irak 0,34 (10)
USA 0,29(12) Iran 0,22(10) Tyskland 0,80 (5) Tyrkia 0,31(11) 

Antall 
observa-
sjoner

901300 886616
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sterke økningen i innvandringen til Norge som har funnet sted i løpet av de
seneste tiårene. Mens innvandre fra det vi nå kaller rike land øker sin andel av de
sysselsatte med godt over hundre prosent fra den første til den andre perioden,
øker de fra de fattige landene sin andel med rundt femti prosent. Effekten av EU/
EØS- utvidelsen kommer til uttrykk ved at Polen fra 2004 blir et av de mest domi-
nerende opprinnelseslandene blant sysselsatte innvandrere, mens det i perioden
før var et helt uvesentlig antall personer som kom derfra. Dette innebærer trolig
en betydelig endring i sammensetningen av kompetansen til innvandrere fra de
rike landene – i retning et lavere utdanningsnivå. Eller, m.a.o., eksperter fra USA
og Vest- Europa utgjør en relativt mindre, og håndverkere fra Polen og Litauen en
større, andel av denne gruppen i den siste perioden vi studerer.

Lønnsforskjeller mellom majoritetsbefolkningen og innvandrere

Vår hensikt er altså å undersøke om ulikhet i arbeidsgivernes markedsmakt over-
for innvandrere og majoritetsbefolkningen kan bidra til å forklare lønnsforskjel-
lene mellom gruppene og endringer i disse over tid. 

Figur 1. Prosentvis lønnsforskjell mellom innvandrere og majoritetsbefolkningen 

Note: Lønnsforskjellene er beregnet ut fra de estimerte koeffisientene til dummyene for innvandrere; 
fra fattige land eller fra rike land, i lineære regresjonsmodeller som analyseres for alle mannlige 
arbeidstakere under ett, separat for de to periodene. Følgende sett av kontrollvariabler inkluderes i 
modellene. Modell 1: dummyer for hvert år. Modell 2: modell 1 + arbeidstid (normal, kort og lang del-
tid), utdanningsår (lineær + kvadrert, dummy for blank), alder (lineær + kvadrert), antall barn (under 
7, 18), dummy gift. Model 3: modell 2 + bedriftens næring 5-siffer og kommune, næring 5-siffer x 
kommune.
SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2014  | ÅRGANG 31 | 311–328



MAKT TIL Å DISKRIMINERE?

spa-2014-4.book  Page 321  Thursday, November 6, 2014  10:07 AM
I figur 1 beskriver vi prosent- lønnsforskjellen mellom innvandrere og majoritets-
befolkningen ut fra analyser av regresjonsmodeller der det kontrolleres for at indi-
videne er forskjellige når det gjelder en rekke kjennetegn av betydning for deres
produktivitet. I modell 1 korrigeres det bare for at individene fra de tre gruppene
kan være ulikt fordelt med hensyn til det året lønna blir observert. Resultatene gir
dermed uttrykk for den gjennomsnittlige prosentvise lønnsforskjellen mellom
menn fra de to innvandrergruppene på den ene siden, og menn fra den majori-
tetsbefolkningen på den andre. I modell 2 kontrolleres det i tillegg for individuelle
kjennetegn ved arbeidstakerne; alder, arbeidstid (heltid, lang deltid, kort deltid),
antall utdanningsår, antall barn og ekteskapelig status, og i modell 3 inkluderes
også kjennetegn ved bedriftene de jobber i; næring og geografisk plassering. 

Innvandrere fra fattige land har i begge perioder vesentlig lavere lønnsnivå enn
de to andre gruppene. Disse forskjellene blir klart mindre når det kontrolleres for
fordelingen av individ- og bedriftskjennetegn, og de synker noe fra den første til
den siste perioden. 

Innvandrere fra rike land har i den først perioden noe høyere gjennomsnitts-
lønn enn norske arbeidstakere, men denne forskjellen forsvinner når det kontrol-
leres for individ- og bedriftskjennetegn. I den andre perioden har denne innvan-
drergruppen (signifikant) lavere lønn enn majoritetsbefolkningen, både i
gjennomsnitt og når det tas hensyn til at individene har forskjellige egenskaper og
jobber i ulike typer bedrifter. Utviklingen fra den første til den siste perioden er
nært knyttet til at denne innvandrergruppen, som en følge av utvidelsen i EU/
EØS- arbeidsmarkedet fra og med 2004, endrer sammensetning. Ser vi på bak-
grunnstallene, er deres relativt svake gjennomsnittlige lønnsutvikling et direkte
resultat av at de nylig innvandrete polakkene og litauerne tjener betydelig dårli-
gere enn de nasjonalitetene som var vesentlig mer dominerende i den første perio-
den. 

Siden vi ikke fullt ut kontrollerer for individuelle forskjeller i de analysene som
ligger til grunn for figur 1, kan lønnsforskjellene som beskrives være resultater av
variasjoner i produktivitet mellom gruppene. Mønsteret i figuren illustrer imidler-
tid at det, selv etter korreksjon for fordelingen av detaljerte individ- og bedrifts-
kjennetegn, finnes betydelige lønnsforskjeller som ikke blir forklart.

Friksjon og følsomhet – potensial for diskriminering

Panelstrukturen i registerdataene vi bruker tillater oss å følge virksomheter og
ansatte over tid, og dermed se hvordan ansatte beveger seg mellom virksomheter.
Når ansatte forlater en virksomhet, dvs. slutter i jobben, så omfatter dette både de
som slutter frivillig, og de som mister jobben. Vi kan ikke skille mellom disse to
formene for avgang. Tabell 2 viser gjennomsnittstall for noen sentrale variabler i
analysen av lønnsfølsomheten i de tre gruppenes arbeidstilbud. I den første linjen
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presenteres deres gjennomsnittlige tilbøyelighet til å slutte i den bedriften der de
jobber i løpet av ett år. Arbeidstakere fra begge innvandrergruppene slutter vesentlig
oftere enn majoritetsbefolkningen, og de fra de fattige landene slutter oftest. 

Note: Beregningene i tabellen er gjort for menn i alderen 20–60 år, ansatt i private bedrifter med mer 
enn fem mannlige ansatte. 
Tabellen viser gjennomsnitt og standardavvik i parentes.

Hvordan andelen som slutter i bedriftene, fordeler seg mellom de som går fra jobb
til arbeidsledighet (eller ut av arbeidsstyrken) på den ene siden, og de som starter i
en annen jobb på den andre, vises i de to neste linjene i samme tabell. Andelen til
ledighet kan tolkes som et mål for den gjennomsnittlige sannsynligheten de som
er i arbeid står overfor med hensyn til å miste jobben. Andelen som går fra en jobb
til en ny, kan tolkes som indikator på den gjennomsnittlige sannsynligheten alle
arbeidstakere har for å få et nytt tilbud om arbeid. I den nest siste linjen i tabell 2
vises forholdet mellom disse to andelene som er et gjennomsnittlig mål på hvor
lang tid det tar for de som slutter i jobben, uten å ha en ny, å komme seg i arbeid
igjen (friksjonsraten). 

Denne raten er klart lavest for arbeidstakere fra majoritetsbefolkningen. Som
beskrevet ovenfor kan dette tyde på at friksjonene i arbeidsmarkedet er mindre,
det vil si at mulighetene for å få andre gode jobber er bedre, og arbeidstilbudet ret-
tet mot bedriftene dermed er mer lønnsfølsomt for denne gruppen. Disse gjen-
nomsnittstallene indikerer også at friksjonene er noe høyere for arbeidstakere fra
rike land enn fra fattige land, og at den for begge disse gruppene blir noe lavere fra
den første til den siste perioden som studeres.12

I tabell 3 presenteres resultater fra andre trinn i vår analyse av hvor følsomt

Tabell 2. Jobb-mobilitetsrater for menn i private bedrifter 

1997–2003 2004–2008
Fra: Norge Rike land Fattige 

land
Norge Rike land Fattige 

land
Tilbøyelighet 
til: å slutte 0,215 0,330 0,409 0,217 0,340 0,388

(0,147) (0,354) (0,355) (0,159) (0,338) (0,356)
å slutte uten ny 
jobb (δ)

0,085 0,154 0,183 0,089 0,152 0,166
(0,075) (0,271) (0,285) (0,085) (0,269) (0,282)

å starte i ny 
jobb 
(λ)

0,130 0,176 0,226 0,128 0,188 0,222
(0,111) (0,294) (0,316) (0,123) (0,292) (0,319)

friksjonsraten, 
δ/λ

0,68 0,87 0,81 0,69 0,81 0,75

Antall bedrifter 27400 19452 12918 25528 21942 15226
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arbeidstilbudet til innvandrere og majoritetsbefolkningen er for endringer i
bedriftenes lønnsnivå (vi har anvendt en instrumentvariabelmetode, se sluttnote
10). Mer spesifikt viser tallene prosentvis endring i tilbøyelighet til å slutte dersom
lønnspremien bedriften gir til sine ansatte øker med en prosent. Forskjellen mel-
lom modell 1 og 2 er i hvilken grad det i regresjonsanalysen kontrolleres for andre
kjennetegn ved bedriftene som kan være korrelert med både jobb, mobilitet og
lønn. 

Jamført med disse resultatene har arbeidstakere fra majoritetsbefolkningen et
arbeidstilbud som er betydelig mer følsomt for endringer i lønn enn begge inn-
vandrergruppene. I følge teorien om markedsmakt, som ble referert til ovenfor, er
dette konsistent med at gjennomsnittstallene for friksjonsraten indikerer at majo-
ritetsbefolkningen opererer i arbeidsmarkeder med relativt lav friksjon; der tilbud
om stabile jobber kommer forholdsvis ofte. Resultatene i tabellen tyder også på at
arbeidstilbudet til innvandrere fra rike land er betydelig mer lønnsfølsomt enn til-
budet fra de som kommer fra fattige land, noe som ikke reflekteres i disse gruppe-
nes gjennomsnittsverdier for friksjonsraten.

a Mer spesifikt inkluderes års-dummyer, 66 næringsdummyer, 19 fylkes- dummyer, vekst i antall job-
ber i bedriften i løpet av perioden, gjennomsnitt for de ansattes faste produktivitet estimert i trinn 1 
(θi) og for deres demografiske kjennetegn: alder, alder kvadrert, antall barn totalt og antall små barn, 
dummy for ekteskap og, for innvandrere, antall år siden innvandring og denne variabelen kvadrert. 
Se også sluttnote 10).
Standardavvik i parentes.

Hvis vi legger modell 2 til grunn, så øker lønnsfølsomheten i innvandrergruppe-
nes arbeidstilbud fra den første til den siste perioden, noe som stemmer med at
friksjonene i arbeidsmarkedet reduseres noe for begge disse gruppene jamført
med indikatoren i tabell 2.

Tabell 3. Lønnsfølsomheten i de ansattes tilbøyelighet til å slutte; effekten av en 
prosent økning i virksomhetenes lønnspremie på prosent økning i andelen av de 
ansatte som slutter i løpet av ett år.

1997–2003 2004–2008
Fra: Norge Rike land Fattige 

land
Norge Rike land Fattige 

land
Modell 1: Kontrollert for år, næring og lokalisering 

-2.811** -1.116** -0.362** -2.735** -0.884** -0.676**
(0.010) (0.250) (0.128) (0.022) (0.130) (0.166)

Modell 2: Kontrollert for år, næring, lokalisering, vekst i antall jobber, 
gjennomsnitt for de ansattes faste produktivitet (θi) og demografiske kjennetegna 

-3.099** -0.639** -0.335** -2.815** -0.972** -0.759**
(0.051) (0.082) (0.127) (0.113) (0.266) (0.109)
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Makt til å diskriminere – brukes den?

Økonomisk teori tilsier at arbeidsgivere har mulighet til å gi sine ansatte lavere
lønn jo større markedsmakt de har over dem. Denne makten reduseres med
lønnsfølsomheten i det arbeidstilbudet som rettes mot den bedriften de leder.
Eller med andre ord, jo færre og dårligere alternative jobbmuligheter arbeids-
takerne har, desto svakere er deres stilling i markedet og desto dårligere kan
arbeidsgivere lønne dem uten at de trekker sitt arbeidstilbud tilbake.

Lønnsforskjellene mellom menn med og uten innvandrerbakgrunn – som
beskrives i figur 1 – tyder på at selv når de jobber i samme type bedrifter og har
samme observerte kompetanse, tjener innvandrere dårligere enn majoritetsbe-
folkningen. Denne underbetalingen gjør seg først og fremst gjeldende for arbeids-
takere med bakgrunn fra de fattige landene utenfor OECD. For denne gruppen
blir lønnsgapet til majoritetsbefolkningen mindre fra den første til den andre peri-
oden, mens det derimot øker noe for innvandrerne fra de rike landene i OECD.

Resultatene i tabell 3 viser at arbeidstilbudet til begge innvandrergruppene er
betydelig mindre følsomt for endringer i lønn enn arbeidstilbudet til majoritets-
befolkningen, og at dette i størst grad gjelder for de som kommer fra fattige land.
Dermed stemmer mønsteret i lønnsforskjellene mellom gruppene med de for-
skjellene vi finner med hensyn til lønnsfølsomheten i deres arbeidstilbud. Eller
med andre ord, resultatene i tabell 3 tyder på at arbeidsgivere i Norge har makt til
å diskriminere, og lønnsforskjellene mellom gruppene kan tyde på at de bruker
den. 

For arbeidstakere fra de fattige landene indikerer resultatene fra begge model-
lene i tabell 3 at arbeidstilbudet blir mer følsomt for lønn fra første til siste peri-
ode, mens det motsatte gjelder for de fra majoritetsbefolkningen. Hypotesen om
at markedsmakt-mekanismen gjør seg gjeldende, blir da ytterligere underbygget
av at lønnsforskjellen mellom disse gruppene samtidig blir redusert. 

For innvandrere fra rike land gir de to modellene motsatt resultat; uten kon-
troll for fast produktivitet avtar lønnsfølsomheten, mens med kontroll øker lønns-
følsomheten. I tråd med førstnevnte resultat finner vi også at uten kontroll for
produktivitet avtar disse innvandrernes relative lønn både i forhold til majoritets-
befolkningen og innvandrere fra fattige land. Økt lønnsfølsomhet impliserer imid-
lertid reduserte friksjoner for innvandrere fra rike land, noe som isolert sett skulle
bedre denne gruppens relative lønn. Men denne gruppens sammensetning endres
betraktelig på grunn av EU/EØS-utvidelsen, og trolig i retning av høyere andel
med lav kompetanse. En relativt dårlig lønnsutvikling for denne gruppen kan der-
med ha sammenheng med at produktiviteten deres blir redusert fra den første til
den siste perioden. Så selv om friksjonene i arbeidsmarkedet for innvandrere fra
rike land avtar, så vil ugunstig relativ produktivitetsutvikling kunne gi større
lønnsforskjeller mellom disse innvandrerne og majoritetsbefolkningen. 
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Vårt viktige funn i denne artikkelen er imidlertid at arbeidsgivere i Norge har
større markedsmakt overfor innvandrere enn personer fra majoritetsbefolknin-
gen, og at de derfor har mulighet til å diskriminere den første gruppen med hen-
syn til lønn. Analysene tyder på at denne makten er blitt noe redusert over tid.  

Noter

1 Arbeidet med denne artikkelen er finansiert av Norges forskningsråd gjennom prosjekt
202479/S20 og 187928/S20.

2 Se Dustmann og Glitz(2011) for en oversikt over litteraturen og Barth et al (2004, 2012)
for relevante studier på norske data.

3 Første generasjons innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandskfødte
foreldre,og som altså selv på et tidspunkt har innvandret til Norge. Vi bruker betegnel-
sen annen generasjons innvandrere om personer som er født i Norge av to utenlandsk-
fødte foreldre. Disse utgjør et mindretall av innvandrerne i våre analyser, og selv om de
altså er født i Norge, er det i denne artikkelen hensiktsmessig å gruppere dem som inn-
vandrere, og ikke som «innfødte». Vi skiller mellom opprinnelsesland hos «de rike»
OECD-landene og «de fattige» landene utenfor OECD. Dette er korrekt for første gene-
rasjons innvandrere, men for annen generasjons innvandrere, som altså selv er født i
Norge, er det foreldrenes opprinnelsesland vi grupperer etter. Vi skiller ikke mellom
ulike innvandringsårsaker, ettersom vi ikke vet om en innvandrer er kommet som flykt-
ning eller asylsøker, gjennom familiegjenforening eller som arbeidsinnvandrer. Vi
omtaler enkelte steder innvandrere fra de rike OECD-landene som arbeidsinnvandrere,
siden de aller fleste er kommet til Norge på grunn av arbeid. Vi kan imidlertid ikke ute-
lukke at enkelte er kommet som følge av familiegjenforening. 

4 Innenfor økonomisk fagterminologi kalles dette monopsonistisk diskriminering.
5 Barth og Dale-Olsen (2009) benytter samme type data og metode for å analysere lønns-

forskjeller mellom kvinner og menn i Norge. De konkluderer med at en stor andel av
kjønnsforskjellen på dette området kan forklares ved at kvinnenes arbeidstilbud til
bedriftene er mindre følsomt for endringer i lønn.

6 Det at kvinner innen mange innvandrergrupper har lav arbeidsmarkedsdeltagelse, ska-
per problemer med analyser av denne gruppen; både med hensyn til antall observasjo-
ner og med hensyn til tolkning av resultater.

7 Bedriftene er mer eller mindre tilfredse med størrelsen på sin arbeidsstokk og arbeids-
takerne er – før lønnsendringen og gitt de alternativene de har i andre bedrifter – for-
nøyde med å være ansatt der de jobber. Mer presist er arbeidsmarkedet i hva
økonomene kaller «steady state» der arbeidsgivere og arbeidstakere er, marginalt sett,
optimalt tilpasset. I denne situasjonen kan endringen i arbeidstilbudet som følger av en
lønnsendring, uttrykkes: ɛ =-2q, der ɛ er prosent økning i arbeidstilbud ved en prosent
økning i lønn, q= prosent reduksjon i antall ansatte som slutter ved en prosent økning i
lønn.
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8 I første trinn estimeres bedriftenes lønnspremie til de ansatte ved at følgende sammen-
heng estimeres i en lineær regresjonsmodell: Wif= Xiftβ+ at +θi + ρf+ vift, der Wif er
(logaritmen til) individ i’s lønn i bedrift f, Xift uttrykker tidsvarierende observerbare
kjennetegn som alder (og kvadrert), ansennitet i bedriften (og kvadrert), arbeidstid
(heltid, lang og kort deltid) og for innvandrerne, en dummy for 2.generasjons innvan-
drer, antall år siden innvandring og denne variabelen kvadrert, at uttrykker årsdum-
mier som tar hensyn til konjunkturvariasjon, mens vift uttrykker at individ i’s lønn i
bedrift f påvirkes av tilfeldige faktorer av mange slag som ikke henger sammen med de
andre variablene i modellen. All ikke-tidsvarierende variasjon knyttet til personen
kommer til uttrykk ved θi. Denne faste individeffekten fanger opp alle faste egenskaper
ved individet, som for eksempel utdanning (fra før 1997), stå-på-vilje, kreativitet og
andre personlighetstrekk vi ikke vet noe om. Bedriftens lønnspremie, kalt ρf, er også
fast (varierer ikke over tid), og gir uttrykk for hvor mange prosent ekstralønn en ansatt
får for å jobbe i bedriften relativt til hva han kunne forvente å få hos andre bedrifter.
Bedriftenes lønnspremie varierer av mange grunner, for eksempel knyttet til variasjoner
i produksjonsteknologi, kapitalintensitet i produksjonsprosessen, eller arbeidsorganise-
ring osv.

9 Dette gjelder selvfølgelig bare i den grad vår modell fanger opp variasjoner i arbeids-
takernes produktivitet. En mulig feilkilde er at vi med våre data ikke kan ta hensyn til et
mulig samspill mellom de faste individene og bedriftseffektene, dvs. at arbeidstakere
blir mer effektive i noen bedrifter.

10 Lønnspremiene og de ansattes tilbøyelighet til å slutte blir bestemt samtidig når bedrif-
tene er monopsonister i arbeidsmarkedet; når arbeidstilbudet er mer lønnsfølsomt, set-
tes lønna høyere – og omvendt, noe som innebærer at estimering ved MKM gir skjeve
estimater. For å observere sammenhengen mellom lønn og arbeidstilbudet trenger vi
derfor variasjoner i lønn mellom bedrifter som er uavhengig av denne profitt-maksime-
rende rekrutteringsstrategien, dvs. vi vil anvende en instrument-variabel (IV)-strategi.
Vi benytter to mål for bedriftenes kapitalintensitet som instrumenter for lønnspremien:
egenkapitalandelen og verdien av maskiner og bygninger relativt til verdien av total-
kapitalen. En sterk sammenheng mellom lønn og bedriftenes kapitalstruktur er et vel-
etablert empirisk fenomen. Samtidig er det liten grunn til å tro at kapitalstrukturen
påvirker tilbøyeligheten til å slutte på noen annen måte enn via lønna. 

11 Vi fokuserer på virksomheter med mer enn fem ansatte for å unngå høye sluttrater for
små virksomheter. Slutter for eksempel en person i et ettmannsforetak, så slutter 100
prosent. Vår seleksjon betyr imidlertid at vi ser bort fra småvirksomheter i privat sektor.
Flere fra majoritetsbefolkningen enn innvandrere jobber i småvirksomheter. For majo-
ritetsbefolkningen betyr vår seleksjon at vi ser bort fra 76 prosent av virksomhetene,
mens for innvandrere innebærer dette at 30 prosent av virksomhetene selekteres bort.
De gjenværende virksomhetene sysselsetter majoriteten av de ansatte, og forskjellene
her er mindre mellom majoritetsbefolkningen og innvandrere. De selekterte virksom-
hetene sysselsetter 76 og 82 prosent av hhv. majoritetsbefolkningen og innvandrere. 
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12 Det må understrekes at dette bare er gjennomsnittstall som ikke er kontrollert for for-
skjeller i egenskaper mellom ansatte og bedriftene der de jobber som er korrelert med
arbeidstakernes jobb-mobilitet. I Dale-Olsen et al. (2014) er parameterne i «jobb-
destruksjons-raten» estimert med basis i veletablert økonomisk teori og med kontroll
for andre bakenforliggende forklaringsvariabler. Denne framgangsmåten gir gjennom-
gående et lavere nivå på jobb-destruksjons-ratene, men forholdet mellom de ratene som
gjelder for de ulike gruppene og endringen over tid, er det samme.
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Tidligere studier har vist at kvinner ble sentrale i styrenettverk blant ASA-fore-
tak etter at loven om kjønnskvotering til styrer ble implementert for alle ASA-
foretak i 2008. I artikkelen undersøkes endringer fram til 2013. Det dokumente-
res blant annet at kvinner vedvarer å være sentrale i nettverkene, og at kvinner
utgjør en vesentlig, og økende, del av en styreelite. Det påvises videre at et stort
flertall av styremedlemmer mister sine verv i ASA-foretak over tid, og at dette
skjer noe raskere for kvinner enn menn. Utviklingen diskuteres med utgangs-
punkt i ulike begreper om makt.

Loven om kjønnskvotering, der sammensetningen av styrer i ASA-foretak regule-
res, ble implementert i 2008. Effektene av loven like etter implementeringstids-
punktet er grundig analysert (jf. Engelstad & Teigen 2012). I denne artikkelen skal
endringer i den første femårsperioden etter loven trådte i kraft analyseres. Et
utgangspunkt er at styrer og styreposisjoner ikke bare er interessante som leder-
posisjoner, de er også interessante som grunnlag for nettverk. I et maktperspektiv
kan man si at styrer er karakterisert av både institusjonell makt, det vil si makt
knyttet til den rollen som styrer og styreposisjoner har i styringen av foretak, og
en form for relasjonell makt, det vil si makt knyttet til de relasjonene og nett-
verkene som styrer og styremedlemmer er forankret i (Burris 2005; Windolf 2002;
Stokman et al. 1985). Konkret handler dette om de nettverkene som etableres når
en og samme person har minst to styreverv, og slik danner forbindelser og nett-
verk mellom foretak og mellom styremedlemmer. Et begrep som sosial kapital
brukes for å beskrive betydningen av denne typen nettverk (Kadushin 2012; Burt
2005; Grønmo & Løyning 2003). På ulike måter kan slike nettverksforbindelser
utgjøre en ressurs, både for de involverte individene og foretakene. Ikke minst i
rekrutteringsprosesser, både til styreposisjoner og andre (leder)posisjoner, kan
denne typen nettverk være viktige (Heidenreich 2010). 

Loven om kjønnskvotering regulerer tilgangen til den førstnevnte typen makt,
den institusjonelle makten, men ikke tilgangen til den relasjonelle makten eller
den sosiale kapitalen. (Unntaket er posisjonen som styreleder, som representerer
institusjonell makt, men som ikke er regulert på denne måten). Det er dermed
interessant å undersøke ikke bare fordelingen av posisjoner etter kjønn, men også
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lovens effekter på styrenettverk. Det er veldokumentert at loven hadde store
konsekvenser for posisjonen til kvinner i slike styrenettverk umiddelbart etter at
loven trådte i kraft i 2008. Blant personer med flere verv, altså blant de som er
grunnlaget for styrenettverk, utgjorde kvinner et vesentlig innslag (se Sejersted &
Opsahl 2011; Løyning 2011). Blant de med aller flest verv utgjorde kvinner et fler-
tall. Kvinner ble slik sett sentrale i nettverket og en del av det som kan betraktes
som en styreelite. Loven hadde med andre ord ikke bare en stor betydning når det
gjelder den institusjonelle makten, loven hadde også stor betydning for tilgangen
til den relasjonelle makten. Det er for så vidt ikke overraskende at en så stor end-
ring i sammensetningen av styrene også påvirker sammensetningen av styreeliten,
den gruppen som har mange verv, men det ikke en nødvendig sammenheng. 

Hittil er dette imidlertid kun undersøkt for perioden fram til 2009, det vil si
like etter implementeringstidspunktet for loven. Loven innebar en stor endring,
en endring som kan betraktes som et eksternt sjokk, når det gjelder de etablerte
praksisene med hensyn til sammensetningen av styrer, rekrutteringsprosesser og
styrekarrierer. Men i den grad dette kan karakteriseres som et eksternt sjokk er det
en spesifikk hendelse på et spesifikt tidspunkt, med effekter som sannsynligvis
endres, og kanskje avtar, over tid. Hovedspørsmålet som artikkelen søker å belyse,
er dermed hvilke endringer når det gjelder fordeling av verv og plassering i styre-
nettverk man kan observere i den første femårsperioden etter loven trådte i kraft.

ASA-styrer og kjønn: endringer 2008–2013

I artikkelen videre er det et tredelt fokus. For det første skal det fokuseres på over-
ordnede trekk ved fordelingen av verv og plassering i styrenettverk over tid, for
det andre rettes oppmerksomheten mot styrekarrierer i perioden, og for det tredje
skal styreeliter, de med særlig mange verv, undersøkes spesielt. 

Styreposisjoner og styrenettverk etter kjønn

Når et styremedlem velges inn i et ASA-styre, får vedkommende ikke bare en
posisjon med et ansvar og en makt definert av et lovverk, vedkommende får også
tilgang til en møteplass der en gruppe ledere i næringslivet møtes. Et enkelt styre
kan slik sett betraktes som et lite nettverk. Kun i kraft av ett enkelt styreverv kan
man slik sett si at styremedlemmer har tilgang til en relasjonell makt. Den relasjo-
nelle makten kommer imidlertid særlig til uttrykk når individer innehar flere sty-
reverv. Da utvides ikke bare antallet individer man får kontakt med, man etablerer
også relasjoner mellom styrer. Begrepet styrenettverk, eller overlappende styre-
verv, viser til denne typen relasjoner. Denne sistnevnte typen relasjoner er ikke
regulert direkte, og det kan dermed argumenteres for at det blir ekstra viktig å
undersøke hvordan en lovregulering av posisjoner påvirker styrenettverket. Et
SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2014  | ÅRGANG 31 | 329–353



KJØNNSKVOTERING,  STYREKARRIERER OG MAKT

spa-2014-4.book  Page 331  Thursday, November 6, 2014  10:07 AM
utgangspunkt her er at det ikke er tilgang til posisjonene som sådan som er det
sentrale, men tilgangen til den makten disse representerer. Argumentet her er
altså at denne makten ikke er begrenset til den institusjonelle makten.

Selve utøvelsen eller virkemåten til den relasjonelle makten er heller ikke pre-
get av formelle regler og prosesser, i motsetning til utøvelsen av den institusjonelle
makten. Den relasjonelle makten er i langt større grad preget av uformelle sosiale
mekanismer. Dette kan f.eks. dreie seg om at et styremedlem har kontakter som
kan være nyttige i enkeltsaker, slik at vedkommende dermed kan få større gjen-
nomslag, det kan være at enkelte individer får mer autoritet gjennom å kjenne
innflytelsesrike næringslivsledere eller gjennom å inneha flere posisjoner, og det
kan være at rekruttering av nøkkelpersonell kan skje gjennom nettverksrelasjoner
(jf. Løyning 2001). 

Dette fokuset på den relasjonelle makten innebærer ikke at den institusjonelle
makten betraktes som uviktig. Det naturlige utgangspunktet når effektene av
loven om kjønnskvotering over tid skal studeres, er om kvinneandelen vedvarer å
være på et minimum slik loven definerer den, eller om den stiger. Ut fra et
humankapital-argument kan man forvente at andelen stiger, siden flere kvinner
får erfaring med denne typen verv og slik sett opparbeider seg en kompetanse på
lik linje med menn (jf. Sejersted & Opsahl 2011). Særlig i kombinasjon med det
faktum at antall ASA-selskaper er sterkt redusert i perioden, fra 452 i 2008 til 257 i
2013, kan dette være vesentlig. Ikke bare fikk et stort antall kvinner erfaring med
styrearbeid når loven ble implementert i 2008, antallet posisjoner som skal fylles
reduseres markant over tid. For den enkelte ASA-bedrift, og det enkelte valgstyre,
skulle det derfor være stadig enklere å finne både kvinnelige og mannlige kandi-
dater med styreerfaring. Motargumentet basert på samme type resonnement, er at
selv om det er mange kvinner som har fått erfaring med denne typen arbeid, er det
fremdeles slik at det er betydelig flere menn med lang, relevant erfaring. Dette kan
gjøre at kvinneandelen vedvarer på et minimumsnivå. I den grad det finnes
diskriminering, vil dette også virke i retning av en kvinneandel nær minimums-
nivået. 

Tilsvarende argumenter kan også gjøres gjeldene i forhold til andelen kvinne-
lige styreledere i ASA-styrer. Som nevnt representerer kjønnskvoteringsloven en
regulering av tilgangen til den institusjonelle makten som styreposisjoner repre-
senterer. Et sentral element i den institusjonelle makten er imidlertid styreleder-
rollen. Styrelederen har en særlig viktig rolle som leder av styret og som et viktig
kontaktledd mellom daglig ledelse i foretakene og styret. Denne delen av styrets
institusjonelle makt er ikke regulert av kjønnskvoteringsloven. 

I forhold til styreledere kan resonnementet om erfaring være ekstra relevant,
siden styrelederposisjonen er viktigere enn posisjoner som vanlige styremed-
lemmer (se Sejersted & Opsahl 2011). Etter hvert som kvinner får mer erfaring
med styrearbeid, kan man da forvente at denne kompetansen over tid fører til at
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flere kvinner også blir styreledere. Sejersted og Opsahl (2011: 49) fant at andelen
kvinnelige styreledere ikke økte fram til 2009; dette er imidlertid ganske kort tid
etter implementeringstidspunktet for loven og vi har nå mulighet til å følge utvik-
lingen over flere år. Gitt at det først og fremst er individer med lang erfaring fra
topplederjobber og styrearbeid som får styrelederjobber, kan det imidlertid argu-
menteres for at det fremdeles er for kort tid til at en slik effekt av kjønnskvo-
teringsloven vil vise seg. Selv om undersøkelsen viser en vedvarende lav kvinne-
andel blant styreledere, kan man dermed ikke avvise at dette kan være en
langsiktig effekt av kjønnskvoteringsloven.

Når det gjelder den relasjonelle makten, eller hvor sentrale individer er i styre-
nettverket, kan denne måles på flere måter (jf. Freeman 1978; Wasserman & Faust
1994). Tidligere studier viser at kvinner ble sentrale uansett hvilke indikatorer
som benyttes (Sejersted & Opsahl 2011; Løyning 2011). Tilsvarende skal dette her
undersøkes ved hjelp av flere indikatorer. Den enkleste indikatoren er antall styre-
verv; flere styreverv gir mulighet for direkte kontakt til flere styremedlemmer, og
den enkle antakelsen er at denne muligheten for direkte tilgang eller kontakt til
andre med betydningsfulle posisjoner i næringslivet, utgjør et maktgrunnlag.
Dette kan opplagt problematiseres på flere måter; det kan f.eks. være at personer
med flere verv kan være nyttige «symbolpersoner» uten at dette er personer med
stor reell innflytelse i det enkelte styret, det kan være at andre typer nettverksfor-
bindelser enn styreposisjoner er viktigere, og det kan være at individer med svært
mange verv mister anseelse, fordi de får mindre tid til å utøve hvert enkelt verv på
en måte som gir anerkjennelse og inngir tillit (jf. Løyning 2001). Som en generell
antakelse er det imidlertid rimelig å anta at flere kontakter gir muligheter og anse-
else som styrker makt til individer. En annen viktig indikator for makt i nettverks-
forskningen er betweenness, eller mellomleddsposisjon, denne beskrives nærmere
nedenfor.

Når det gjelder disse ulike kildene til makt bør det også poengteres at disse i
utgangspunktet er uavhengige av hverandre. De kan samvariere, f.eks. ved at indi-
vider med styrelederposisjoner (dvs. individer med tilgang til mye institusjonell
makt) også har mange verv (dvs. mye relasjonell makt). Dette trenger imidlertid
ikke være tilfellet; som nevnt har tidligere studier vist at en del kvinner fikk mange
verv etter implementeringen av loven i 2008 (dvs. tilgang til mye relasjonell makt),
men få av disse hadde styrelederposisjoner. Det er da heller ingen spesiell grunn
til at kvinner umiddelbart etter loven skulle få tilgang til mange styrelederposisjo-
ner, siden disse ikke er regulert av loven.

I et nettverksperspektiv er frekvensfordelingen etter antall verv viktig. Det sen-
trale spørsmålet er om sammenhengen som er påvist tidligere, det vi si at andelen
kvinner blant de styremedlemmene med mange verv er høy, er en vedvarende ten-
dens. Et sentralt resonnement i denne sammenhengen er basert på tid og tilpas-
ning: Da loven ble implementert i 2008 innebar dette vesentlige endringer i sam-
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mensetningen av styrer, endringer som ble gjennomført på kort tid. Som påpekt
ovenfor er det en rimelig antakelse at dette er bakgrunnen for at enkelte kvinner
på kort tid fikk mange styreverv. Når mange ASA-styreposisjoner skal fylles av
kvinner er det nærliggende å tenke seg at enkelte kvinner (f.eks. de få kvinnene
med tidligere erfaring fra slike posisjoner) blir svært etterspurte, og slik får mange
verv. Ut fra en tilpasningshypotese vil imidlertid dette jevnes ut over tid, etter
hvert som flere kvinner får erfaring med denne typen verv. 

At antallet ASA-foretak, og dermed ASA-styreverv, reduseres sterkt over tid,
kan også virke i denne retningen. Ut fra en enkel markedslogikk innebærer dette
at etterspørselen etter kvinnelige styremedlemmer reduseres. Dette kan man i
utgangspunktet anta har like stor effekt blant menn som blant kvinner, slik at
kjønnsfordelingen etter kjønn ikke endres. Like fullt kan kombinasjonen av disse
faktorene bidra til å redusere antallet kvinner med mange verv. Over tid får man
en utvikling der flere kvinner har relevant (styre)erfaring, samtidig som antallet
posisjoner som skal fylles, reduseres. 

En alternativ antakelse er at de kvinnene som fikk mange styreverv rett etter
implementeringen av kjønnskvoteringsloven, opparbeider seg en svært solid posi-
sjon i næringslivet, både mht. ledererfaring og mht. kontaktnett eller sosial kapi-
tal. Dette gjør at kvinner beholder en sentral posisjon i styrenettverkene; det vil si
at kvinner vedvarer å utgjøre en stor andel blant de med mange verv.

Styrekarrierer i ASA-styrer 2008–2013

Undersøkelser både blant styremedlemmer, og i mange andre sammenhenger,
viser at sosiale nettverk kan være avgjørende i rekrutteringsprosesser. Undersøkel-
ser viser f.eks. at arbeidsgivere foretrekker å rekruttere gjennom bedriftens nett-
verk (Hagtvet 2005), undersøkelser blant arbeidstakere viser at personlige nett-
verk er den kanalen som er viktigst med hensyn til å finne ny jobb (Granovetter
1995), og mer nærliggende i forhold til temaet her er det vist i flere sammenhen-
ger at nettverk er viktige med hensyn til rekruttering av styremedlemmer til store
bedrifter i Norge (Heidenreich 2010). 

Det er flere betydningsfulle konsekvenser av den måten å rekruttere på. Et
generelt trekk ved sosiale nettverk, som er påvist i mange sammenhenger, er at
folk tenderer til å søke mot andre som ligner en selv, ut fra sentrale karakteristika
– altså en “krake søker make”- mekanisme. I ulike sammenhenger finner man
altså tendenser til at f.eks. folk med en viss etnisk bakgrunn har flere forbindelser
til andre med samme bakgrunn, eller at kvinner har flere nettverksforbindelser til
andre kvinner (jf. Kadushin 2012; McPherson et al. 2001). Dette omtales som
homososialitet eller demografisk likhet («homophily» på engelsk, se Lazarsfeld &
Merton 1954). I vår sammenheng er dette betydningsfullt på den måten at dette
utgjør en konserverende mekanisme: når bedriftsstyrer, bedriftsforsamlinger og
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bedriftsledelser er dominert av menn, og det er en tendens til at menn har flere
nettverksforbindelse til andre menn enn til kvinner, og når slike forbindelser er
viktig i rekrutteringssammenhenger, virker dette i retning av at menn rekrutteres
hyppigere enn kvinner. Dette utgjør en ren nettverksmekanisme. 

En annen mekanisme kan knyttes til asymmetrisk informasjon og rekruttering
(jf. Granovetter 2005). Rekrutteringssituasjoner er situasjoner der hver part vet
mer om seg selv enn den andre gjør, noe som er grunnlaget for et informasjons-
problem. Dette er en viktig grunn til at rekrutteringsprosesser ofte er kostbare og
krevende; mye innsats legges ned i å finne riktig person til stillinger. Her kan nett-
verk spille en viktig rolle. Nettverk har mange funksjoner, men helt grunnleg-
gende er det at informasjon utveksles i sosiale nettverk, informasjon man kan ha
tillit til, eller som man vet i hvilken grad man kan ha tillit til. Dette anføres som en
årsak til at nettverk er viktig i rekrutteringssammenheng, og er ofte grunnen til at
bedrifter foretrekker å rekruttere på denne måten. Dette utgjør videre en rasjonell
grunn til å rekruttere via nettverk – det utgjør en måte å håndtere problemer med
asymmetrisk informasjon på. 

I tillegg kan man anføre en annen rasjonell grunn til en kjønnsmessig skjevhet;
menn har, blant annet på grunn av måten rekruttering skjer på, mer relevant erfa-
ring med lederjobber, inkludert styreverv. Dette må man kunne anta gjør dem mer
attraktive i rekrutteringsprosesser, alt annet likt. 

Til sammen utgjør dette et vektig sett av sosiale mekanismer som er konser-
verende med hensyn til kjønnssammensetningen av styrer og ledelsen for øvrig i
bedrifter. Lenge viste disse mekanismene seg i det minste så vektig at allmenne
normer om likestilling og debatter om mangfold i styrer ikke hadde særlig effekt
på kjønnssammensetningen i styrer. Dette utgjør også noe av bakgrunnen for kvo-
teringsloven. En begrunnelse man kan anføre for loven (utover grunnleggende
rettferdighets- og likestillingsprinsipper) er at når disse mekanismene er så tunge,
må det tilsvarende tungt skyts til for å motvirke dem, f.eks. en lovregulering. 

En måte å utforske dette på er å se nærmere på de som kun hadde ett styreverv
i ASA-selskaper i 2008. Ideen er da å studere nærmere de som har fått en fot
innenfor i ASA-styrer i 2008, men som ikke framstår som sentrale i styrenettverk.
Dersom det er slik at loven har fungert som en effektiv korreksjon eller over-
styring av mekanismene presentert ovenfor, er det en hypotese at når kvinner først
har fått en fot innenfor gjennom minst en styreposisjon, får de kontakter og erfa-
ring som bidrar til at de blir rekruttert til andre posisjoner på lik linje med menn.
En annen mulighet er at ett verv ikke er nok til motvirke mekanismen om demo-
grafisk likhet, og heller ikke innebærer tilstrekkelig erfaringsgrunnlag til at det
bidrar spesielt til en videre styrekarriere. I så fall kan man forvente en større grad
av utskifting blant kvinnelige styremedlemmer sammenlignet med mannlige. Alle
styremedlemmer, både de med de mest suksessfulle karrierene, og de med mindre
suksessfulle karrierer, har rimeligvis startet opp med ett styreverv. Spørsmålet her
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er imidlertid om ett ASA-verv som sådan kan være utslagsgivende eller ikke i for-
hold til en videre karriere. Nedenfor skal dette undersøkes ved å sammenligne
styrekarrierene til de med ett verv i 2008 og de med flere verv.

Styreeliten 2008–2013

En gruppe styremedlemmer det er særlig interessant å undersøke nærmere, er
styremedlemmer med mange verv, som her betegnes som styreeliten. Dette begre-
pet poengterer at denne gruppen er i en spesiell posisjon både med hensyn til den
institusjonelle makten og den relasjonelle makten diskutert innledningsvis. Når
styremedlemmer har mange verv har de en betydningsfull posisjon utelukkende i
kraft av å inneha mange lederposisjoner i ASA-foretak, men de vil også ha en
betydningsfull posisjon i kraft av at de knytter mange forbindelser, både mellom
styremedlemmer og mellom foretak. De kan slik sett ses på som en slags kjerne i
styrenettverket. I kraft av at de har mange forbindelser, vil slike styremedlemmer
også ofte ha kontakt seg i mellom, noe som forsterker karakteren av at dette utgjør
en distinkt elite1. I hvilken grad slike styremedlemmer, i kraft av å være en del av
en elite, utvikler en form for felles forståelser og holdninger er et empirisk spørs-
mål som ikke kan besvares i denne artikkelen. Her begrenser jeg meg til å anta at
denne typen styremedlemmer er viktige ut fra de ulike typene makt som er omtalt
ovenfor. 

Denne gruppen av styremedlemmer er også svært interessant ut fra formålene
med loven. Å oppnå en viss kjønnsbalanse i styrer er den sentrale målsettingen
med loven, en målsetting som kan nås uten at kvinner blir sentrale i styrenettverk
(den kan nås ved at mange kvinner kun har ett verv, og dermed ikke er en del av
denne eliten). Når det er slik at styreeliten er en gruppe styremedlemmer med mye
makt, kan det imidlertid også argumenteres for at det er ekstra betydningsfullt å
oppnå en kjønnsbalanse i denne gruppen. Motsatt, dersom målsettingen om
minst 40 prosent kvinnelige styremedlemmer nås, men kvinner er ekskludert fra
styreeliten, kan det stilles spørsmål ved i hvilken grad dette representerer en
kjønnsbalanse.

Som nevnt ovenfor er det veldokumentert at rett etter loven ble implementert i
2008, ble ikke målsettingen om kjønnsbalanse oppnådd blant de som hadde flest
verv; blant de mest sentrale styremedlemmene var det flere kvinner enn menn.
Målsettingen om å få kvinner inn i denne typen posisjoner og sirkler ble altså
overoppfylt når vi ser på styreeliten. Det er to spørsmål som skal undersøkes i
denne forbindelsen. For det første spørsmålet om denne skjevheten vedvarer: er
det slik at kvinner vedvarer å være overrepresentert blant de mest sentrale styre-
medlemmene. Argumentet ovenfor om tid og tilpassing gjør at vi her kan forvente
en normalisering over tid, det vil si at vervene i større grad fordeles på flere kvin-
ner over tid, noe som reduserer antall kvinner med mange verv. På den annen
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siden kan det være at kvinner, gjennom foretakenes tilpasning til lovens krav, fikk
innpass i denne styreeliten slik at de hurtig opparbeider seg erfaringer, kompe-
tanse og sosial kapital som gjør at de kan befeste sin posisjon over tid. Dette vil da
innebære at kvinner beholder sin sterke posisjon i styreeliten over tid. 

Det andre spørsmålet som skal undersøkes, er om det er en stabil elite over tid;
er det de samme personene som vedvarer å ha mange verv, og eventuelt er det
noen forskjeller mellom menn og kvinner mht. stabilitet. Argumentet ovenfor om
at en del kvinner hurtig opparbeider seg mye kompetanse og sosial kapital, kan
tale for en stabil kvinnelig styreelite. Argumentet om tid og tilpassing til loven
peker i retning av en hurtigere utskifting av styreeliten.

Empirisk avgrensing

Artikkelen baserer seg på data om styrer i samtlige ASA-foretak for hvert år i peri-
oden 2008-2013; figur 1 viser en oversikt over antall styrer, styremedlemmer og
styreposisjoner. Dataene er hentet fra Brønnøysundregistrene, som foretakene er
pliktige å rapportere til. Med unntak av 2008 er opplysningene pr. oktober-desem-
ber for hvert år, for å sikre at endringer samme år fanges inn (ASA-selskaper skal
etter loven avholde generalforsamling, og dermed valg av styremedlemmer, i løpet
av de seks første månedene av året). For 2008 er dataene samlet inn i mars; dette
ble gjort for å undersøke tilstanden i ASA-selskapene rett etter at loven om
kjønnskvotering trådte i kraft. 

Styremedlemmer kobles basert på navnene deres, både på tvers mellom ulike sty-
rer og over tid. Det er derfor avgjørende at navnene staves på samme måte. Her er
det opplagte feilkilder. I noen styrer kan f.eks. mellomnavn utelates mens disse
inkluderes i andre styrer. Dersom dette ikke oppdages, vil dette registreres som to
ulike personer. Ulike personer med like navn kan på den andre siden registreres
som en og samme person. Personer kan også endre navn over tid, f.eks. ved
ekteskapsinngåelse eller skilsmisse. Siden dataene også inkluderer postadresse,
har det vært mulig å kontrollere for mye av dette. Det vil derimot ikke fange opp
tilfeller der styremedlemmer skifter både navn og adresse over tid, men sannsyn-
ligvis utgjør ikke dette et stort problem. Variabelen kjønn er kodet manuelt, basert
på navnene til styremedlemmene. Ved tvilstilfeller er dette avgjort ved søk på
internett. 

Tabell 1. Oversikt over data om ASA-styrer, 2008–2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Antall ASA-foretak 452 373 363 312 281 257
Antall verv 2366 1955 1810 1716 1548 1423
Antall styremedlemmer 1926 1639 1517 1426 1317 1224
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Empiriske funn

Det første spørsmålet som skal undersøkes, er om kvinneandelen generelt, samt
andelen kvinnelige styreledere, stiger i perioden fram til 2013. Av figur 1 ser vi at
kvinneandelen generelt er stabil, den øker fra 40 prosent i begynnelsen av perio-
den til 41 prosent i siste del av perioden. Andelen styreledere stiger imidlertid en
del fra, 7 prosent i 2008 til 13 prosent i 2013. 

Figur 1. Andelen kvinnelige styremedlemmer (inkludert styreledere og nestledere) 
og andelen kvinnelige styreledere i ASA-foretak, 2008–2013

Selv om andelen kvinnelige styreledere øker, så er hovedinntrykket likevel stabili-
tet. Når kvinneandelen vedvarer så nær minimumsnivået, er det nærliggende å
tenke seg at det er lovreguleringen som styrer kvinneandelen, det vi si holder den
oppe, og ikke mer grunnleggende mekanismer, for eksempel knyttet til kompetan-
seutviklingen hos kvinner. Dette gjør at man også kan spekulere i retning av at
dersom loven ble fjernet, ville kvinneandelen gå ned. Kvinneandelen blant styrele-
dere går markant opp, og dette gir en viss støtte til et resonnement om at når kvin-
ner får mer erfaring og kompetanse gjennom styrearbeid, så vil de også i økende
grad innta posisjonene som styreleder. Her må det imidlertid understrekes at
denne andelen fremdeles er på et lavt nivå, og man bør ta med i betraktningen at
antallet kvinnelige styreledere bare øker fra 30 til 33. Det at andelen nær dobler
seg i perioden, skyldes for en stor del reduksjonen i antallet ASA-foretak.

Det neste spørsmålet er hvor mange verv kvinner typisk har i forhold til menn,
og andelen kvinner blant de som har mange verv. I figur 2 presenteres frekvens-
oversikter for 2008 og 2013. Her ser vi for det første at antall styremedlemmer og
antall styreverv går markant ned fra 2008 til 2013 (jf. også tabell 1).
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Figur 2. Antall verv etter kjønn, 2008 og 2013

Videre ser vi at formen på fordelingen holder seg ganske lik fra 2008 til 2013 – det
er svært mange med ett verv, langt færre med to verv og ganske få med flere enn to
verv. Mønsteret er helt likt dersom vi kun baserer analysen på de 132 ASA-fore-
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takene som finnes i hele perioden fra 2008-2013 (mer om dette utvalget foretak
nedenfor): Nesten alle styremedlemmene i disse foretakene hadde kun ett verv;
kun 46 av 713 styremedlemmer hadde to eller flere verv i 2008, i 2013 hadde 39 av
718 styremedlemmer to eller flere verv.2 Selv om figur 2 viser at formen på for-
delingen er den samme på begge tidspunktene, så er halen lengre i 2008 enn i
2013; maksimum antall verv reduseres i denne perioden (se også figur 3a). Vi ser
også at kvinneandelen er lav blant de med ett verv, mens den er høyere for de med
flere verv. I figur 3 undersøkes dette nærmere.

I figur 3a presenteres maksimum og gjennomsnittlig antall verv for hvert år i
perioden. For det første ser vi at det gjennomsnittlige antallet verv reduseres noe i
perioden, fra 1,29 til 1,22 for kvinner og 1,19 til 1,12 for menn. Det maksimale
antallet verv reduseres fra 10 til 6 for kvinner og 7 til 5 for menn. Dette peker i ret-
ning av en forsiktig støtte til en hypotese om tilpasning; etter en periode preget av
tilpasning til den nye loven om kjønnskvotering, en periode preget av at relativt få
individer har svært mange verv og slik trekker opp både maksimum antall verv og
gjennomsnittlig antall verv, normaliseres dette over tid, og antallet styremedlem-
mer med ett eller få verv øker relativt sett.

Når det gjelder forskjellene mellom kvinner og menn , ser vi at kvinner i gjen-
nomsnitt vedvarer å ha flere verv enn menn, mens forskjellen reduseres en del når
det gjelder det maksimale antallet verv styremedlemmer har. Ser vi på kjønnssam-
mensetningen etter antall verv, viser figur 3b at kvinner utgjør nær 50 prosent av
de styremedlemmene som har minst 2 verv, og et varierende flertall blant styre-
medlemmene med minst 3 verv. Blant de med aller flest verv (4 eller flere) utgjør
kvinner et stort og økende flertall.3 Alt tyder med andre ord på at dette er en ved-
varende tendens; like etter loven ble implementert utgjorde kvinner et flertall
blant de med mange verv, og dette fortsetter de å gjøre i hele perioden. Det er der-
med ingenting som tyder på at dette skyldes en overgangseffekt.

I et nettverksperspektiv er antall forbindelser en indikator for sentralitet; desto
flere forbindelser en person har, jo mer sentral vil vedkommende være i et nettverk.
Det nettverksanalytiske begrepet for dette er grad, og utgjør et av de vanligste
målene på sentralitet (jf. Freeman 1978). Når man undersøker frekvenser etter antall
verv, vil man slik sett gjøre en sentralitetsanalyse. Grad er et mål på lokal sentralitet,
det viser omfanget av kontakter i umiddelbar nærhet til en aktør.4 Det finnes imid-
lertid mange indikatorer for sentralitet, også indikatorer som i større grad tar hen-
syn til nettverkets struktur som helhet. En slik indikator er betweenness, eller mel-
lomleddsposisjon på norsk (Grønmo & Løyning 2003). Denne indikatoren måler i
hvilken grad en aktør er strategisk plassert mellom par av andre aktører, og slik kan
være i en nøkkelposisjon som en «megler» eller portvakt mellom andre aktører,
f.eks. med hensyn til informasjonsflyt. Selv om det ofte er en høy korrelasjon mel-
lom de ulike sentralitetsmålene, fanger de opp ulike sider ved betydningen av nett-
verksstrukturer, og det er derfor viktig å basere seg på flere indikatorer. 
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Figur 3. Gjennomsnittlig og maksimum antall verv etter kjønn, samt kvinneande-
len etter antall verv, 2008–2013

I tabell 2 ser vi for det første at det er relativt få som har en positiv mellomledds-
posisjon; de aller fleste har verdien 0 på denne indikatoren.5 Jevnt over er det flere
menn enn kvinner som har en positiv verdi på denne indikatoren (unntaket er i
2011), men forskjellen er mindre enn det totale antallet kvinner og menn skulle
tilsi. Ser vi på de mest sentrale styremedlemmene, ser vi at kjønnsfordelingen i
SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2014  | ÅRGANG 31 | 329–353



KJØNNSKVOTERING,  STYREKARRIERER OG MAKT

spa-2014-4.book  Page 341  Thursday, November 6, 2014  10:07 AM
den mest sentrale desilen er ganske jevn, mens blant de 25 mest sentrale styre-
medlemmene er andelen kvinner over 50 prosent i hele perioden. 

Selv om både figur 4 og tabell 2 viser at 2013 er det året der forskjellen mellom
sentrale menn og kvinner er minst, noe som kan være begynnelsen på en utjev-
ning der kvinner ikke lenger er så sentrale sammenlignet med menn, så er det for
tidlig å konkludere med at dette er en trend. Foreløpig må konklusjonen bli at
kvinner vedvarer å ha svært sentrale posisjoner i styrenettverkene, uavhengig av
om man benytter grad eller mellomleddsposisjon som indikator.

Figur 4. Mellomleddsposisjon (normalisert), gjennomsnitt etter kjønn, blant styre-
medlemmer med mellomleddsposisjon større enn 0, 2008–2013

Hittil har vi sammenlignet kvinneandelen generelt og etter antall verv over tid.
Det neste skrittet er å følge ulike grupper av styremedlemmer over tid. Nærmere
bestemt skal vi sammenligne de med ett verv i 2008 med de med flere verv, for å
undersøke spørsmålet om hvordan typiske styrekarrierer ser ut. Det er klart at
individuelle karrierer påvirkes av et mangfold av årsaksfaktorer, som det ikke kon-
trolleres for her. Dette representerer altså ikke noe forsøk på å forklare individu-
elle karrier. Når noen overordnede endringstrekk påpekes nedenfor, kan dette i
høyden betraktes som generell indikasjon på betydningen av det å ha verv tidlig i
perioden i forhold til forløpet utover i perioden. Det som belyses her, er spørsmå-
let om det er typisk at styremedlemmer beholder sine verv over tid, om det er
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typisk at de får flere verv, eller om det er mest typisk med stor utskifting i denne
gruppen styremedlemmer. 

Figur 5. Frekvensoversikt over antall verv blant styremedlemmene med henholds-
vis ett eller flere ASA-styreverv i 2008, i perioden 2008–2013

Tabell 2. Oversikt over hovedkomponenten, andelen kvinner blant de mest 
sentrale styremedlemmene, målt etter mellomleddsposisjon, 2008–2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013
N 1172 897 1109 938 769 565
Antall kvinner mel-
lomledd. > 0

106 77 88 87 61 46

Antall menn mel-
lomledd. > 0

122 85 116 83 59 52

Andel kvinner blant 
de 10 % mest sen-
trale 

46 % 54 % 49 % 54 % 52 % 45 %

Andel kvinner blant 
de 25 mest sentrale

68 % 56 % 52 % 64 % 64% 52 %
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Av figur 5a ser vi at det å ha et verv, ikke er noen garanti for en langvarig styrekar-
riere. Nesten halvparten av de 1636 individene som hadde ett verv i 2008, hadde
ingen slike verv året etter, nærmere bestemt 769 personer. Etter seks år har dette
tallet steget til 1368, det vil si 84 prosent av de som hadde ett verv i 2008. Vi ser
også at det er svært få av disse styremedlemmene som har en styrekarriere der de
får flere verv over tid; uansett årstall er det under 3 prosent av de 1636 styremed-
lemmene som får flere enn ett verv. Konklusjonen er dermed at i denne gruppen
styremedlemmer, som i 2008 utgjorde 85 prosent av de 1923 individene som
hadde styreverv i ASA-selskaper, er det liten stabilitet; de aller fleste forsvinner ut
av ASA-styrene i løpet av få år. Blant de med flere verv i 2008 er det en tilsvarende
tendens. Her er det nesten 60 prosent som har færre verv etter ett år (det vil si ett
eller ingen verv i 2009),6 en andel som øker til over 80 prosent i 2013. Vi ser også
at selv i denne gruppen av styremedlemmer er det et flertall som ikke har verv i
det hele tatt i 2013. 

Det er altså en svært stor grad av utskifting av styremedlemmer over tid. Ser vi
på alle styremedlemmene under ett, finner vi at 1549 av de 1923 styremedlem-
mene i 2008 ikke er registrert med ASA-styreverv i 2013. Som nevnt må det gjøres
andre analyser for å avgjøre hvor stor betydning det har å inneha et styreverv på et
tidlig tidspunkt for den videre styrekarrieren. Men man kan i hvert fall entydig slå
fast at dette alene ikke er noen garanti: Det å ha verv i 2008 har ikke vist seg å være
et springbrett til en varig styrekarriere for de fleste. Det er spesielt interessant å se
at selv ikke blant de med flere verv i 2008 endrer dette seg. 
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Figur 6. Frekvensoversikt over antall verv blant styremedlemmene med ett 
ASA-styreverv i 2008, i perioden 2008–2013, etter kjønn

Det neste spørsmålet er om det er noen forskjeller mellom menn og kvinner når
det gjelder dette utviklingstrekket. Av figur 6 ser vi at det ikke er noen store for-
skjeller når vi sammenligner styrekarrieren til menn og kvinner. Uansett kjønn er
det allerede etter to år et flertall som ikke har ASA-verv, og etter seks år er det over
80 prosent som ikke har verv. Vi ser imidlertid at andelen som ikke har ASA-
styreverv øker raskere blant kvinner enn blant menn, i 2010 gjelder dette 74 pro-
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sent av kvinnene, mot 64 prosent av mennene. Vi ser også at uansett kjønn er det
svært få som får flere verv over tid, blant kvinner er den høyeste andelen med to
eller flere verv 3,5 prosent (i 2010), blant menn er det tilsvarende tallet 2,8 prosent
(i 2009).

Tilsvarende analyser blant de med flere verv i 2008 viser noe av det samme
mønsteret, på den måten at det store flertallet ender opp med færre verv over tid
enn det de hadde i 2008. Blant kvinner med minst to verv i 2008 har 81 prosent ett
eller ingen verv i 2013, mens det tilsvarende tallet for menn er 88 prosent.7 Både
blant kvinner og menn er det et klart flertall som ender opp med å ikke ha noe
ASA-styreverv i 2013, henholdsvis 66 prosent og 61 prosent. Den største forskjel-
len mellom menn og kvinner i denne gruppen styremedlemmer er at andelen
kvinner som har tre eller flere verv i 2013, er en del større enn andelen blant
menn, henholdsvis 9,5 prosent mot 2,5 prosent. 

Dette gir et overordnet bilde av utviklingen av posisjonene til styremedlem-
mene. En viktig forklaring på et individs styrekarriere er knyttet til individets
«verdi» på arbeidsmarkedet, der en viktig faktor vil være individets sosiale kapital
(omfanget og karakteren til individets nettverk), og den evnen individet har til å
posisjonere seg på et slikt marked. Her er det naturlig at styrenettverket vedkom-
mende har kan spille en viktig rolle. 

En like viktig rolle spiller imidlertid ulike trekk ved markedet som sådan. Den
mest slående endringen i markedet for ASA-styreposisjoner er reduksjonen i
omfanget av det; antallet ASA-selskaper er redusert fra 452 i 2008 til 257 i 2013 (jf.
tabell1).

I utgangspunktet er det rimelig å tenke seg at det er liten forskjell mellom dette
markedet for styreposisjoner og tilstøtende markedet – f.eks. i aksjeselskaper. Det
trenger f.eks. ikke gjøre en forskjell mht. prestisje eller arbeidsoppgaver. Men en
viktig forskjell er det, og enkelte har argumentert for at dette er en viktig årsak til
at foretak omdannes fra ASA til AS (Bøhren & Staubo 2013), nemlig at ASA-mar-
kedet er regulert av kjønnskvoteringsloven, noe AS-markedet ikke er. Uansett
bakgrunn for endringen er det opplagt at dette alene vil innebære at mange med
ASA-styreposisjoner i 2008 mister posisjoner i perioden. For å ta høyde for dette
skal styrekarrierene til de med posisjoner i ASA-foretakene som består i hele
perioden, undersøkes. 

Oversikten i figur 7 er basert på de 132 ASA-foretakene som er registret i hele
perioden. I figur 7 ser vi både likheter og forskjeller sammenlignet med utviklin-
gen når alle ASA-selskapene er inkludert i analysen. Det er likhet på den måten at
også her er det et klart flertall, både blant menn og kvinner, som ender opp med å
ikke ha ASA-verv i 2013. Videre er det svært få som får flere verv over tid. Vi ser
imidlertid at det er flere som beholder ett verv gjennom perioden når vi kun foku-
serer på denne typen foretak. Den viktigste forskjellen mellom kvinner (figur 7a)
og menn (figur 7b) er at det er en litt høyere andel kvinner enn menn som ender
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opp med å ikke ha verv i disse selskapene i 2013, henholdsvis 78 prosent mot 68
prosent. Forskjellen kan tolkes som en forsiktig støtte til antakelsen om at meka-
nismene om demografisk likhet fremdeles er av betydning i forhold til styre-
rekruttering og -karrierer, og at det å ha verv tidlig i denne perioden, ikke inne-
bærer at kvinner opparbeider seg nok erfaringsgrunnlag til at forskjellen mellom
menn og kvinner oppheves helt. Imidlertid er forskjellen mellom menn og kvin-
ner liten; det mest slående trekket er at det både for menn og kvinner er et min-
dretall som beholder vervene sine.

Til slutt skal vi se nærmere på styreeliten, som her defineres som de styremed-
lemmene med minst tre styreverv i ASA-selskaper. Når styreposisjoner og styre-
nettverk er viktige i et maktperspektiv, blir rimeligvis de med særlig mange verv
spesielt interessante, og disse har da også vært gjenstand for mye oppmerksomhet
i offentligheten (jf. uttrykket golden skirts). Det sentrale spørsmålet som skal
kartlegges, er om kvinner vedvarer å ha mange verv over tid, slik at de utgjør et
flertall i styreeliten, eller om det skjer en utjevning. I figur 8 kartlegges endringer i
antall styreverv blant de styremedlemmene som hadde minst tre verv i 2008 (figur
8a), samt bakgrunnen til de som hadde minst tre verv i 2013 (figur 8b). Det første
vi kan legge merke til er at kvinnelige styremedlemmer som er med i denne styre-
eliten, i gjennomsnitt har flere verv enn menn både i 2008 og 2013. I 2013 er det
også slik at kvinner utgjør et flertall i denne eliten, mens det i 2008 er like mange
kvinner og menn i denne eliten. 

Figur 7. Frekvensoversikter over antall verv blant styremedlemmene med hen-
holdsvis ett verv i «stabile» ASA-foretak i 2008, for perioden 2008–2013, etter 
kjønn. Kun foretak som er registrert på alle tidspunkt er inkludert
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Når det gjelder spørsmålet om denne eliten er preget av stabilitet, det vi si at de
samme personene preger eliten i hele perioden, så er svaret negativt. Som figur 8a
viser, reduseres gjennomsnittlig antall verv markant blant de som er med i eliten i
2008, for menn ned til under 1 verv i 2013, for kvinner ned til 1,33. Det er kun 15
av de 102 styremedlemmene i eliten i 2008 som fremdeles er med i styreeliten i
2013. Det er med andre ord svært stor utskifting i styreeliten over tid. Det er imid-
lertid verdt å notere seg at av de 15 styremedlemmene i den «stabile» kjernen, er
11 kvinner. Det er altså noen få kvinner som står for en stor del av den stabilitet
som finnes i styreeliten. Når det gjelder styreeliten i 2013 (jf. figur 8b) er det for
det første verdt å notere seg at denne er blitt svært liten; i 2013 er det kun 36 styre-
medlemmer som har tre eller flere styreverv. Videre er det flere kvinner enn menn
i denne eliten, og kvinnene har hatt flere verv over lengre tid enn mennene. 

Igjen er det klart at antallet foretak som inkluderes i analysen, er en viktig fak-
tor; når mange foretak opphører å være ASA-foretak, vil dette i seg selv virke i ret-
ning av at styreeliten reduseres, siden det da er færre styreposisjoner som styre-
medlemmer kan basere sin (eventuelle) eliteposisjon på. 
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Figur 8. Gjennomsnittlig antall verv styreeliten 2008–2013
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Avslutning

På en del viktige punkter viser analysen at den første femårsperioden er preget
av en høy grad av stabilitet. Kvinneandelen i ASA-styrer er stabilt på
minimumsnivået i hele perioden og antallet kvinnelige styreledere er ganske
stabilt, noe som riktignok innebærer at andelen har økt betydelig. Videre ved-
varer kvinner å utgjøre en vesentlig del av de med flere verv, og kvinner utgjør et
flertall blant de med tre eller flere verv. I et nettverksperspektiv innebærer dette
at kvinner opprettholder sin sentrale posisjon i styrenettverkene i denne femårs-
perioden. Slik sett opprettholder kvinner sin tilgang ikke bare til den institusjo-
nelle makten, slik dette er foreskrevet av loven, men også tilgangen til den rela-
sjonelle makten. 

Når det gjelder styrekarrierer er derimot hovedinntrykket, både når det gjelder
menn og kvinner, mangelen på stabilitet. Et flertall av de med styreverv i ASA-
foretak i 2008 mister disse vervene, og svært få har en karriere der de får flere
ASA-verv over tid. Man kunne tenke seg at denne store utskiftingen av styre-
medlemmer over tid skyldes at det tar lang tid å bygge opp kvinners kompetanse,
og at de første årene etter en slik lovreform er preget av at mange kvinner får verv,
kvinner som det viser seg ikke fungerer som styremedlem, og derfor blir skiftet ut.
Utskiftingen er litt større blant kvinner og menn, og den skjer litt fortere blant
kvinner enn menn, men dette utgjør ikke en veldig stor forskjell. Også blant menn
er det stor utskifting av styremedlemmene, slik at denne forklaringen i beste fall er
en delforklaring. 

Denne utskiftingen preger også styreeliten, den gruppen styremedlemmer med
minst tre verv. De fleste som hadde dette antallet verv i 2008, får raskt færre verv.
Her må det imidlertid også påpekes at det er et lite antall styremedlemmer som er
med i styreeliten i hele perioden, og at kvinner utgjør et klart flertall i denne grup-
pen. Igjen, som nevnt ovenfor, kvinner vedvarer å utgjøre et flertall blant de med
mange verv. Slik sett kan man si at loven medført en maktkonsentrasjon hos kvin-
ner, en maktkonsentrasjon som opprettholdes over tid. 

Her er det imidlertid et vesentlig poeng at denne gruppen etter hvert blir svært
liten, den er redusert fra 102 til 36 styremedlemmer i perioden. Foreløpig kan
man tolke utviklingen i retning av at dette er blitt en mer og mer eksklusiv gruppe,
men dersom utviklingen fortsetter i retning av at stadig færre har så mange verv,
vil det i løpet av få år ikke være noen styremedlemmer med dette antallet verv.
Styreeliten slik den er definert her, er dermed i ferd med å forvitre. 

Den sterke reduksjonen i antallet ASA-foretak bør kommenteres spesielt. For
det første innebærer dette at stadig mindre deler av næringslivet omfattes av
denne reguleringen. Hvis vi ser bort fra eventuelle smitteeffekter og symbolske
effekter av en slik lov, kan dette tolkes slik at loven blir mindre betydningsfull over
tid. Effekten reduseres av at mange selskaper finner at en annen juridisk form, AS-
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selskaper, er aktuell. Slik sett ville effekten av loven vært mye større dersom også
denne selskapsformen ble underlagt reguleringen.

For det andre er dette en viktig forklaring på en del av de endringene som er
dokumentert i denne artikkelen, f.eks. omfanget av styreeliten og det at mange av
styremedlemmene i begynnelsen av perioden ikke beholder ASA-verv over tid.
Her kan faktorer som størrelsen til ASA-foretak som omregistreres versus de fore-
takene som forblir ASA-foretak, samt om det er noen mønstre med hensyn til
hvilke næringer ulike foretak tilhører, være nyttige bidrag til en bedre forståelse av
betydningen av frafallet av ASA-foretak. Dataene som artikkelen bygger på, gir
ikke mulighet til å gå nærmere inn på dette, dette er imidlertid en viktig oppgave
for videre forskning. På den annen side dreier en del av spørsmålene som søkes
belyst i artikkelen seg om kvinneandeler etter antall verv over tid, og tolkningen
av disse påvirkes ikke av antallet ASA-foretak. 

Når det gjelder spørsmålet om årsakene til reduksjonen i antallet ASA-foretak,
er loven om kjønnskvotering framhevet av enkelte (Bøhren & Staubo 2013). Det at
redukasjonen i antallet ASA-selskaper er størst i begynnelsen av perioden, rett
etter at ASA-loven ble vedtatt og i en første tilpasningsfase (jf. tabell 1), kan kan-
skje understøtte et slikt resonnement. Det må imidlertid understrekes at basert på
dataene som denne artikkelen bygger på, er det ikke mulig å trekke noen sikre
konklusjoner om en slik eventuell årsakssammenheng. Årsaksbildet er sannsyn-
ligvis sammensatt (Heidenreich & Storvik 2010: 58). I den grad vansker med å
finne kompetente kvinner til styreverv har vært en årsaksfaktor ,kan det også
påpekes at når det blir stadig færre ASA-foretak, kombinert med at stadig flere
kvinner har erfaring fra styreverv i slike selskaper (og dermed opparbeider rele-
vant kompetanse), skulle man anta at behovet for å unngå denne selskapsformen
blir stadig mindre.

Til slutt må det påpekes at en opplagt begrensing ved denne artikkelen er at det
kun er verv i ASA-selskaper som tas med i betraktningen. Dette innebærer f.eks.
at dersom styremedlemmer samtidig har verv i et ASA-foretak og andre typer
foretak, eller dersom mange med verv i ASA-foretak senere får verv i andre typer
foretak, f.eks. AS-foretak, vil ikke det fanges opp her. Slike effekter vil opplagt
være svært interessante, og er en type effekt som det vil være viktig å studere. 

Konklusjonen basert på avgrensingen som er gjort i denne artikkelen, blir for
det første at kvinner opprettholder en andel av styremedlemmer nær minimums-
nivået stipulert av loven; kvinner beholder sine sentrale posisjoner i ASA-styre-
nettverket og kvinner utgjør en viktig og et stabiliserende element i styreeliten.
Slik sett er det oppnådd svært mye med hensyn til kvinners posisjon i lederposi-
sjoner i næringslivet ved hjelp av loven, men, for det andre, denne konklusjonen
må modifiseres ved at det andre utviklingstrekket notert ovenfor, nemlig den
sterke reduksjonen i antallet ASA-foretak, reduserer effekten av loven.
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Noter

1 Overlappende styreverv eller styrenettverk er ofte tolket ut fra klasseteorier, der slike
nettverk betraktes som en infrastruktur for å fremme interessene til en overklasse
(Stokman et al. 1985). En variant av klasseteorien er at de med flere verv utgjør en
indre-sirkel i en slik klasse (Useem 1984). Å betrakte styremedlemmer med mange verv
som en elite, har opplagt en viss affinitet til et slikt begrep om indre sirkler, uten at dette
innebærer at betydningen av nettverket her tolkes ut fra et bestemt klasseperspektiv.

2 I nettverkslitteraturen er det vanlig å tolke et slikt mønster som en indikator på en
kjerne-periferi-struktur (se Barabasi & Albert 1999). Her vil dette da innebære at de
styremedlemmene med mange verv utgjør en (en ganske liten) kjerne, mens de styre-
medlemmene med ett verv utgjør periferien rundt denne kjernen.

3 Her er imidlertid antallet styremedlemmer med så mange verv svært lavt mot slutten av
perioden – antallet varierer mellom 34 i 2008 og 10 i 2013.

4 Det finnes ulike varianter av indikatoren grad: Grad i avstand 1 er antallet aktører man
har direkte forbindelse til, mens grad i avstand 2 i tillegg inkluderer de man har indi-
rekte relasjoner til i avstand 2. Man kan dessuten bygge videre på denne indikatoren ved
å ta hensyn til betydningen ens kontakter har – altså en form for vektet grad. En kom-
pliserende faktorer når det gjelder styrenettverk er at dette er et tomodus nettverk; et
slikt nettverk består av to typer aktører, der den ene typen aktører kun kan ha relasjoner
til den andre typen aktører. Med utgangspunkt i en slik betraktningsmåte har styremed-
lemmer kun forbindelser til foretak, og grad blir i dette tilfellet antall styreverv et styre-
medlem har (og for foretakenes del antall styremedlemmer i styret). Dette vil
naturligvis implisitt innebære forbindelser blant individer; man kan da også transfor-
mere et tomodus nettverk til to enmodus nettverk: et nettverk mellom foretak (basert
på overlappende styreverv) og et nettverk mellom individer (basert på styreverv i
samme styre). Når indikatoren betweenness benyttes nedenfor, er det et slikt enmodus
nettverk mellom individer som er utgangspunktet.

5 Det er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, forutsetning at man har flere verv før man
kan befinner seg på den korteste stien mellom par av andre enheter. Alle med kun ett
verv vil dermed ha verdien på 0 på denne indikatoren. 

6 Reelt sett er antallet styremedlemmer som reduserer antall verv, større, siden de med tre
eller flere verv er slått sammen i én kategori i denne beregningen. Basert på endringer i
antallet verv til hvert enkelt styremedlem (det vi si antall verv i 2009 minus antall verv i
2008) er det 70 prosent av styremedlemmene som reduserer antallet verv fra 2008 til 2009.

7 Antall styremedlemmer med to eller flere verv i 2008 var 287, fordelt på 125 kvinner og
161 menn. 
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Systematisk HMS-arbeid i sykehus som modernisering 
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Artikkelen bygger på en kvalitativ, longitudinell studie av det systematiske
HMS-arbeidet i tre sykehus i Nordland. I artikkelen sammenliknes empiriske
data innhentet med 15 års mellomrom (1998 – 2013). Resultatene viser at HMS-
aktiviteten er høyere og mer systematisk enn tidligere, og gjenspeiler bredden i
arbeidsmiljølovens målsetting og sykehusenes HMS-utfordringer på en bedre
måte. Endringene i HMS-arbeidet ses i lys av NPM-inspirerte reformer i syke-
hussektoren spesielt og offentlig sektor generelt, og forstås som en del av en
generell moderniseringsprosess i offentlig sektor.

På 1980-tallet gikk mange land i gang med omfattende reformer i offentlig sektor,
i form av bevisste forsøk fra politiske og administrative aktører på å endre struktu-
relle eller kulturelle trekk ved organisasjonene.1 Offentlig sektor skulle reduseres i
omfang, og styrings- og organisasjonsformene skulle moderniseres og effektivi-
seres (Karlsen 2004:96; Christensen, Lægreid, Roness & Røvik 2009:149). Mange
av reformene skulle iverksettes ved hjelp av institusjonaliserte organisasjons-
oppskrifter, dvs. oppskrifter på hvordan en organisasjon bør utformes. Institusjo-
nalisert betyr i denne sammenheng at oppskriften innenfor en periode oppfattes
som riktig, effektiv og moderne. En organisasjonsoppskrift beskriver vanligvis
ikke totalløsninger, men begrenser seg til et bestemt utsnitt av organisasjonen,
f.eks. formell organisasjonsstruktur, ledelse, organisasjonskultur, personalpolitikk
eller arbeidsmiljø (Røvik 2007:13,14). Organisasjoner må ofte forholde seg til slike
sosialt skapte normer for utforming, og dermed blir de mer like hverandre, i det
minste på overflaten (Christensen mfl. 2009:75). 

Mange av reformene i offentlig sektor fra 1980-tallet og fremover kan knyttes
til New Public Management (NPM). NPM er beskrevet som en «familie» av opp-
skrifter (Røvik 2007) for å modernisere offentlig sektor, basert på forbilder fra pri-
vat sektor (Christensen mfl. 2009:80,156). NPM visker ut noen av skillene mellom
offentlige og private organisasjoner. Det legges mer vekt på styring og resultater,
og mindre vekt på politikk og prosess. NPM blir ofte oppfattet som en form for
omstilling av styringen (ledelse, rapportering og regnskap) i offentlig sektor. Sty-
ringsmodeller som forbindes med NPM er bl.a. mål- og resultatstyring, kvalitets-
styring, aktivitetsbasert finansiering og fritt brukervalg, hvor pengene følger bru-
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keren (Johnsen 2005:275; Kjekshus, Byrkjeflot & Torjesen 2013:105). Sentralt står
også ideer om oppsplitting av virksomheter i flere selvstendige resultatenheter og
profesjonell ledelse, dvs. ledere med kunnskaper om ledelse og myndighet til å ta
egne avgjørelser (Røvik 2009:34). Ledere skal ha «rett til å lede», men skal også
ansvarliggjøres. Resultater skal rapporteres videre og vurderes opp mot de målene
de styrer mot (Hippe & Trygstad 2012:9).

Sykehusene er en del av offentlig sektor hvor det har vært gjennomført flere
NPM-inspirerte reformer de siste årene, bl.a. innføring av innsatsstyrt finansie-
ring i 1997, enhetlig ledelse i spesialisthelsetjenesten i 1999, fritt sykehusvalg i
2001 og Helseforetaksreformen i 2002 (Hippe & Trygstad 2012:28; Kjekshus mfl.
2013). Helseforetaksreformen (Helseforetaksloven) medførte at sykehusene, som i
hovedsak var eiet av fylkeskommunene, ble overtatt av staten og organisert som
helseforetak. Norge ble delt inn i helseregioner med regionale helseforetak (RHF),
som igjen eier alle lokale helseforetak (HF). Et av målene med foretaksreformen
var å skape en sterkere politisk (statlig) styring av sykehusene. Politikerne var
bekymret for kostnadsveksten, og det ble oppfattet som uryddig at fylkeskommu-
nene var sykehuseiere, samtidig som staten finansierte driften. Reformen skulle
effektivisere driften av sykehusene. Et annet mål var å myndiggjøre ledere gjen-
nom økt kompetanse, rolleforståelse og gjennomføringsevne. Foretaksreformen
var følgelig også en lederreform. Sykehusledere skulle lede og ta ansvar. Samtidig
skulle profesjonenes makt begrenses (Hippe & Trygstad 2012). Profesjonene
skulle ikke lengre «styre» ledelsen (Iversen & Gammelsæter 2012).

Graden av endring og stabilitet over tid er knyttet til eksisterende kulturelle
trekk ved organisasjonene (Christensen mfl. 2009:150). En rekke reformer med
tilknytning til NPM-tradisjonen har bidratt til å endre strukturelle og kulturelle
trekk ved sykehusene. I denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i en av disse refor-
mene, nemlig internkontroll av helse, miljø og sikkerhet (IK-HMS). Jeg studerer
endring i det systematiske HMS-arbeidet i sykehus over en periode på 15 år, og
viser hvordan HMS-arbeidets utvikling over tid kan bidra til å belyse det NPM-
inspirerte endringsarbeidet i sykehus spesielt og offentlig sektor generelt.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Intenkontrollforskriften) trådte i kraft i 1997, men forgjengeren til dagens for-
skrift ble innført allerede i 1992. I Norge ble imidlertid internkontroll (IK) som
virkemiddel først benyttet innen petroleumsvirksomheten, hvor IK-HMS
utgjorde en del av selskapenes totale kvalitetssikringssystemer (Karlsen 2004). På
bakgrunn av disse erfaringene ønsket myndighetene å introdusere IK-HMS i alle
landbaserte virksomheter. Hensikten var å øke den systematiske egenaktiviteten.
Innføringen av IK-HMS som organisatorisk verktøy skulle ikke erstatte det eksis-
terende verne- og miljøarbeidet, men medførte et tilleggskrav til virksomhetene
om selv å dokumentere overfor myndighetene at det foregikk et systematisk
arbeid i samsvar med lovverkets intensjoner (NOU 1987:10). IK-reformen inne-
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bar også en overgang til mindre detaljerte forskrifter og større vekt på at virksom-
hetene selv skulle finne måter å innfri HMS-kravene på. Denne formen for selv-
regulering, som også skulle gi kostnadsbesparelser for myndighetene, er
hovedkonseptet i HMS-reformen og viser tilknytningen til NPM-tradisjonen
(Karlsen 2010:17,19). 

Internkontroll innebærer en plikt til å påse at krav fastsatt i eller i medhold av
lov eller forskrift blir overholdt, og kommer følgelig i tillegg til plikten til å etter-
leve lover og forskrifter (Graver 1995). Det er et generelt kvalitetssikringsprinsipp
som benyttes på mange områder, som et ledd i moderniseringen av offentlig sek-
tor. Innen HMS-arbeid er IK definert som systematiske tiltak som skal sikre at
virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i sam-
svar med krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen (IK-forskriften § 3).
HMS-lovgivningen består av arbeidsmiljøloven (AML) og sju andre lover samt
forskrifter fastsatt i medhold av disse (IK-forskriften § 2). IK-forskriften beskriver
hvordan virksomhetene skal organisere sitt HMS-arbeid. Formålet (IK-forskriften
§ 1) er å fremme et forbedringsarbeid gjennom å stille krav om systematiske tiltak
på tre områder, 1) arbeidsmiljø og sikkerhet, 2) forebygging av helseskade eller
miljøforstyrrelse fra produkter eller forbrukertjenester og 3) vern av det ytre miljø
mot forurensning og en bedre behandling av avfall. Jeg skal i denne studien
avgrense meg til punktet om arbeidsmiljø og sikkerhet. 

En tidligere studie av HMS-arbeid i sykehus basert på data fra 1998 og 1999,
viste at HMS-aktiviteten både var lav og skjev (Borgen & Lunde 2001, 2007, 2009;
Borgen 2012). En av forklaringene var at eksisterende kulturelle trekk (Christen-
sen mfl. 2009:150) ved sykehuset som profesjonell organisasjon vanskeliggjorde
HMS-arbeidet. Femten år senere synes det å ha skjedd en endring. HMS-aktivi-
teten er høyere og HMS-arbeidet er blitt en mer integrert del av arbeidet i syke-
husene, i følge dem som arbeider med det til daglig.

Min analyse omfatter resultater fra en longitudinell studie av HMS-arbeid i
sykehus (1998–2013). Resultater fra den første fasen av studien er dokumentert
tidligere (Borgen & Lunde 2001, 2007, 2009; Borgen 2012). I denne artikkelen
sammenliknes resultater fra den tidlige fasen med resultatene fra 2013. I tillegg til
innledningen, som er artikkelens del en, består artikkelen av fem deler. Del to
handler om systematisk HMS-arbeid, mens del tre presenterer sykehus som orga-
nisasjoner. I del fire beskrives case og metode, før jeg i del fem presenterer resulta-
tene fra studien som del av analysen. Del seks er oppsummering og konklusjon.

Sentrale aktører, arbeidsmetoder og innholdet i det systematiske 
HMS-arbeidet

Hovedansvaret for det systematiske HMS-arbeidet påligger arbeidsgiveren (AML
§ 3-1), og HMS-ledelse skal utøves i linjen som en integrert del av det samlede
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lederansvaret (Karlsen 2004:3, 102). Partssamarbeid er imidlertid en forutsetning,
og arbeidstakerne har både rett og plikt til å medvirke (AML § 2-3, § 4-2), f. eks.
gjennom deltakelse i kartleggingsarbeid, risikovurdering, utarbeiding av hand-
lingsplaner og forslag til tiltak (Karlsen 2004). Medvirkning fra arbeidstakerne
omfatter også rapportering av avvik, som gir oppdatert informasjon om de fak-
tiske forholdene på arbeidsplassen og er avgjørende for iverksetting av tiltak
(Karlsen 2010: 56, 84). Som en del av den organiserte vernetjenesten skal det vel-
ges verneombud, som er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål
(AML § 6-1). 

Arbeidsprosessen kjennetegnes av at virksomheten peker ut mål for HMS-
arbeidet og deretter forsøker å bringe tilstanden på arbeidsplassen i samsvar med
målene. Det utarbeides en handlingsplan som beskriver målene i den kommende
perioden, hvilke tiltak som skal gjennomføres for å nå målene, hvem som er
ansvarlig for gjennomføringen, og når arbeidet skal være ferdig. Deretter gjen-
nomføres tiltakene og det foretas løpende kontroll med resultatene av arbeidet.
Mangelfull måloppnåelse fører til korrigerende tiltak, eventuelt til utpeking av nye
mål. HMS-arbeid er en kontinuerlig forbedringsprosess (Karlsen 2010:104). 

Det systematiske HMS-arbeidet skal kvalitetssikres og dokumenteres gjennom
etablering av et internkontrollsystem (IK-system), dvs. en samlet skriftlig oversikt
over alle HMS-rutiner, HMS-aktiviteter og de delene av HMS-lovgivningen som
angår virksomheten (Skaar 1994). Systemet skal være kjent og tilgjengelig for alle
ansatte. Avvik fra standarder gitt i lov, forskrift eller eget IK-system skal meldes til
arbeidsgiver, slik at organisasjonen kan lære av sine erfaringer. Skriftlig dokumen-
tasjon på forholdet skal registreres i IK-systemet. Problemer bør løses så nært kil-
den som mulig, i samarbeid med dem som jobber der. HMS-arbeidet skal foregå
lokalt og være tilpasset de utfordringene som finnes i organisasjonen. Det er der-
for viktig å kjenne arbeidsmiljøet og kulturen i virksomheten, f. eks. i sykehuset.

Det faglige innholdet i HMS-arbeidet har tradisjonelt vært dominert av fore-
byggende arbeid, og flere forskere har etterlyst en større vekt på helsefremmende
arbeid (Bjørnstad 2002; Thomassen 2006; Borgen & Lunde 2009). Karlsen
(2004:88) skriver at endringer i arbeidslivet har gjort psykososiale problemer og
fravær til de store utfordringene, og ønsker seg en mer innovativ bruk av intern-
kontroll. De siste årene har imidlertid dokumenter som «Lillestrøm-erklæringen
om helsefremmende arbeidsplasser» (Statens arbeidsmiljøinstitutt 2002) og
«Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv» (IA-avtalen) (NAV 2014)
vist at både myndighetene og partene legger økt vekt på helsefremmende og
inkluderende arbeid. Dessuten bruker Arbeidsmiljøloven av 2005 for første gang
begrepene helsefremmende (og meningsfylt) arbeidssituasjon og inkluderende
arbeidsliv i lovens formålsparagraf (AML § 1). 
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Sykehus som organisasjoner i endring 

Sykehusene har tradisjonelt blitt betegnet som profesjonsbyråkratier (Mintzberg
1989), med utstrakt delegering av beslutningsmyndighet blant de ansatte, med
utgangspunkt i deres profesjonelle kvalifikasjoner (Jacobsen & Thorsvik 2013).
Standardisert oppgaveløsning sikres gjennom strenge krav ved rekruttering, ikke
ved bruk av rutiner. Det er liten grad av formalisering, mens uformelle normer i
stor grad påvirker det de ansatte gjør (Flermoen 2001). Profesjoner styres ikke av
regler, men bruker sitt faglige skjønn (Svensson & Karlson 2008:261). Sykehusets
administrasjon har derimot blitt beskrevet som et maskinbyråkrati, med hier-
arkisk struktur, klare linjer for ledelse, standardiserte arbeidsoppgaver og styring
gjennom skriftlige regler (Mintzberg 1989; Jacobsen & Thorsvik 2013). Profesjo-
nene har hatt stor grad av autonomi, og den byråkratiske og politiske kontrollen
med sykehusenes ressursbruk har vært beskjeden. Dette bildet har endret seg.
Helsevesenet har blitt underkastet sterkere ekstern kontroll, noe som har redusert
profesjonenes autonomi (Brante 2005:31). Samtidig er sykehusets ledelse blitt ster-
kere (Svensson & Karlson 2008). Sykehus kan dermed fremstå som hybride orga-
nisasjoner med motsetningsfylte relasjoner eller krav, enten det dreier seg om mål,
midler, kultur eller praksisformer. Resultatet blir indre motsetninger som må
håndteres i organisasjonen (Engelstad & Steen-Johnsen 2010:3). 

Tidligere undersøkelser i norske sykehus har vist at det også pågår en utvikling
i HMS-arbeidet. Grimsmo og Sørensen (2004) fant i sin «Null-punkt-under-
søkelse» at svært mange opplevde at de jobbet med interessante arbeidsoppgaver
og at de lærte noe nytt i jobben. Men rapporten beskrev også stort arbeidspress,
betydelige psykiske belastninger, slitasje pga. hyppige omstillinger og mangel på
medvirkning. Arbeidstilsynets påfølgende kampanje, «God vakt», innebar tilsyn
ved samtlige norske sykehus i 2005. Prosjektrapporten viste at det var betydelige
utfordringer knyttet til både negative faktorer i arbeidsmiljøet og fravær av funge-
rende HMS-rutiner (Arbeidstilsynet 2006). Rapporten la særlig vekt på arbeids-
takernes opplevelse av tidspress, og at HMS-arbeidet syntes å mangle status og
aksept som lederverktøy i sykehusenes endringsarbeid. En ny runde med tilsyn i
2008 viste at HMS-arbeidet var styrket på mange områder (NOU 2010:13). De
regionale helseforetakene var engasjerte i arbeidet og ledere på alle nivåer hadde
fått tydeliggjort sitt HMS-ansvar. Det var etablert systemer, verktøy, rutiner og
opplæringsplaner, og gjennom etablering av møteplasser og organiseringen av
vernetjenesten var forutsetningene for medvirkning fra arbeidstakerne til stede.
IA-avtalen var kjent for både ledere og ansatte, og ble fulgt opp. Arbeidspresset var
imidlertid fortsatt stort, og HMS-arbeidet ble nedprioritert av lederne når andre
oppgaver presset på. Mange HMS-rutiner var ukjente for de ansatte og lojaliteten
til rutinene varierte. Det var også stor underrapportering av avvik og mangelfull
oppfølging av avviksmeldingene.
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Sykehusene har arbeidet med kvalitetssikring av helsetjenester omtrent like
lenge som med IK-HMS. God kvalitet betyr bl.a. at helsetjenestene er virknings-
fulle, trygge, involverer brukerne, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter
ressursene godt, samt er tilgjengelige og rettferdig fordelt (Sosial- og helsedirekto-
ratet 2005). Det legges vekt på kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid, og
det henvises til en modell som nesten er identisk med den anbefalte fremgangs-
måten i IK-forskriftens brukerveiledning. Et viktig poeng er at forbedringsarbeid
setter krav til kulturen i organisasjonen. Forbedring krever kritisk refleksjon
rundt egen praksis, samt tid og ressurser. Sykehus omfattes også av Samhandlings-
reformen (St.meld. nr. 47 2008–2009), hvor også kvalitet og kontinuitet i helse-
tjenesten er sentrale mål. 

Gjennomføringen av IK-reformen har følgelig pågått samtidig med en rekke
andre reformer. De endringene på HMS-området jeg analyserer i artikkelen, kan
derfor også forstås som uttrykk for generelle endringsprosesser i sykehusene og i
offentlig sektor for øvrig.

Case og metode

Artikkelen bygger på en longitudinell studie av HMS-arbeidet i tre somatiske
sykehus i Nordland. Longitudinelle studier undersøker sosiale fenomener og pro-
sesser over tid. Det innhentes empiriske data om det samme fenomenet på mer
enn ett tidspunkt, f. eks. data om hvordan meninger eller handlingsmønstre for-
andrer seg. Noen studier følger en prosess kontinuerlig og samler inn data fort-
løpende, mens andre beskriver stabilitet og endring ved å sammenlikne data om
samme fenomen på ulike tidspunkt. Longitudinelle studier gir sikrere slutninger
om endring enn studier der data er innhentet på ett enkelt tidspunkt (Grønmo
2004). 

Sykehusene i studien kalles henholdsvis Sykehus A, Sykehus B og Sykehus C.
To strategiske utvalg, bestående av 18 informanter hver, ble intervjuet på to ulike
tidspunkt. Informantene er valgt ut blant dem som har en formell rolle i det syste-
matiske HMS-arbeidet. Sykehusene er de samme begge ganger, men ingen infor-
manter har deltatt mer enn en gang.

Det første feltarbeidet ble foretatt fra mai 1998 til april 1999. Ved hvert av syke-
husene intervjuet min kollega og jeg den systemansvarlige for sykehusets intern-
kontrollsystem for HMS (tre informanter), representanter for den sentrale ledel-
sen (fem informanter), ledere på avdelingsnivå (fire informanter) og sykehusets
hovedverneombud (tre informanter). Vi intervjuet også to ansatte i Nordland fyl-
keskommune (daværende sykehuseier) og en av de ansatte ved Arbeidstilsynet i
Nordland. I tillegg til kvalitative intervjuer gjennomførte vi dokumentstudier av
de politiske vedtakene i Nordland fylkeskommune på HMS-området og deler av
sykehusenes IK-systemer (Borgen & Lunde 2001, 2007, 2009; Borgen 2012). 
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Det andre feltarbeidet ble foretatt fra mai til desember i 2013. De tre syke-
husene er i dag deler av to ulike helseforetak. Foretakene er organisert etter ulike
organisasjonsmodeller, som vil bli beskrevet senere. Sykehus A og Sykehus C til-
hører «Fjordsykehuset helseforetak» (Fjordsykehuset HF). Ved Fjordsykehuset HF
ble åtte informanter intervjuet. Fire tilhører arbeidsgiversiden: Leder for HMS-
seksjonen, Kvalitetsrådgiver, Enhetsleder Sykehus A og Enhetsleder Sykehus C.
De fire andre representerer arbeidstakersiden: Hovedverneombud, Klinikkverne-
ombud, Verneombud Sykehus A og Verneombud Sykehus C. 

Sykehus B tilhører «Fastlandssykehuset helseforetak» (Fastlandssykehuset HF),
hvor jeg intervjuet seks informanter. Tre av dem tilhører arbeidsgiversiden: HMS-
rådgiver, Personalrådgiver Sykehus B og Enhetsleder Sykehus B. De tre andre
representerer de ansatte: Hovedverneombud, Plassansvarlig verneombud Sykehus
B og Verneombud Sykehus B. 

Jeg har også intervjuet en representant for det regionale helseforetaket (HMS-
ansvarlig leder RHF), konsernverneombudet i det regionale helseforetaket (Kon-
sernverneombud RHF), en representant for Arbeidstilsynet i Nord-Norge og en
representant for bedriftshelsetjenesten hvor Fjordsykehuset HF er kunde. Hvert av
de kvalitative (semistrukturerte) intervjuene hadde en varighet på en time. To av
dem ble foretatt over telefon.

De to utvalgene er satt sammen med utgangspunkt i organiseringen av syke-
husene på tidspunktene for intervjuene, og de er ikke helt like med tanke på infor-
mantenes funksjoner, stillingskategorier og profesjonstilhørighet. Begge utvalgene
består imidlertid av informanter med formelle roller i HMS-arbeidet, deres sen-
trale posisjon i arbeidet er selve utgangspunktet for deltakelsen i utvalget. Jeg har
ønsket å få frem hvordan aktører med HMS-ansvar selv beskriver HMS-arbeidet
på de to tidspunktene. Jeg oppfatter derfor data som sammenliknbare. 

Materialet gir ikke sikre svar på hvordan HMS-tilstanden faktisk er, men gjen-
nom informantenes egne beskrivelser av tilstanden får vi en indikasjon på stabili-
tet eller endring over tid. I den nyeste delen av materialet er det like mange repre-
sentanter for arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og de arbeider på ulike nivåer i
foretakene. Hensikten har vært å få frem et variert materiale, som kan åpne for
alternative versjoner og ulike tolkninger (Malterud 2013). 

Transkriberingen og analysen av intervjuene har vært foretatt løpende. Gjen-
nom analyseprosessen har jeg gått fra rådata til resultater, ved at materialet har
blitt organisert, fortolket og sammenfattet. Jeg har benyttet resultatene fra studi-
ens del 1 som mal og analytisk utgangspunkt for presentasjonen av resultatene fra
del 2. 
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Analyse

Hensikten med analysen er å få frem eventuelle endringer over tid. Resultatene fra
de to fasene av undersøkelsen sammenliknes på fem punkter. 

1. HMS-arbeidets omfang og kvalitet

Et av hovedfunnene i den første delen av studien var at HMS-aktiviteten ofte var
lav, selv om den varierte betydelig, både mellom sykehusene og mellom avdelinger
ved samme sykehus. To avdelingssykepleiere ved ulike sykehus erklærte uavhen-
gig av hverandre at HMS-arbeidet «lå dødt» i deres avdeling. Dette har endret seg.
I dag er det en utberedt oppfatning at det jobbes godt med HMS, selv om kvalitet
og omfang fortsatt varierer noe. Informanten ved Arbeidstilsynet har fulgt utvik-
lingen i Fjordsykehuset HF, spesielt i Sykehus A, de siste ti årene: «Hovedinntryk-
ket er at det er mye bedre. (…) Men det betyr jo ikke at verden er problemfri og
bildet entydig. Det er alltid noen som ikke gjør jobben sin i systemet.»

Materialet viser endringer i linjeledernes evne og vilje til å ta ansvar for HMS-
arbeidet. HMS-arbeidet fremstår som forankret i ledelsen og ses i større grad enn
før i sammenheng med andre arbeidsoppgaver. Dette er helt i tråd med IK-refor-
mens tydeliggjøring av at HMS-ansvaret skal ivaretas i linjen (Karlsen 2010:15).
Berg, Byrkjeflot & Kvåle (2010) bruker begrepet «hybridledere» om ledere i syke-
hus med helsefaglig utdanning som går inn i en ny type lederrolle, som innebærer
en kombinasjon av faglig og generell ledelse (drift, økonomi og personalansvar).
Begrepet er i følge Berg mfl. (2010) særlig blitt aktualisert som følge av NPM-
inspirerte reformer i offentlig sektor. Slik Leder HMS-seksjonen i Fjordsykehuset
HF ser det, er en av de viktigste endringene at linjelederne i større grad forventes å
ha de kunnskapene som skal til for å ivareta HMS-ansvaret i sin enhet: 

Hvis det var tid for å gå vernerunde, ble det sendt ut budskap fra … om ikke akkurat keiser
Augustus, så … i alle fall, på noen utpregede, klassiske HMS-aktiviteter så ble det ganske
godt sentralstyrt og det var forholdsvis lett å forstå hva som skulle gjøres. I dag ligger det
større forventninger til at lederne er i stand til å se mer av dette selv, enn at det skulle sitte
en sånn sentral person og sende ut direktiver.

HMS-arbeidet har ikke bare blitt mer systematisk, men også mer synlig gjennom
bruk av faste arbeidsprosedyrer. Flere forteller at HMS alltid er det første punktet
på personalmøter, og at arbeidet er organisert som et fast «årshjul» av oppføl-
gingsrutiner og kartlegging (vernerunder, Questback-undersøkelser o.l.) som
resulterer i en HMS-handlingsplan. Enhetsleder Sykehus B synes det er viktig å
vise sine ansatte at HMS-arbeidet er en del av det daglige arbeidet: «Jeg har blitt
mer påpasselig med å si at dette er en HMS-sak, selv om det er en dagligdags sak.»
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Verneombudene ved samtlige av de tre sykehusene beskriver høyere HMS-
aktivitet enn tidligere, mer systematikk i arbeidet, en arbeidssituasjon med mer tid
til HMS-arbeid, og ikke minst, godt samarbeid med sine nærmeste ledere. Verne-
ombud Sykehus A har jobbet ved sykehuset i nesten hele perioden mellom de to
intervjurundene og har sett klare endringer i forutsetningene for medvirkning:
«(…) Hvis ledelsen tror at jeg bør være med, så er jeg spurt og informert. Slik tror
jeg ikke verneombudet hadde det den gangen jeg begynte her.»

Et viktig punkt i den direkte medvirkningen i HMS-arbeidet fra de ansattes
side, er melding av avvik. Avviksmeldinger er en kilde til informasjon for ledelsen
og utgangspunkt for iverksetting av tiltak. Her synes det å være mer å hente ved
alle de tre sykehusene, noe som også sammenfaller med funnene i God vakt-
kampanjen i 2008 (NOU 2010:13). 

De største avvikene blir både rapportert og behandlet, men kunnskapene om
innholdet i IK-systemet, de enkelte rutinene og hvordan man rent praktisk bruker
systemet, varierer mye. Selv om det er delte meninger om hvor lett tilgjengelig det
elektroniske IK-systemet faktisk er, oppfatter mange det som så tungvint at det i
seg selv er en kilde til underrapportering av avvik. Personalrådgiver Sykehus B er
en av dem:

Det er flaut, jeg er nesten ikke inne der. Jeg synes det er vanskelig å forholde meg til det, og å
jobbe med avvik i det. Jeg synes det er et lite brukervennlig system. Det er mitt personlige
inntrykk, et tungt system … det er jeg sikker på at du har fått unisont!

Plassansvarlig verneombud Sykehus B beskriver derimot underrapportering av
avvik som en reaksjon på at tidligere innleverte avviksmeldinger ikke har ført til at
ledelsen har iverksatt tiltak: «Det skjer ingenting, det bare fortsetter på samme vis,
det blir bare litt støy der og da, og så er vi tilbake til det samme. Derfor har vi fått
en avvikstrøtthet blant folk.»

2. HMS-arbeidets innhold

Et annet viktig funn i studiens første del var at HMS-aktiviteten var skjev, sam-
menliknet med den brede målsettingen i Arbeidsmiljøloven og utfordringene i
arbeidsmiljøet. HMS-arbeidet ble dominert av forebyggende arbeid rettet mot
fysiske, kjemiske og biologiske faktorer. Helsefremmende arbeid på det psykososi-
ale området og inkluderende arbeid var lite synlig. 

Også her peker materialet i retning av at det har skjedd endringer. Ved begge
de to helseforetakene er det nå bedre balanse i det faglige innholdet, og det er
ingen store forskjeller i oppfatning mellom arbeidsgiverrepresentanter og arbeids-
takere på dette punktet. Det psykososiale arbeidsmiljøet får like mye oppmerk-
somhet som det fysisk-kjemiske. Hovedverneombud Fastlandssykehuset HF sier
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det slik: «Psykososialt arbeidsmiljø, der er vi veldig på hugget. Det er kanskje det
feltet som vi er mest på hugget i forhold til.» Ved Sykehus A foregår det imidlertid
en utbygging av sykehuset parallelt med at driften skal gå som normalt. Utbyggin-
gen er et så dominerende innslag i de ansattes arbeidsmiljø, at det fysisk-kjemiske
miljøet tvinger seg frem og setter dagsorden. Støy, støv og lekkasjer er blant de for-
hold både ansatte og pasienter må forholde seg til, og tar mye av tiden til både
ledere, vernetjenesten og HMS-seksjonen ved Fjordsykehuset HF, som Sykehus A
er en del av. 

Et viktig funn i det nye materialet er at IA-arbeidet er blitt en sentral del av
HMS-arbeidet. Etter at IA-avtalen ble inngått, har arbeidet for et mer inklude-
rende arbeidsliv blitt et satsingsområde i de regionale helseforetakene. Linjele-
derne rapporterer resultatene videre og holdes ansvarlige, i henhold til NPM-tra-
disjonen. Plassansvarlig verneombud Sykehus B tror de store kostnadene som er
forbundet med sykefravær, kan forklare noe av satsingen. Dessuten er sykefravær-
stall lette å registrere og kontrollere. Konsernverneombud RHF sier det slik:

De lederne som er engasjerte og har kunnskaper om HMS, de har fokus på andre ting enn
bare inkluderende arbeidsliv. De lederne som ikke har den kunnskapen, der opplever jeg
kanskje at HMS-arbeidet reduseres til de helt klare kravene som kommer via IA-avtalen og
også helt grunnleggende sikkerhetsrutiner som går på dette med stikkskader og sånn, som
på en måte er enkelt formulert i forhold til at du skal gjøre sånn og sånn. 

I den første delen av undersøkelsen fremsto helsefremmende arbeid som en del av
HMS-arbeidet som fikk lite oppmerksomhet. Det nye materialet viser at det pågår
arbeid ved alle de tre sykehusene i samsvar med tankene i «Lillestrøm-erklærin-
gen om helsefremmende arbeidsplasser» (Statens arbeidsmiljøinstitutt 2002).
Utgangspunktet er bl.a. at oppmerksomheten i større grad skal rettes mot forhol-
det mellom mennesker og muligheter for utvikling, og at dette skal bidra til å
bygge organisasjonskulturer hvor dialog, gjensidig respekt og åpne prosesser er
viktige elementer. Sykehus B var først ute av sykehusene med sitt «verdiarbeid».
«God vakt»-undersøkelsen i 2005 hadde vist at de ansatte ved Sykehus B ikke var
helt fornøyde med omgangstonen seg i mellom. Ledelsen ønsket å gjøre noe med
det, samtidig som man var litt usikker på hvordan man skulle komme i gang, i
følge Personalrådgiver Sykehus B: «Hvordan skal vi snakke om adferd og verdier i
en kunnskapsbedrift, uten at det blir moraliserende?». Gjennom arbeidet oppda-
get de at Sykehus B allerede hadde definert kvalitet, omsorg og respekt som syke-
husets kjerneverdier, uten at noen hadde noe forhold til det. Personalrådgiver
Sykehus B forteller: «Jeg satt sentralt på personalavdelingen og jeg hadde ikke fått
noe forhold til våre verdier. (…) Når ikke jeg har et forhold til disse ordene, hva
har da de ute i sykehuset?». Dette ble startskuddet for en arbeidsprosess, hvor
målet var å bruke de negative resultatene i «God vakt»-undersøkelsen som
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utgangspunkt for å fylle de definerte verdiene med et positivt innhold. Hva betyr
egentlig kvalitet, omsorg og respekt for oss i praksis? Arbeidet resulterte i utarbei-
delse av lokale kjøreregler for hvordan man skal oppføre seg mot hverandre, regler
som stadig er «levende» i Sykehus B. Senere har også andre sykehus i helseregio-
nen gjennomført tilsvarende prosjekter. Verneombud Sykehus C bekrefter eier-
skapet de ansatte føler til sine lokale spilleregler:

Jeg tror det er helt lokale kjøreregler, jeg tror ikke det finnes i det elektroniske kvalitetssyste-
met. (…) I bunnen ligger det vanlig folkeskikk og omtanke for hverandre (…). Jeg tror vi har
et nærmere forhold til dette, fordi det er noe vi selv har laget.

3. HMS-arbeid og sykehusets organisasjonskultur

Et av funnene i den eldste delen av materialet var at sider ved sykehusets organisa-
sjonskultur vanskeliggjorde HMS-arbeidet. De ansatte tilhørte en rekke ulike pro-
fesjoner, og det var begrenset kommunikasjon over profesjonsgrensene. Verneom-
budene hadde mest kontakt med sin egen yrkesgruppe, selv om de skulle
representere alle. Og selv om sykehusene hadde innført enhetlig ledelse, foretrakk
mange å forholde seg til sine tidligere ledere fra egen profesjon, noe som vanske-
liggjorde linjetenkning. Dessuten ble ikke IK-rutiner oppfattet som et egnet virke-
middel i en organisasjon som tradisjonelt har vært basert på utøvelse av skjønn. 

I det nye materialet mener et stort flertall at IK-HMS passer like godt i sykehus
som andre steder. Profesjonene kan være uenige seg i mellom, men dette preger
ikke samarbeidet i vernetjenesten, i følge Hovedverneombud Fjordsykehuset HF.
Enhetsleder Sykehus C går enda lengre: «Sykehusorganisasjonen er som skapt for
å drive et godt HMS-arbeid. (…) Jeg tror alle forstår at vi må ha gode systemer for
å sikre pasientene og oss selv (…)».

En av informantene mener derimot at sykehusets organisasjonskultur (fremde-
les) hemmer HMS-arbeidet. HMS-rådgiveren ved Fastlandssykehuset HF har, i
likhet med noen av dem som var tydeligst på dette punktet forrige gang, lang
arbeidserfaring fra andre typer organisasjoner. Beskrivelsen vitner om at reformer
kan møte motstand fra andre aktører i organisasjonen (Christensen mfl. 2009) og
har mye felles med funnene i studiens første del: 

Jeg tror det har noe å gjøre med at det dreier seg om sterke faggrupper som er vant til å handle
på egen hånd og ta store avgjørelser, og de er ikke så interesserte i å forholde seg til internkon-
trollsystemet. De mener at de skal stå litt friere. Jeg har jobbet flere steder, jeg har bakgrunn fra
å se på ulike kulturer. Jeg har aldri jobbet noe sted hvor det er så mange sterke faggrupper, som
ofte er i interne diskusjoner. Det er mange sterke faggrupper, ikke bare legene, selv om de er i
en særstilling når det gjelder å gjøre det de synes er nødvendig for pasienten ... «Skal jeg fylle ut
et skjema før jeg kan gjøre noe?» Det er helt uvesentlig for dem.
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Innføring av IK-HMS i sykehus kan beskrives som et møte mellom to ulike logik-
ker, den tradisjonelle medisinske profesjonslogikken og den nye foretakslogikken
(Bjørnstad 2014). Selv om det har pågått et større endringsarbeid i sykehussekto-
ren de siste 15 årene, kan vi ikke avvise at det finnes stabile kulturelle trekk ved
sykehusene som vanskeliggjør HMS-arbeidet. Det de fleste av informantene imid-
lertid er enige om, er det spesielle ved den sektoren hvor de jobber. Hensynet til
pasientene overskygger hensynet til egen helse, og dette skiller helsevesenet fra
andre typer organisasjoner, slik Verneombud Sykehus B ser det:

Du har jo hele tiden hensynet til pasienten, til en tredjepart som må gå foran, uansett hva
det er, og det kan jo være lettere i industrien, der du har en død gjenstand, f. eks. en bjelke,
kontra et levende menneske. Noe passer vel bedre i industrien enn hos oss. Vi må bestandig
ta hensyn til pasienten først, før vi tar hensyn til andre ting. Det er snakk om liv og død her.

4. HMS-arbeid og kvalitetssikring av helsetjenester

Både internkontroll og kvalitetssikring omtales som «prosedyre- og prosess-
oppskrifter» (Røvik 2007), og begge forbindes med NPM-tradisjonen. Den
første intervjurunden viste imidlertid at kvalitetssikring av helsetjenester var
langt mer kjent blant informantene enn systematisk HMS-arbeid og ble i større
grad oppfattet som en naturlig del av fagutøvelsen. I det nye materialet fremstår
kvalitetssikring som en enda større del av det samlede forbedringsarbeidet. Det
er to ulike oppfatninger av hvordan HMS-arbeidet påvirkes av kvalitetssikrings-
arbeidet. Noen mener at HMS blir utkonkurrert. Kvalitetsrådgiveren ved Fjord-
sykehuset HF mener derimot at HMS får drahjelp av felles tankegang og ter-
minologi:

Kanskje har kvalitet og pasientsikkerhet fortrengt litt av det fokuset som HMS hadde som
lederoppgave. Samtidig kan det være to sider av samme sak. (…) Jeg håper og tror at IK og
kvalitetsutvikling, det blir litt sånn at når det regner på presten, så drypper det på klok-
keren.

Leder HMS-seksjonen Fjordsykehuset HF kunne imidlertid ha ønsket seg langt
mer drahjelp:

Slik jeg oppfatter det, er det kanskje mest festtalepreg relatert til hvor grunnleggende viktig
arbeidsmiljøet er for å kunne levere kvalitativt gode tjenester. Vi har fortsatt mye å gå på for
å få ekte anerkjennelse og forståelse for at arbeidsmiljøet er grunnleggende viktig, reelt sett. 

Fire forhold går igjen når et flertall av informantene forklarer hvorfor de opplever
at HMS-arbeidet har en svak stilling sammenliknet med kvalitetssikring. For det
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første sammenfaller målet med kvalitetssikring til beste for pasientene med profe-
sjonenes idealer og tradisjoner.

For det andre har det i følge Plassansvarlig verneombud Sykehus B vært gjen-
nomført en nasjonal pasientsikkerhetskampanje, uten at det har vært noen til-
svarende HMS-kampanje:

«Trygg kirurgi»-prosjektet gir også status utover sykehuset. Det blir sett på fra Helsedeparte-
ment: Oj, Fastlandssykehuset har gjennomført det så bra! Derfor blir det en sak som
kanskje får mer oppmerksomhet enn hvordan personalet på operasjonsstuene har det.

Fjordsykehuset HF har dessuten hatt en stor intern pasientsikkerhetskampanje,
etter mye negativ oppmerksomhet pga. en sak som gjaldt pasientbehandling.
Saken medførte flere endringer, bl.a. fikk foretaket ny direktør. Leder HMS-
seksjonen Fjordsykehuset HF forteller:

Saken utløste et betydelig ressursforbruk knyttet til pasientsikkerhet og kvalitet som HMS-
arbeidet ikke har vært i nærheten av. (…) Da vi fikk direktørskifte var det kjempeviktig for
dem at vi snudde det inntrykket som var skapt i befolkningen av hvordan tilstanden var her.
Folk kan jo bli skremt av å lese om disse tingene i avisen. Det var et strategisk grep som de
var veldig bevisste på, direktørene, at dette arbeidet måtte virkelig styrkes og gjøres på en
ordentlig synlig måte. 

For det tredje tillegges kvalitetssikring av helsetjenester, i motsetning til HMS-
arbeid, stor vekt i myndighetenes oppdragsdokument. Konsernverneombud RHF
forklarer det slik:

Vi har en organisering hvor vi får vårt oppdrag først fra Helse- og omsorgsdepartementet,
og så går det via det regionale helseforetaket, og derfra et nytt oppdrag ut til helseforetakene.
Det som er saken er jo at det ikke er et eneste HMS-krav som kommer fra oppdragsdoku-
mentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene. De kravene
som stilles til helseforetakene, kommer fra de regionale helseforetakene, og jeg mener at alle-
rede der sliter man litt i forhold til at øverste eier ikke engang stiller noen krav til denne
biten i det hele tatt. Allerede der tenker jeg at vi er utkonkurrert, av alle de kravene til pasi-
entsikkerhet og pasientkvalitet som man skal måles på.

Det fjerde forholdet som ofte nevnes, er måten foretakene har organisert det
løpende arbeidet med rapportering av resultater, informasjon og planlegging på.
Resultatdokumentasjon viser hva man faktisk har fått til og er viktig for for-
bedringsarbeidet (Karlsen 2010:124). Her har foretakene endt opp med ulike
løsninger. Fastlandssykehuset HF har nylig forlatt en ordning med felles kvali-
tets- og arbeidsmiljøutvalg (KVAM-utvalg), både på sykehusnivå og på fore-
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taksnivå, hvor man kombinerte arbeidet med kvalitetssikring og HMS i samme
forum. Nå er man tilbake til ordningen med separate kvalitetsutvalg og Arbeids-
miljøutvalg (AMU). Hovedverneombud Fastlandssykehuset HF mener at ord-
ningen bidro til at HMS-saker ble overdøvet av kvalitetssikring, og da foretaket
gikk tilbake til den gamle ordningen, var det ingen uenighet mellom partene: «I
fellesmøtene var det kvalitetssaker som dominerte og HMS-sakene som ble ned-
prioritert, det ble en skjevfordeling, rett og slett, slik vi så det». Fjordsykehuset
HF har derimot fortsatt KVAM-utvalg på klinikknivå, i kombinasjon med et
tradisjonelt AMU på foretaksnivå. Intervjuene ved Fjordsykehuset HF gir ikke
et like tydelig bilde som ved Fastlandssykehuset HF, men kvalitetssikringssaker
synes å være i flertall. 

5. HMS-arbeid og omorganisering av sykehussektoren

Da fylkeskommunen var sykehuseier, hadde samtlige sykehus både sin egen
ledelse, sitt eget hovedverneombud og eget arbeidsmiljøutvalg. De nye foretakene
er organisert på ulike måter. 

Fjordsykehuset HF har valgt en «klinikkmodell» med linjeorganisering, hvor
helseforetaket er delt inn i klinikker med aktivitet ved tre ulike geografiske loka-
sjoner. Fastlandssykehuset HF, som også har virksomhet ved tre ulike lokasjoner,
har derimot valgt en modell med «stedlig organisering». Hvert av sykehusene som
inngår i Fastlandssykehuset HF fremstår i større grad enn ved Fjordsykehuset HF
som et eget sykehus. Dette gir to ulike måter å organisere HMS-arbeidet på. HMS-
ansvarlig leder RHF synes i utgangspunktet å foretrekke klinikkmodellen:

Ved Fastlandssykehuset er det stedlig ledelse på de tre lokasjonene, mens Fjordsykehuset har
linjeledelse, og da er vernetjenesten knyttet naturlig opp mot linjen. I Fastlandssykehuset
blir det litt mer tungvint i forhold til linjen og litt kronglete organisert, og det kan by på
noen utfordringer for oss, men det er fullt mulig å løse det. 

Men selv om klinikkmodellen ser mest ryddig ut sett fra det regionale helseforeta-
ket, byr den på utfordringer lengre ned i organisasjonen. Hele foretaksledelsen,
alle klinikkledere og klinikkverneombud, samt hovedverneombudet, er plassert
ved Sykehus A. Sykehus C har noen ledere med ansvar for flere enheter, men i all
hovedsak enhetsledere og vanlige verneombud. Hovedverneombud Fjordsyke-
huset HF utdyper situasjonen for vernetjenesten:

Det er organisert med ett hovedverneombud (…). Og så er et av verneombudene ved hver
klinikk såkalt «Klinikkverneombud». (…) I min første periode som hovedverneombud var
det også «Koordinerende verneombud» ved de øvrige to sykehusene i Fjordsykehuset HF
som jeg etablerte kontakt med. (…) Men de hadde ingen å kommunisere med på ledelses-
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nivå. (…) Nå står disse vervene ubesatte. (…) Det er ingen av verneombudene som vil ta på
seg den rollen. 

Kvalitetsrådgiver Fjordsykehuset HF er også opptatt av de geografiske avstandene
i foretaket:

Det som er en utfordring for Fjordsykehuset, det er at vi har tre ulike lokasjoner, det har vi
nesten konstant dårlig samvittighet for, i hvert fall fra klinikkledelsens side.

Intervjueren: Fordi?

Fordi det er en fjord i mellom! (…) Telestudioene har fungert litt variabelt. Det blir fort slik
at når det blir noe med teknikken, eller den ene er bortreist, så blir det liksom ikke så viktig.
Vi må vokte oss litt for den holdningen der, for reaksjonen fra de øvrige lokasjonene er at nå
ønsker de seg faktisk stedlige ledere, for alle direktører og alt sånt ble jo borte (…). 

Enhetsleder Sykehus C savner fordelene ved å ha en egen, fysisk tilstedeværende
ledelse:

Jeg vil tro at klinikkledelsen vil hevde noe annet (…). Men hvis du jobber i samme korridor
eller etasje, så kan du bare stikke innom. (…) Det kan du aldri når du er «over fjorden».
(…) Vi har jo levd med egen direktør i mange år, og vi vet jo hvor mye kortere veien er til
beslutninger når vi bare kan gå to minutter fra arbeidspulten vår, for å se om direktøren var
til stede, og han hadde en «åpen dør»-mentalitet. (…) Og var han ledig, så fikk du svar. 

Ved Fastlandssykehuset HF er derimot store deler av ledelsen og vernetjenesten
plassert ved det enkelte sykehus, samtidig som det er et mål at ting skal gjøres
mest mulig likt ved de tre sykehusene i foretaket. Informantene ved Fastlands-
sykehuset fremstår som mer fornøyde med sin organisasjonsmodell enn infor-
mantene ved Fjordsykehuset. Modellen som er mest kronglete på papiret, fremstår
som mest velfungerende i praksis. Hvert sykehus i foretaket har sin egen lokale
direktør og sitt eget lokale «hovedverneombud», som kalles «plassansvarlig verne-
ombud». Hovedverneombud Fastlandssykehuset HF mener deres modell frem-
mer HMS-arbeidet: «Det at vi har plassansvarlige verneombud ved hvert sykehus
som jobber nært opp mot den lokale direktøren, det er en ideell måte å jobbe på
for oss.»

Den ene modellen synes å gi en bedre organisering av HMS-arbeidet enn den
andre. Store geografiske avstander hemmer kontakten mellom de ulike nivåene i
Fjordsykehuset HF, både i linjeledelsen og i vernetjenesten. Ikke alle tror imidler-
tid at forklaringen er fullt så enkel. Konsernverneombud RHF mener at ledelsens
fokus på HMS er det viktigste, ikke valg av organisasjonsmodell. Og Hovedverne-
SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2014  | ÅRGANG 31 | 354–372



SYSTEMATISK HMS-ARBEID I SYKEHUS SOM MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR

spa-2014-4.book  Page 369  Thursday, November 6, 2014  10:07 AM
ombud Fjordsykehuset HF opplever utbyggingen av Sykehus A som så krevende
for hele foretaket, at det foreløpig er vanskelig å vurdere hvor egnet klinikkmodel-
len egentlig er: «Å bygge mer organisatorisk struktur på vernetjenesten, det må
gjøres i en hverdag, ikke i den hektiske tiden vi er inne i nå».

Oppsummering og konklusjon

I denne artikkelen har jeg studert endring i det systematiske HMS-arbeidet i syke-
hus over en periode på 15 år, og vist hvordan HMS-arbeidets utvikling over tid
kan bidra til å belyse det NPM-inspirerte endringsarbeidet i sykehus spesielt og
offentlig sektor generelt. Jeg har gjennomført en longitudinell studie i tre sykehus i
Nordland. Hensikten har vært å beskrive stabilitet og endring, gjennom å sam-
menlikne data innhentet med 15 års mellomrom.

Beskrivelsen informantene i de to utvalgene gir av det systematiske HMS-
arbeidet i sykehusene, tyder på at det har skjedd en endring i den perioden under-
søkelsen strekker seg over. HMS-arbeid har gått fra å være en fremmed fugl til å
bli oppfattet som en del av det daglige arbeidet. HMS-aktiviteten er høyere og mer
systematisk, og det faglige innholdet i HMS-arbeidet fremstår ikke lengre som like
skjevt. Dessuten utøves HMS-arbeidet i større grad som en del av det samlede
lederansvaret i linjen. 

Endringen i HMS-arbeidet med utgangspunkt i internkontrollreformen har
skjedd parallelt med en rekke andre reformer, både i sykehussektoren spesielt og i
offentlig sektor generelt. Dette er et viktig poeng. Det har vært tydelige endringer i
HMS-arbeidet, men vi vet ikke i hvilken grad endringene er et resultat av IK-
reformen eller de øvrige reformene i samme periode. Økt satsing på HMS kan
også forstås som et resultat av den ansvarliggjøringen av linjeledere i sykehus som
har fulgt med NPM-inspirerte reformer som enhetlig ledelse og helseforetaks-
reformen, og arbeidet med kvalitetssikring av helsetjenester har kanskje vært vik-
tigere for utbredelsen av tankegangen og begrepene som benyttes ved IK-HMS
enn IK-reformen selv. IK-reformen synes også å ha fått drahjelp av IA-avtalen, en
annen reform som i likhet med den selv er felles for både offentlig og privat sektor.
IA-avtalen har vært med på å endre innholdet i HMS-arbeidet, slik at det reflekte-
rer hele bredden i AML (Borgen & Lunde 2009) på en bedre måte, uten å være en
del av IK-reformen. 

Endringen i det systematiske HMS-arbeidet i sykehus kan forstås som en del av
et større bilde, som en del av en generell moderniseringsprosess i offentlig sektor.
Dette er i tråd med det såkalte «myteperspektivet» (Christensen mfl. 2009:75),
som vektlegger at organisasjoner må forholde seg til skiftende sosiale normer i
omgivelsene for hvordan de bør være utformet. Dermed blir organisasjonene mer
like hverandre, i det minste på overflaten. Men selv om sykehusene har gjennom-
gått endringer, bl.a. på HMS-området, har de også stabile trekk. Dette er i tråd
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med det såkalte «kulturperspektivet» (Christensen mfl. 2009:75), som legger vekt
på at verdier og normer som har vokst frem internt i organisasjoner over lang tid,
gjør dem stadig mer ulike. 

I studiens første del etterlyste daværende personalsjef ved Sykehus B en ster-
kere forpliktelse hos ledere med helsefaglig bakgrunn når det gjaldt HMS og
andre målområder som ikke var knyttet direkte til pasientene, og oppsummerte
sin oppfatning slik: «De vil helst være helsepersonell, ikke ledere». Flere av infor-
mantene med helsefaglig bakgrunn mente på sin side at sykehusledelsen var mest
opptatt av budsjetter og økonomiske resultater (Borgen & Lunde 2001, 2007).
Siden den gang har de tidligere omtalte reformene vært gjennomført og IK-HMS
har fått virke i ytterligere 15 år. Basert på funnene som er blitt presentert her, er
ikke sykehusene lengre en like «spesiell opplevelse» (Borgen & Lunde 2007).
Linjeledere med helsefaglig bakgrunn synes i større grad å ha blitt virkelige
«hybridledere», i den betydning at de er lojale mot hele bredden av mål i sykehus-
organisasjonen, også HMS-mål og budsjetter.

Fremveksten av en linjeledelse bestående av hybridledere er en av de største
endringene i sykehusene i den perioden studien strekker seg over. Sykehusene har
likevel ikke ensidig overtatt ideene som preger NPM-tradisjonen. Påvirkningen
synes å ha gått begge veier. Samtidig har nemlig de administrative lederne også
blitt mer «hybride». Toppledelsen er ikke bare opptatt av økonomi, men også av
kvaliteten på helsetjenestene, noe som tradisjonelt har vært profesjonenes fremste
anliggende. Her forenes de ansattes faglige idealer med krav i helsedepartementets
oppdragsdokument, nasjonale kampanjer, forventninger i befolkningen og de
lokale direktørenes engasjement for å levere gode resultater på området kvalitet og
pasientsikkerhet. Kvalitet og økonomi har blitt felles kriterier for både eiere, direk-
tører og ledere med helsefaglig bakgrunn når man vurderer sykehusenes resul-
tater. 

Analysen av endringen i HMS-arbeidet i sykehusene gir en indikasjon på at de
NPM-inspirerte reformene har bidratt til å endre offentlig sektor. Men skal
endringsarbeidet bli vellykket, synes endring også å handle om tilpasning til eksis-
terende verdier og normer i organisasjonene.

Noter

1 Takk til Ann Therese Lotherington for veiledningen i arbeidet med artikkelen. Takk
også til både den anonyme konsulenten og redaksjonen i Søkelys på arbeidslivet, som
gjennom sine kommentarer bidro til å gjøre artikkelen bedre enn den ellers ville ha
blitt.
SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2014  | ÅRGANG 31 | 354–372



SYSTEMATISK HMS-ARBEID I SYKEHUS SOM MODERNISERING AV OFFENTLIG SEKTOR

spa-2014-4.book  Page 371  Thursday, November 6, 2014  10:07 AM
Referanser

Arbeidstilsynet (2006). God vakt! - Arbeidsmiljø i sykehus. Oppsummering etter tilsyn i lan-
dets sykehus 2005. Prosjektrapport. Bodø: Arbeidstilsynet. 

Berg, L.N., H. Byrkjeflot & G. Kvåle (2010). Hybridledelse i sykehus – en gjennomgang av 
litteraturen. Nordiske organisasjonsstudier, 12(3):30–49.

Bjørnstad, O. (2002). Helsefremmende arbeidsplasser. Idébanken for sykefraværsarbeidet. 
Ark nr. 53. Oslo: Tiden Norsk Forlag AS.

Bjørnstad, T.C. (2014). Aktive sykehus? Søkelys på arbeidslivet, 31(1-2):136–156. 
Borgen, P.C. & B. Lunde (2001). Problemet er å få systemet til å leve. Master of Public 

Health-oppgave. Göteborg: Nordiska hälsovårdshögskolan.
Borgen, P.C. & B.V. Lunde (2007). «Sykehus er en meget spesiell opplevelse». Utfordringer i 

HMS-arbeidet i sykehus. Tidsskrift for velferdsforskning, 10(4):234–245.
Borgen, P.C. & B.V. Lunde (2009). Arbeidslivet som arena for folkehelsearbeid. Mål og mid-

ler i HMS-arbeidet. Tidsskrift for velferdsforskning, 12(4):249–260.
Borgen, P.C. (2012). «En av mine oppgaver er egentlig å selge tankene». Systematisk HMS-

arbeid i sykehus som translasjonsprosess. Sosiologisk tidsskrift, 20(4):219–313.
Brante, T. (2005). Staten og professionerne. I: Eriksen, T.R. og A.M. Jørgensen (red.) 

Professionsidentitet i forandring (s. 16–35). København: Akademisk Forlag.
Christensen, T., P. Lægreid, P.G. Roness & K.A. Røvik (2009). Organisasjonsteori for offent-

lig sektor. Oslo: Universitetsforlaget.
Engelstad, F. & K. Steen-Johnsen (2010). Hva er det med hybride organisasjoner? Nordiske 

organisasjonsstudier, 12(3):3–7.
Flermoen, S. (2001). Søkelys på organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.
FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virk-

somheter (Internkontrollforskriften). Oslo: Arbeids- og sosialdepartementet.
Graver, H.P. (1995). Sikkerhets- og miljørett. I: J. Hermansen (red.) Miljøledelse (s. 200–

253). Oslo: TANO.
Grimsmo, A. & B.A. Sørensen (2004). Null-punkt-undersøkelse i sykehus. AFI-notat 8/04. 

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.
Grønmo, S. (2004). Samfunnsvitenskapelige metoder. Bergen: Fagbokforlaget.
Hippe, J.M. & S.C. Trygstad (2012). Ti år etter. Ledelse, ansvar og samarbeid i norske syke-

hus. Fafo-rapport 2012:57. Oslo: Fafo.
Iversen, H. P. og Gammelsæter, H. (2012). Reformer i utakt. Selvorganisering eller 

avstandsledelse i psykisk helsevern? Nordiske organisasjonsstudier, 14(1): 28–50.
Jacobsen, D.I. & J. Thorsvik (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: 

Fagbokforlaget.
Johnsen, Å. (2005). Økonomisk organisasjonsteori og ny offentlig styring. I: E. Døving & Å. 

Johnsen (red.) Organisasjonsteori på norsk (s. 263–286). Bergen: Fagbokforlaget.
Karlsen, J.E. (2004). Ledelse av helse, miljø og sikkerhet. Bergen: Fagbokforlaget.
Karlsen, J.E. (2010). Systematisk HMS-arbeid. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2014 | ÅRGANG 31  | 354–372 371



PER-CHRISTIAN BORGEN

372

spa-2014-4.book  Page 372  Thursday, November 6, 2014  10:07 AM
Kjekshus, L.E., H. Byrkjeflot & D.O. Torjesen (2013). Organisering og ledelse av sykehus 
etter NPM – legenes tilbaketrekning? I: A. Tjora & L. Melby (red.) Samhandling for helse 
(s. 105–119). Oslo: Gyldendal.

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.(Arbeidsmiljø-
loven).

LOV 2001-06-15-93: Lov om helseforetak m.m. (Helseforetaksloven).
Malterud, K. (2013). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. Oslo: Universitetsforlaget.
Mintzberg, H. (1989). Mintzberg on Management. New York (USA): The Free Press.
NAV (2014). Hva er inkluderende arbeidsliv (IA)? Lesedato 09.09.14. Avtaleteksten til 

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2014–2018 hentes frem ved å klikke 
på Relatert informasjon. https://www.nav.no/no/Bedrift/Inkluderende+arbeidsliv/
Hva+kan+NAV+hjelpe+med/Hva+er+inkluderende+arbeidsliv 

NOU (1987:10). Internkontroll i en samlet strategi for arbeidsmiljø og sikkerhet. Oslo: Kom-
munal- og arbeidsdepartementet.

NOU (2010:13). Arbeid for helse. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.
Røvik, K.A. (2007). Moderne organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget.
Røvik, K.A. (2009). Trender og translasjon. Oslo: Universitetsforlaget
Skaar, S. (1994). Internkontroll i følge forskriften. I: Skaar, S. (red) Internkontroll – ørken-

vandring eller veien til det forjettede land? (s. 37–43). Trondheim: Sintef IFIM.
Sosial- og helsedirektoratet (2005). «… og bedre skal det bli!». Nasjonal strategi for kvali-

tetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten. Veileder. IS-1162.
Statens arbeidsmiljøinstitutt (2002). Lillestrøm-erklæringen om helsefremmende arbeids-

plasser. Hentet fra http://www.stamiweber.no/hefa/lillestrom_erklar.html 
St.meld. nr. 47 (2008–2009). Samhandlingsreformen. Oslo: Helse- og omsorgsdepartemen-

tet.
Svensson, L.G. & A. Karlsson (2008). Profesjon, kontroll og ansvar. I: Molander, A. og L.I. 

Terum (red) Profesjonsstudier (s. 261–275). Oslo: Universitetsforlaget.
Thomassen, O.J. (2006). Hvordan skape et helsefremmende arbeidsmiljø? Arbeidervern. 

Hentet fra http://www.arbeidstilsynet.no/arbeidervernartikkel.html?tid=79343 
SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 4  | 2014  | ÅRGANG 31 | 354–372



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




