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Innvandrere i Norge har høyere risiko for å oppleve fattigdom, samtidig er inn-
vandrerfattigdom i større grad vedvarende: nærmere en fjerdedel av innvan-
drere ble værende i fattigdom over en 10–15 årsperiode, mens det samme gjaldt
en av ti i den øvrige befolkningen (Bhuller & Aaberge 2010). I denne artikkelen
undersøker vi om slik vedvarende fattigdom kjennetegnes og forsterkes av til-
standsavhengighet, dvs. om det å oppleve fattigdom i en periode i seg selv øker
risikoen for å oppleve fattigdom senere. Vi finner at tilstandsavhengighet i inn-
vandrerfattigdom er betydelig høyere enn for den øvrige befolkningen og bidrar
til forsterket vedvarende fattigdom blant innvandrere.

Tidligere forskning viser at innvandrere er særskilt utsatt for fattigdom sammen-
liknet med befolkningen for øvrig. Andersen m.fl. (2003) finner at andelen fattige
blant innvandrere og deres etterkommere var på 17,7 prosent i perioden 1991–
1994, mot 1,7 prosent for personer uten innvandringsbakgrunn. Kirkeberg (2008)
finner at en av fire innvandrere opplevde å ha lavinntekt i årene 2004–2006 og at
andelen var fallende i botid. Hansen & Wahlberg (2009) studerer fattigdom i Sve-
rige og finner at andelen fattige blant innvandrere er høyere enn i den øvrige
befolkningen, samt at fattigdommen er i større grad vedvarende blant inn-
vandrere. Bhuller & Aaberge (2010) viser at det er betydelig grad av vedvarende
fattigdom også i Norge, og at slik «persistens» i fattigdomstilstanden er høyere
blant innvandrere.

Dynamikk og tilstandsavhengighet i fattigdom er interessant fordi effektivite-
ten av ulike tiltak avhenger av fattigdommens natur. Dersom fattigdom i hovedsak
er en kortsiktig tilstand og det ikke finnes tilstandsavhengighet i fattigdom, kan
man argumentere for at midlertidige inntektstiltak som sørger for at personer
kommer seg ut av en tilstand med lavinntekt, er passende. Men hvis fattigdom har
en mer vedvarende karakter og det finnes en sterk grad av tilstandsavhengighet i
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fattigdom, kan tiltak utarbeidet for å redusere inngangen til fattigdom, eksempel-
vis utdannings- og arbeidsmarkedstiltak, være mer effektive. Fra tidligere forsk-
ning vet vi at innvandrere er særskilt utsatt for fattigdom, samtidig som innvan-
drerfattigdom er i større grad vedvarende. Det gjenstår imidlertid å avklare
forhold som påvirker strømmene inn og ut av fattigdom, og om det eksisterer til-
standsavhengighet i fattigdom blant innvandrere.

Heckman (1981) skiller mellom to kilder til såkalt «persistens» i individuelle
utfall som fattigdom, stønadsmottak, arbeidsledighet, helsetilstand, osv. For det
første kan det eksistere en ren egeneffekt av å ha opplevd fattigdom i én periode
som øker sannsynligheten for å være fattig også i neste periode. Dette defineres
som en ren tilstandsavhengighet i fattigdom. For eksempel kan en person som er
fattig i en periode, oppleve å ha lavere motivasjon for å søke fremtidige jobber,
ikke lenger føle sosialstigma ved å ha lavinntekt eller motta trygd, bli diskriminert
av potensielle fremtidige arbeidsgivere grunnet «hull i CV-en», eller få redusert
arbeidserfaring eller jobbspesifikk humankapital, osv. Dette er noen potensielle
grunner til at en som er fattig i en periode, får høyere risiko for å være fattig
senere. Tilstandsavhengighet i fattigdom bidrar på denne måten til «fattigdomsfel-
ler» og er uønsket fra samfunnets side.

For det andre kan vi observere vedvarende fattigdom på grunn av vedvarende
egenskaper ved individene som påvirker deres sannsynlighet for å være fattig.
Eksempelvis kan en person over tid ha en lav inntektsevne grunnet vedvarende dår-
ligere helse som fører til at vedkommende har en vedvarende høyere sannsynlighet
for å ha lavinntekt over flere år. Slike vedvarende egenskaper kan i mange tilfeller
være uobserverte, eksempelvis personens helsesituasjon eller inntektsevne. Det at
man ikke kan kontrollere for slike uobserverte individuelle kjennetegn, vanskelig-
gjør identifikasjon av den «rene» tilstandsavhengigheten atskilt fra såkalt «spuriøs»
tilstandsavhengighet som skyldes påvirkning fra vedvarende kjennetegn.

Ved å følge individer over flere årganger kan vi i denne analysen identifisere
ren tilstandsavhengighet i fattigdom fra spuriøs tilstandsavhengighet som skyldes
vedvarende observerbare eller permanente uobserverte individuelle egenskaper.
Vår analyse bidrar til fattigdomslitteraturen på tre vesentlige punkter: For det
første presenterer vi estimater på tilstandsavhengighet i fattigdom blant innvan-
drere og sammenlikner dette med resultatene for den øvrige befolkningen. For det
andre analyser vi tilstandsavhengighet separat etter innvandrernes landbakgrunn
og deres ankomstår til Norge, noe som gjør at våre resultater er av vesentlig inter-
esse når en skal vurdere tiltak mot fattigdom blant ulike grupper av innvandrere.
For det tredje benytter vi registerdata av høy kvalitet som dekker hele populasjo-
nen av innvandrere over en relativ lang tidsperiode på nærmere 20 år. Dette gjør
at våre resultater har større presisjon enn det som er presentert tidligere i mye av
den internasjonale litteraturen basert på data fra spørreundersøkelser, som i til-
legg kan ha vesentlige problemer med målefeil og selektiv svarsannsynlighet.
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Vi måler tilstandsavhengighet for en populasjonsgruppe som den gjennom-
snittlige effekten av å være fattig ett år på sannsynligheten for å være fattig året
etter. Vi finner at innvandrere opplever en betydelig høyere grad av tilstandsav-
hengighet i fattigdom sammenliknet med den øvrige befolkningen. For innvan-
drere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika er tilstandseffekten på mellom 21–28 pro-
sentpoeng avhengig av deres ankomstkohort. Disse tallene kan tolkes som at
dersom en tilfeldig valgt gruppe av innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika
blir fattige i ett år, vil det i seg selv øke sannsynligheten for at disse opplever fattig-
dom også året etter med 21–28 prosentpoeng, sammenliknet med sannsynligheten
for å være fattig året etter blant innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika som
ikke ble fattige det året. For innvandrere fra Øst-Europa finner vi tilstandseffekter
på mellom 19-23 prosentpoeng, og for innvandrere fra Vest-Europa, Nord-Ame-
rika og Oseania er tilstandseffektene på 11–19 prosentpoeng. Til sammenlikning
er tilstandseffekten for den øvrige befolkningen ca. 8 prosentpoeng. Vi finner at
forskjellene i tilstandsavhengighet mellom innvandrere og befolkningen for øvrig
(i) ikke skyldes ulik sammensetning av utdanning, alder og kjønn på tvers av
gruppene, og (ii) bidrar til betydelig høyere innvandrerfattigdom enn det tilfellet
ville vært uten tilstandsavhengighet.

Data og analysepopulasjon

Våre data er hentet fra en rekke registerbaserte statistikker utarbeidet av Statistisk
sentralbyrå og dekker hele den bosatte populasjonen i Norge for årene fra 1993 til
2011. Vi bruker hovedsakelig følgende datakilder fra SSB: inntektsstatistikk, inn-
vandringsstatistikk, befolkningsstatistikk, familie- og husholdningsstatistikk,
utdanningsstatistikk, og folke- og boligtellingene. Hver av disse registerdatakil-
dene gir oss individuelle opplysninger som kan kobles på tvers av årene og dekker
samlet sett en nokså lang tidsperiode på nærmere 20 år, noe som har avgjørende
betydning for vår empiriske analyse.

SSBs inntektsstatistikk gir detaljerte opplysninger om registrerte inntekter for
samtlige personer bosatt i Norge, men inntekter utelatt for skattemyndigheter er
ikke medregnet. Statistikk for familier og husholdninger gir detaljerte opplysnin-
ger om hvilken husholdning hvert individ tilhører, men er kun tilgjengelig fra og
med 2005. For årene 1993–2004 har man i SSB konstruert et husholdningspanel
basert på familiestatistikken og boligopplysninger fra folke- og boligtellingsdata-
ene for 1990 og 2001 spesifikt for fattigdomsanalyser. Det mangler utdannings-
opplysninger for en stor andel innvandrere i SSBs utdanningsstatistikk, da regis-
teropplysninger kun er tilgjengelig for innvandrere som har fullført en utdannelse
i Norge, eller som har fått innrapportert sin utdannelse fullført i utlandet. I den
empiriske analysen legger vi derfor til en indikatorvariabel for manglende utdan-
ningsopplysninger i stedet for å utelate personer uten utdanningsopplysninger.
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For en mer utdypende diskusjon av hver av datakildene referer vi til Bhuller &
Brandsås (2013:11-18).

Vi følger SSBs definisjon av innvandrere. En innvandrer er en person født i
utlandet av to utenlandskfødte foreldre og har på et tidspunkt etter sin fødsel inn-
vandret til Norge. Norskfødte med innvandrerbakgrunn er personer født i Norge
av to foreldre født i utlandet, som i tillegg har fire besteforeldre født i utlandet.
Personer som ikke er definert som innvandrere eller norskfødte med innvandrer-
bakgrunn, inngår i gruppen «befolkningen for øvrig». For å studere forskjeller
mellom ulike grupper av innvandrere på en fleksibel måte, gjør vi analyser separat
for følgende tre landbakgrunnsgrupper: (i) innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-
Amerika, (ii) innvandrere fra Øst-Europa, og (iii) innvandrere fra Vest-Europa,
Nord-Amerika og Oseania. Innenfor hver av disse gruppene gjør vi videre analy-
sene separat etter personens år for ankomst til Norge etter følgende fire grupper:
(i) ankomst før 1993, (ii) ankomst 1993–1996, (iii) ankomst 1997–2000, (iv)
ankomst 2001–2004. Disse tolv (tre � fire) innvandrergruppene danner sammen
med den øvrige befolkningen analysepopulasjonen, slik at vi kan analysere til-
standsavhengighet i fattigdom separat for disse 13 gruppene.

I den empiriske analysen vil vi studere fattigdomsdynamikk kun blant perso-
ner i yrkesaktiv alder, definert til å være mellom 17–62 år. Vårt fattigdomsbegrep
tar imidlertid utgangspunkt i husholdningens samlede inntekt etter skatt og
avhenger av antall personer i husholdningen (se definisjon i neste avsnitt). Det
gjør at selv om vår analysepopulasjon består av et utvalg av personer i yrkesaktiv
alder og analysen utføres på individnivå, er fattigdomsvariabelen beregnet på
grunnlag av husholdningsopplysninger før vi begrenser oss til analyseutvalget. Vi
begrenser analysen til personer i yrkesaktiv alder, da barn under 17 år og eldre
over 62 år i mindre grad har muligheter til å delta på arbeidsmarkedet. Barnas fat-
tigdomshistorikk er i stor grad bestemt av inntekten til de voksne og deres yrkes-
aktivitet, mens fattigdomshistorikken til de eldre i stor grad avgjøres av deres tid-
ligere yrkesaktivitet og pensjonsutbetalinger. Vår analysepopulasjon består videre
utelukkende av personer i yrkesaktiv alder blant innvandrere og personer uten
innvandrerbakgrunn; vi utelater norskfødte med innvandrerbakgrunn da denne
gruppen har en nokså ulik aldersfordeling sammenliknet med de øvrige grup-
pene. Videre er våre data kun tilgjengelig for personer bosatt i Norge per 1. januar
hvert år, slik at vi også må begrense analyseutvalgene til personer i yrkesaktiv
alder som har vært bosatt i Norge gjennom hele året og minst to sammenheng-
ende år når vi studerer dynamikk i fattigdom.

Fattigdomsbegrep

I likhet med en rekke tidligere fattigdomsstudier for Norge og andre OECD-land
benytter vi OECDs metode for å måle relativ fattigdom basert på fordelingen av
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husholdningsinntekter. Implisitt i denne fremgangsmåten hviler det en antagelse
om at inntektsulikhet på et punkt i fordelingen antar en kvalitativ dimensjon, ved
at en husholdning med «for få» ressurser ikke kan delta i samfunnet på en normalt
akseptabel måte (Townsend 1979:31). Fattigdomsgrensen er dermed forutsatt til å
være avhengig av det generelle nivået på levestandarden i samfunnet. 

I denne analysen bruker vi «inntekt etter skatt» som et ressursmål i tråd med
internasjonale anbefalinger (Expert Group on Household Income Statistics 2001).
Videre summerer vi opp inntektene innen husholdningen slik at vi ser på hele
husholdningens disponible inntekt. Vi observerer imidlertid ikke hvordan perso-
nene deler ressursene innen husholdningen og må derfor anta at alle personer i
samme husholdning oppnår den samme økonomiske velferden, uavhengig av per-
sonenes inntektsandeler. Vi bruker OECDs ekvivalensskala som omregner hus-
holdningens inntekt til såkalt ekvivalentinntekt, slik at det er mulig å sammen-
ligne husholdninger med ulik størrelse. I denne skalaen får første voksne i en
husholdning vekten 1, øvrige voksne 0,7 og samtlige barn 0,5. Ekvivalentinntekten
EIit for individ i bosatt i husholdning h i år t bestemmes av samlet disponibel hus-
holdningsinntekt Hht antall voksne Vht og antall barn Bht i husholdning h i år t ved
formelen 

slik at alle individer bosatt i samme husholdning får en identisk ekvivalentinntekt.
I sammenligninger av inntektsnivå for personer bosatte ulike steder antar man

vanligvis at kjøpekraften og kostnadene til å delta i samfunnslivet er uavhengig av
bosted. Dette er en nokså restriktiv antagelse da særlig bokostnader og lønnsnivå
varierer til dels kraftig mellom steder i Norge. Vi benytter derfor en metode fore-
slått av Mogstad m.fl. (2007) til å benytte såkalte regionale fattigdomsgrenser til å
sammenligne personer bosatt innen samme region.1 For å bestemme de regionale
fattigdomsgrensene bruker vi SSBs 46 arbeidsmarkedsregioner (Bhuller 2009),
som er basert på pendlingsstatistikk mellom kommuner. Vi definerer dermed fat-
tigdomsgrensen til å være lik halvparten av medianen i fordelingen av ekvivalens-
inntekt innenfor hver av de 46 regionene, der vi fortsatt beregner ekvivalensinn-
tekt basert på OECD-skalaen. Videre for å unngå at husholdninger med store
oppsparte midler regnes som fattige, vil vi ikke regne formuende som fattige, hvor
vi definerer formuende til individer med ekvivalent bruttofinanskapital som over-
stiger fattigdomsgrensen. Til sist regner vi ikke studenter som fattige, da deres fat-
tigdomssituasjon ofte er kortvarig og kan anses som en frivillig investering i høy-
ere utdanning og dermed fremtidige inntekter. 
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Deskriptiv statistikk

I en analyse av fattigdom som omfatter en periode på nesten 20 år, er det viktig å klar-
gjøre hvordan sammensetningen av analysepopulasjonen har endret seg over tid.
Kolonne 2 i tabell 1 viser antall bosatte i Norge per 1. januar hvert år innenfor de tre
nevnte innvandrergruppene etter landbakgrunn og den øvrige befolkningen. Tallene
gjenspeiler en markant økning i antall bosatte innvandrere, med ca. 140000 innvan-
drere i yrkesaktiv alder i 1993 til nærmere 456000 i 2011. Økningen er særlig markant
blant bosatte innvandrere fra Afrika, Asia og Sør-Amerika, som i 2011 var på 204000
mot 67000 i 1993. Blant innvandrere fra Øst-Europa var det 17000 bosatte i 1993, mot
145000 i 2011. Økningen er spesielt sterk etter EU-utvidelsen i 2004. Blant innvan-
drere fra Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania har antall bosatte innvandrere i
Norge økt fra 57000 til 107000 i perioden. Samtidig har antall i yrkesaktiv alder i
befolkning for øvrig økt svakt fra ca. 2,47 til i underkant av 2,57 millioner.

Den sterke innvandringen til Norge i årene 1993–2011 kan tenkes å resultere i
endringer i sammensetningen av befolkningen langs dimensjoner som er viktige
for vår analyse. Tabell 1 viser videre utviklingen over tid i noen av de viktigste
variablene som inngår i vår analyse; hver av disse variablene er dessuten sterkt
korrelert med fattigdomsutfall. Kolonne 3 viser utviklingen i gjennomsnittlig
alder; vi ser at gjennomsnittlig alder er nokså stabil over analyseperioden og ligger
mellom 33 og 42 år for samtlige grupper. Det er likevel noen merkbare forskjeller
på tvers av gruppene: innvandrere fra Asia, Afrika, Sør-Amerika og Øst-Europa er
i snitt fem år yngre enn personer i den øvrige befolkningen og innvandrere fra
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania. Kolonne 4 viser utviklingen i kvinnean-
delen over tid. Tallene viser at kvinneandelen blant innvandrere fra Asia, Afrika
og Sør-Amerika har økt fra 43,2 prosent til 52,5 prosent, mens blant innvandrere
fra Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania har kvinneandelen gått ned fra 51,5
prosent til 44,4 prosent. For innvandrere fra Øst-Europa finner vi imidlertid stor
variasjon: kvinneandelen økte fra 50,4 prosent i 1993 til 55,5 prosent i 2005, men
har etter EU-utvidelsen igjen gått ned markant til 42 prosent i 2011. Til sammen-
likning har kvinneandelen i den øvrige befolkningen vært stabil på ca. 49 prosent.

Kolonne 5 viser utvikling i andel sysselsatte, definert som andel personer i
yrkesaktiv alder med en positiv lønnsinntekt opptjent i løpet av året. For innvan-
drere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika økte andel sysselsatte fra 55,1 i 1993 til 65,2
prosent i 2011, mens innvandrere fra Øst-Europa har en enda sterkere vekst i
andel sysselsatte, fra 43,9 i 1993 til 81,6 prosent i 2011. Tilsvarende andel blant
innvandrere fra Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania økte fra 72,7 prosent i
1993 til 84,2 prosent i 2011. I den øvrige befolkningen har andelen sysselsatte vært
relativ stabil mellom 83,6 prosent i 1993 og 86,6 i 2011. Kolonne 6 viser videre at
det også er stor variasjon på tvers av gruppene når det gjelder andel studenter.
Blant innvandrere fra Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania holder andelen
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studenter seg relativ stabil på rundt 6–7 prosent og tilsvarende på rundt 14–15
prosent i den øvrige befolkningen. Blant innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-
Amerika var det imidlertid en markant nedgang fra 16,1 prosent i 1993 til 12,2
prosent i 1999, hvorpå andelen har vært konstant siden. Blant innvandrere fra
Øst-Europa ser vi en sterk økning fra 7 prosent i 1993 til 12,6 prosent i 1999 og
videre til 13,7 prosent i 2005, og deretter en reduksjon til 6,7 prosent i 2011.

Kolonne 7 viser andelen gifte, inkludert individer i registrert partnerskap. Ande-
len økte fra 60 prosent i 1993 til 63,8 prosent blant innvandrere fra Asia, Afrika og
Sør-Amerika før den falt til 57 prosent i 2011. Andelen gifte blant innvandrere fra
Øst-Europa har gått ned jevnt fra 67,6 prosent i 1993 til 56,6 prosent i 2011. Blant

Tabell 1. Utvikling i individuelle kjennetegn 1993 - 2011. Etter landbakgrunn

År Antall 
bosatte 
(i tusen)

Alder 
(i år)

Andel
kvinner 
(%)

Andel 
syssel-
satte (%)

Andel
studen-
ter (%)

Andel 
gifte/
part-
nere (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Innvandrere fra 1993 66,6 33,5 43,2 55,1 16,1 60,0
Asia, Afrika 1999 89,8 35,2 47,7 65,5 12,0 63,8
og Sør-Amerika 2005 138,0 35,9 50,5 62,3 12,6 61,7

2011 204,5 36,8 52,5 65,2 12,2 57,0

Innvandrere fra 1993 16,9 36,1 50,4 43,9 7,0 67,6
Øst-Europa 1999 29,8 36,2 54,7 67,8 12,6 62,1

2005 47,8 36,2 55,5 75,1 13,7 59,8
2011 144,6 36,0 42,0 81,6 6,7 56,6

Innvandrere fra 1993 56,6 40,9 51,5 72,7 6,1 59,1
Vest-Europa, 1999 70,5 40,2 49,5 80,7 6,0 50,5
Nord-Amerika 2005 72,9 41,3 47,3 81,3 6,8 49,1
og Oseania 2011 106,6 39,3 44,4 84,2 6,6 41,5

Befolkningen 1993 2 469,2 37,4 49,2 83,6 14,3 50,0
for øvrig 1999 2 530,2 38,7 49,1 87,0 13,7 46,9

2005 2 571,2 39,8 49,1 85,3 14,0 43,6
2011 2 566,2 39,8 49,1 86,6 15,0 39,2

Kommentar: Tallene i kolonne 2 viser antall personer i alder 17–62 år bosatt i Norge i tusen per 
1. januar hvert år. Tallene i kolonnene 3-7 angir gjennomsnittsverdier eller populasjonsandeler for 
personer i yrkesaktiv alder 17–62 år. 1993–2011. Kilde: SSB
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innvandrere fra Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania har det imidlertid vært
en markant nedgang i andelen gifte, fra 59,1 prosent i 1993 til 41,5 prosent i 2011.
Den laveste andelen gifte finner vi i befolkningen for øvrig, og denne andelen har
dessuten gått ned fra 50 prosent i 1993 til 39,2 prosent i 2011. Alle grupper, foru-
ten innvandrere fra Asia, Afrika og Asia, har dermed hatt en vesentlig nedgang i
andelen gifte i løpet av perioden. 

Samlet sett viser resultatene i tabell 1 at det har vært nokså store endringer i
den demografiske sammensetningen i perioden 1993–2011. Gjennomsnittlig
alder har vært relativ uendret, mens kvinneandelen har endret seg mye blant inn-
vandrere fra Øst-Europa, og andelen gifte har gått ned i samtlige grupper med
unntak av innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika. Andelen sysselsatte har
gått opp blant innvandrere, særlig blant de fra Asia, Afrika, Sør-Amerika og Øst-
Europa, mens det har vært noe ulik utvikling i andel studenter, med særlig reduk-
sjon blant innvandrere fra Øst-Europa de seneste årene.

Utvikling i fattigdom fra 1993 til 2011

Før vi går videre til å studere dynamikk i fattigdom blant innvandrere, er det nyt-
tig å ha et overblikk over utvikling i fattigdom i perioden 1993–2011. Figur 1(a)
viser andel fattige blant personer i yrkesaktiv alder, kategorisert etter landbak-
grunn. Vi finner tydelige forskjeller i andelen fattige på tvers av innvandrergrup-
pene, og mellom innvandrere og befolkningen for øvrig. Figur 1(a) viser at antall
fattige har gått ned fra 27 til 20 prosent blant innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-
Amerika. Blant innvandrere fra Øst-Europa var andelen fattige rundt 47 prosent i
1993, før den gikk ned til 15 prosent i 1998. Rundt 1999 er det en økning i andel
fattige som følge av flere nyankomne flyktninger til Norge fra Kosovo-krigen. Fra
2003 øker andelen fattige igjen, fra 15 prosent til i overkant av 20 prosent i 2011.
Blant innvandrere fra Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania har andel fattige
vært relativ stabil på 10–15 prosent, mens andel fattige i den øvrige befolkningen
er rett i underkant av to prosent i hele perioden.

Tidligere forskning viser at andelen fattige blant innvandrere reduseres etter-
som deres botid i Norge øker (Kirkeberg 2008, Bhuller & Aaberge 2010, Epland &
Normann 2012). Dette kan komme av at innvandrere med lenger botid er bedre
rustet i arbeidsmarkedet og dermed har en lavere sannsynlighet for å oppleve fat-
tigdom sammenliknet med individer som nylig har innvandret til Norge. For å
undersøke om dette også gjelder for vår analysepopulasjon og observasjonsperi-
ode, deler vi innvandrere inn i tre landbakgrunnsgrupper og videre i fem såkalte
«ankomstkohorter»: innvandrere som ankom Norge (i) før 1993, (ii) 1993–1996,
(iii) 1997–2000, (iv) 2001–2004, og (v) 2005–2008. Figurene 1(b)-(d) viser der-
med utviklingen i andelen fattige i årene 1993–2011 blant innvandrere i yrkesaktiv
alder etter deres landbakgrunn og ankomstkohort. 
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Figur 1. Andelen fattige, etter landbakgrunn og ankomstkohort

Kommentar: Figurene illustrerer andel fattige blant personer i yrkesaktiv alder 17–62 år. Figur (a) viser 
andel fattige i årene 1993–2011 for innvandrere og den øvrige befolkningen. Figurene (b)-(d) illustre-
rer andel fattige i årene 1993–2011 separat for innvandrere etter landbakgrunn og ankomstkohort. Fat-
tigdomsdefinisjon er basert på husholdningens inntekt etter skatt, OECD-skala og regionale 
fattigdomsgrenser. Kilde: SSB, egne beregninger.

Vi finner at samtlige grupper av innvandrere opplever en kraftig nedgang i ande-
len fattige de første fem årene etter at de har bosatt seg i Norge.2 Men etter de før-
ste fem «tilpasningsårene» er det kun blant innvandrere fra Vest-Europa, Nord-
Amerika og Oseania vi finner en vesentlig ytterligere nedgang i andelen fattige.
Blant innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika som ankom etter 1993, finner
vi en stabilisering i fattigdomsandelen på 16–18 prosent, uavhengig av år for
ankomst, mens fattigdomsandelen er noe lavere blant de som bosatte seg i Norge
allerede før 1993, og ligger på 12 prosent i 2011. Blant innvandrere fra Øst-Europa
som ankom før 2005, finner vi at fattigdomsandelen også stabiliserer seg og er på
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ca. 8 prosent i 2011. I løpet av de første fem «tilpasningsårene» går fattigdoms-
andelen for disse gruppene fra 25–30 prosent og ned til 8 prosent, og vi finner i
liten grad videre avvik fra dette nivået. Til sammenlikning finner vi en høyere
andel fattige på rundt 15 prosent i 2011 blant de «nyankomne» innvandrere fra
Øst-Europa som innvandret til Norge etter EU-utvidelsen. Blant innvandrere fra
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania finner vi en ganske annerledes utvikling;
fattigdomsandelene faller de første fem årene, men fortsetter å falle ytterligere fra
rundt 10 prosent og ned til 4–5 prosent i 2011.

Disse resultatene tegner et nokså sammensatt bilde av fattigdomsutviklingen
blant ulike innvandrergrupper. Det er en betydelig grad av heterogenitet på tvers
av innvandrere etter landbakgrunn, men også blant innvandrere med lik landbak-
grunn og ulik ankomstkohort. Innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika har i
snitt den høyeste andelen fattige og lavest andel sysselsatte. Blant innvandrere fra
Øst-Europa finner vi store endringer i demografisk sammensetning og også ande-
len fattige. Innvandrere fra Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania har i snitt
lavere fattigdomsandel og høyere andel sysselsatte sammenliknet med øvrige inn-
vandrergrupper. Fattigdomsandelen er lavest blant de uten innvandrerbakgrunn.

Innstrømning til og utstrømning fra fattigdom

For å analysere dynamikk må vi kunne observere og følge et individ sammen-
hengende over minst to år. Resultatene presentert i dette avsnittet er derfor
begrenset til et litt mindre utvalg enn i det forrige avsnittet. Vi begynner med å
presentere anslag på innstrømningsrater til fattigdom og utstrømningsrater fra
fattigdom for innvandrere etter landbakgrunn og for den øvrige befolkningen i
figur 2(a)-(d). Innstrømningsraten i et år t er definert som andelen av ikke-fattige
personer i år t-1 som går inn i fattigdom i år t, mens utstrømningsraten er definert
som andelen av fattige personer i år t-1 som går ut av fattigdom i år t.

Vi finner at innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika har den høyeste inn-
strømningsraten til fattigdom på mellom 6 og 9 prosent. Videre finner vi for
denne gruppen en svak reduksjon i innstrømningsraten over tid. Fra 1999 har
innvandrere fra Øst-Europa hatt en innstrømning på mellom 4 og 6 prosent, mens
det var noe høyere innstrømning i de tidligere årene. Innvandrere fra Vest-
Europa, Nord-Amerika og Oseania samt befolkningen for øvrig har til sammen-
likning nokså lave innstrømningsrater, henholdsvis på 2,5 og 1 prosent. Videre
finner vi at personer uten innvandrerbakgrunn også har den høyeste utstrøm-
ningsraten på rundt 60 prosent. Dette er vesentlig høyere enn det vi observerer for
innvandrergruppene: innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika har jevnt over
den laveste utstrømningsraten på rundt 40 prosent, mens utstrømningsraten blant
innvandrere fra Øst-Europa har beveget seg mellom 45 og 65 prosent i årene
1995–2011 og lå på et lavere nivå før 1995. Innvandrere fra Vest-Europa, Nord-
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Amerika og Oseania ser ut til å ha hatt en økning i utstrømningsraten fra ca. 40 til
50 prosent i løpet av perioden. Disse tallene indikerer at i snitt vil nesten rundt
seks av ti fattige personer uten innvandrerbakgrunn gå ut av fattigdom fra et år til
det neste, mens det samme gjelder kun fire av ti innvandrere fra Asia, Afrika og
Sør-Amerika.

Figur 2. Innstrømning til og utstrømning fra fattigdom, etter landbakgrunn

Kommentar: Innstrømningsrate til og utstrømningsrate fra fattigdom i perioden 1993–2011 blant inn-
vandrere etter landbakgrunn og den øvrige befolkningen. Personer i yrkesaktiv alder 17–62 år bosatt i 
Norge sammenhengende i minst to år. Kilde: SSB, egne beregninger
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Resultatene i figur 2 viser dermed at innvandrere har betydelig høyere sannsynlig-
het for å gå inn i fattigdom og lavere sannsynlighet for å gå ut av fattigdom fra et år
til det neste sammenliknet med den øvrige befolkningen. I tillegg finner vi at
sannsynligheten for å bli værende fattig fra et år til det neste, dvs. 1 – utstrøm-
ningsraten, er betraktelig høyere enn sannsynligheten for å gå inn i fattigdom. En
slik signifikant forskjell i «persistensraten» og innstrømningsraten kan indikere at
det eksisterer tilstandsavhengighet i fattigdom, siden personer som er fattige et år,
har høyere sannsynlighet for å være fattige også året etter, sammenliknet med
sannsynlighet for at personer som er ikke-fattige det året, skal bli fattige neste år.
Uten tilstandsavhengighet i fattigdom vil sannsynligheten for at en person er fattig
i år t være uavhengig av tilstanden i år t-1, dvs. persistensraten er lik innstrøm-
ningsraten.

I befolkningen for øvrig ligger persistensraten på ca. 40 prosent og innstrøm-
ningsraten på ca. 1 prosent, mens for innvandrere fra Afrika, Asia og Øst-Europa
er tallene henholdsvis ca. 60 prosent og 6–9 prosent. Disse tallene tyder på at fat-
tigdomstilstanden et år er sterkt korrelert med fattigdomsutfallet neste år. Imidler-
tid kan en slik korrelasjon oppstå på grunn av vedvarende individuelle kjennetegn
som også påvirker sannsynligheten for å være fattig, i stedet for å gjenspeile en
egeneffekt av fattigdomstilstanden et år på sannsynligheten for fattigdom neste år.
Som diskutert innledningsvis tydeliggjør dette skillet mellom «ren» tilstandsav-
hengighet og såkalt «spuriøs» tilstandsavhengighet, der det siste fanger opp
påvirkningen fra vedvarende individuelle kjennetegn.

Dynamikk og tilstandsavhengighet i innvandrerfattigdom

Vårt siktemål er (i) å identifisere «ren» tilstandsavhengighet i innvandrerfattig-
dom, atskilt fra «spuriøs» tilstandsavhengighet som oppstår på grunn av vedva-
rende individuelle kjennetegn, og (ii) videre undersøke i hvilken grad forskjeller i
tilstandsavhengighet mellom innvandrere og den øvrige befolkningen kan for-
klare forskjeller i fattigdomsandelene mellom gruppene. Identifikasjon av «ren»
tilstandsavhengighet er krevende, og den vanligste fremgangsmåten er å estimere
dynamiske paneldatamodeller med individuell heterogenitet der man utnytter
gjentatte individuelle observasjoner over flere år. I denne artikkelen benytter vi
også denne modelleringsstrategien og estimerer slike dynamiske modeller separat
for tolv grupper av innvandrere kategorisert etter landbakgrunn og ankomstko-
hort i tillegg til for den øvrige befolkningen. Nedenfor beskriver vi kort modell-
spesifikasjonen og forsøker å gi intuisjon for denne typen av dynamiske modeller.
En nærmere redegjørelse av modellverktøyet krever en matematisk utledning, og
for dette referer vi derfor til Bhuller & Brandsås (2013:31-35).3

Den dynamiske prosessen som individuell fattigdomsforløp antas å følge i vår
spesifikasjon, avhenger av fattigdomstilstanden i forrige periode, slik at sannsynlig-
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heten for å være fattig i år t er avhengig av fattigdomstilstanden i år t-1. I tillegg
inngår en rekke tidsvarierende individuelle kjennetegn, som sivilstand, antall barn,
utdanning, og et individspesifikt ledd som fanger opp både uobservert og obser-
vert «permanent individuell heterogenitet», dvs. alle potensielle tidsinvariante kjen-
netegn ved individet som påvirker den individuelle sannsynligheten for å være
fattig. Denne modellspesifikasjonen tillater oss dermed å ta hensyn til påvirknin-
gen fra både permanent individuell heterogenitet og tidsvarierende observerbare
kjennetegn på fattigdomssannsynligheten, og vi kan konsistent estimere effekten
av fattigdomstilstanden i forrige periode og skille «ren» tilstandsavhengighet fra
annen «spuriøs» tilstandsavhengighet. I diskusjon av resultatene nedenfor presen-
terer vi anslag på gjennomsnittlig innstrømning, utstrømning og implisert til-
standsavhengighet i fattigdom som er basert på separate modellestimeringer for
tolv ulike innvandrergrupper og den øvrige befolkningen. Mer detaljerte estime-
ringsresultater gis i Bhuller & Brandsås (2013:45–57). 

Tabell 2 viser anslag på innstrømningsrater, utstrømningsrater og tilstands-
effekter for hver befolkningsgruppe. Anslagene er basert på en rekke modell-
estimeringer der vi kontrollerer for individuelle kjennetegn, slik at tilstandseffek-
ten kan tolkes som den rene gjennomsnittlige egeneffekten av fattigdomstilstand i
et år på sannsynligheten for å være fattig neste år. Innstrømningsraten viser den
gjennomsnittlige sannsynligheten for å gå inn i fattigdom fra et år til det neste, og
tilsvarende viser utstrømningsraten sannsynligheten for å gå ut av fattigdom fra et
år til det neste. Siden individuelle kjennetegn som vi kontrollerer for, antas å
påvirke innstrømning- og persistenssannsynlighetene likt, er tilstandseffekten
også gitt ved differansen mellom persistensraten og innstrømningsraten, dvs.
1-utstrømning-innstrømning.

Vi kategoriserer innvandrere først i tre grupper basert på landbakgrunn (bort-
over kolonner 1–3) og videre i fire grupper etter ankomstkohort (nedover). Vi
presenterer også resultater basert på «referansegrupper» trukket fra befolkningen
for øvrig (kolonner 4–6), i tillegg til for et 1-prosents tilfeldigutvalg trukket fra
befolkningen for øvrig (kolonne 7). En referansegruppe er konstruert gjennom et
stratifisert utvalg slik at gruppen har tilnærmet identisk fordeling med hensyn til
utdanning, kjønn og alder som én annen innvandrergruppe. En sammenligning
av estimatene for en innvandrergruppe og befolkningen for øvrig fastslår den
totale differansen i tilstandseffektene og fattigdomsdynamikk mellom gruppene.
Ved å sammenlikne resultatene for en innvandrergruppe og dens referansegruppe
kan vi videre undersøke om differansen i fattigdomsdynamikk skyldes forskjeller i
sammensetning av utdanningsnivå, kjønn eller alder.
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Tabell 2. Innstrømning, utstrømning og tilstandsavhengighet i fattigdom

Innvandrere Referansegrupper fra befolk-
ningen for øvrig: Befolk-

ningen 
for øvrig
(1 % 
utvalg)

Ankomstår:
Asia, 
Afrika, 
og
Sør-
Amerika

Øst-
Europa

Vest-
Europa, 
Nord-
Amerika
og 
Oseania

Asia, 
Afrika, 
og
Sør-
Amerika

Øst-
Europa

Vest-
Europa, 
Nord-
Amerika
og 
Oseania

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Før 1993
Utstrømning 63,2 % 72,7 % 84,7 % 90,9 % 92,6 % 93,5 % 91,0 %
Innstrømning 10,4 % 6,0 % 3,4 % 1,3 % 1,0 % 0,8 % 1,2 %
Tilstands-
effekt

26,3 % 21,2 % 11,9 % 7,8 % 6,4 % 5,8 % 7,8 %

1993–1996
Utstrømning 60,2 % 72,4 % 75,1 % 89,4 % 91,3 % 91,1 %
Innstrømning 11,6 % 5,8 % 5,3 % 1,7 % 1,2 % 1,1 %
Tilstands-
effekt

28,2 % 21,8 % 19,6 % 8,9 % 7,5 % 7,8 %

1997–2000
Utstrømning 63,2 % 70,1 % 77,3 % 90,1 % 91,0 % 92,7 %
Innstrømning 13,0 % 6,6 % 5,4 % 1,7 % 1,6 % 1,2 %
Tilstands-
effekt

23,8 % 23,3 % 17,3 % 8,2 % 7,4 % 6,1 %

2001–2004
 Utstrømning 66,3 % 74,6 % 78,0 % 90,6 % 92,2 % 92,9 %
Innstrømning 12,3 % 5,8 % 5,2 % 2,2 % 1,7 % 1,2 %
Tilstands-
effekt

21,3 % 19,6 % 16,8 % 7,3 % 6,1 % 5,9 %

Kommentar: Tabellen viser innstrømningsrater, utstrømningsrater og estimert tilstandsavhengighet i 
fattigdom i perioden 1993–2011 blant ulike innvandrergrupper og i den øvrige befolkningen. 
Analyseutvalget består av personer i yrkesaktiv alder 17–62 år som var bosatt i Norge sammenhen-
gende i minst to år. Anslagene viser gjennomsnittlige prediksjoner basert på en dynamisk probit 
modell som tar hensyn til individuell heterogenitet og problemet med initialbetingelser. Utstrøm-
ningsraten viser gjennomsnittlig predikert sannsynlighet for å gå ut av fattigdom fra år t til t +1 blant 
de som var fattige i år t, mens innstrømningsrate viser tilsvarende gjennomsnittlig predikert sannsyn-
lighet for å gå inn i fattigdom fra år t til t +1 blant de som var ikke-fattige i år t. Den gjennomsnittlige 
tilstandseffekten viser forskjellen i sannsynligheten for å være fattig i år t +1 ved å ha vært fattig i år t 
relativt til å ha vært ikke-fattig i år t , dvs. 100 % – utstrømning – innstrømning, når individuelle for-
skjeller er kontrollert for. Kilde: SSB, egne beregninger i Bhuller & Brandsås (2013).
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Resultater i tabell 2 viser at innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika har (i) de
laveste utstrømningsratene på 60,2–66,3 prosent, (ii) de høyeste innstrømningsra-
tene på 10,4–13,0 prosent og (iii) de høyeste tilstandseffektene 21,3–28,2 prosent-
poeng. Disse estimatene avviker betydelig fra de deskriptive anslagene presentert i
figur 2(b) som ikke tok hensyn til individuell heterogenitet; den deskriptive statis-
tikken viste en utstrømningsrate på 40 prosent, en innstrømningsrate på ca. åtte
prosent og en «implisert» tilstandseffekt på ca. 50 prosent, noe som er betydelig
overestimert sammenliknet med estimatene i tabell 2. Vi kan videre sammenlikne
estimatene for denne gruppen av innvandrere etter ankomstår. Her finner vi at de
tidligste ankomstkohortene har noe lavere innstrømning, samtidig som utstrøm-
ning også er litt lavere, noe som samlet sett gjør at tilstandseffektene er høyere for
kohortene før 1997 (26,3–28,2 prosentpoeng) enn for kohortene etter 1997 (21,3–
23,8 prosentpoeng).

For innvandrere fra Øst-Europa befinner estimatene seg i et noe smalere inter-
vall på tvers av ankomstkohortene: utstrømningsratene ligger på 70,1–74,6 pro-
sent, innstrømningsratene på 5,8–6,6 prosent, og tilstandseffektene er på 19,6–
23,3 prosentpoeng. Sammenliknet med de deskriptive anslagene i figur 2(c) er
igjen estimerte utstrømningsrate vesentlig høyere og tilstandseffekten vesentlig
lavere, mens innstrømningsraten er nokså lik. Blant innvandrere fra Vest-Europa,
Nord-Amerika og Oseania finner vi betydelig høyere utstrømningsrater på 75,1–
84,7 prosent, noe lavere innstrømningsrater på 3,4–5,4 prosent, og igjen betydelig
lavere tilstandseffekter på 11,9–19,6 prosentpoeng, med merkbar variasjon på
tvers av ankomstkohorter. Til sammenlikning viser de deskriptive anslagene i
figur 2(d) betydelig lavere utstrømningsrater, nokså like innstrømningsrater og
høyere tilstandseffekter.

Den øvrige befolkningen har imidlertid den klart høyeste utstrømningsraten
på 91 prosent, den laveste innstrømningsraten på 1,2 prosent og også en betydelig
lavere tilstandseffekt på 7,8 prosentpoeng sammenliknet med innvandrergrup-
pene (kolonne 7 i tabell 3). Innvandrere gjør det dermed vesentlig svakere enn den
øvrige befolkningen; de har jevnt over en betydelig høyere sannsynlighet for å gå
inn i fattigdom, en lavere sannsynlighet for å gå ut av fattigdom og opplever i
større grad tilstandsavhengighet i fattigdom. Disse forskjellene er spesielt mar-
kante for innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika; denne gruppen har en
utstrømningsrate som er nesten 30 prosentpoeng lavere enn for den øvrige befolk-
ningen, mens innstrømningsraten til fattigdom er over 10 ganger høyere for
denne gruppen.

For å undersøke om forskjellene i fattigdomsdynamikk blant innvandrere og
befolkningen for øvrig skyldes ulik sammensetning av viktige individuelle kjenne-
tegn som utdanningsnivå, kjønn eller alder, kan vi sammenlikne anslagene for
innvandrere med deres referansegrupper bestående av personer uten innvandrer-
bakgrunn. Resultatene presentert i kolonner 4–6 i tabell 3 viser at estimatene for
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referansegruppene er nokså like estimatene for befolkningen for øvrig. For refe-
ransegruppene finner vi utstrømningsrater på rundt 89,4–93,5 prosent, innstrøm-
ningsrater på 0,8–2,2 prosent og tilstandseffekter på 5,8–8,9 prosentpoeng; denne
variasjonen skyldes forskjeller i sammensetning av utdanningsnivå, kjønn eller
alder blant innvandrere etter landbakgrunn og ankomstkohort. Sammenliknet
med estimater på 91 prosent, 1,2 prosent og 7,8 prosentpoeng for befolkningen for
øvrig, kan vi konkludere med at forskjellene i tilstandsavhengighet i fattigdom
mellom innvandrere og befolkningen for øvrig ikke skyldes ulik sammensetning
av utdanningsnivå, kjønn eller alder.

For å undersøke nærmere den relative betydningen av tilstandsavhengighet i fat-
tigdom gjør vi en kontrafaktisk analyse der vi sammenlikner predikerte fattig-
domsandeler i en situasjon der innvandrere og den øvrige befolkningen kan ha
ulike tilstandseffekter med fattigdomsandeler i en situasjon der det ikke eksisterer
tilstandsavhengighet. Vi gjør denne analysen for en såkalt «stasjonærtilstand» der
fattigdomsandel er uendret over tid og lik innstrømning/(utstrømning- innstrøm-
ning). I den første situasjonen setter vi både inn- og utstrømningsratene lik ansla-
gene presentert i tabell 2 for hver gruppe (ulik tilstandseffekt), mens i den andre
situasjonen setter vi persistensratene (1-utstrømning) lik de estimerte innstrøm-
ningsratene i tabell 2 (ingen tilstandseffekt). Fattigdomsandeler predikert for den
første situasjonen presenteres i tabell 3, rad (a), og for den andre situasjonen uten
tilstandseffekter i tabell, rad (b).

For innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika finner vi at fattigdomsande-
lene reduseres fra 19,7–25,9 prosent til 13,1–17,6 prosent i fravær av tilstandsav-
hengighet, dvs. en nedgang på rundt en tredjedel. For innvandrere fra Øst-Europa
finner vi en nedgang fra 8,4–10,4 prosent til 6,6–7,6 prosent, noe som tilsvarer ca.
en fjerdedel, mens det blant innvandrere fra Vest-Europa, Nord-Amerika og Ose-
ania er en nedgang fra 4,2–7,6 prosent til 3,6–6,1 prosent, dvs. nærmere en femte-
del. Til sammenlikning reduseres fattigdom blant referansegruppene bestående av
personer uten innvandrerbakgrunn med kun 0,1–0,2 prosentpoeng, noe som
innebærer en nedgang på nærmere en tiendedel. Sammen med tabell 2, der vi
viste at innvandrere opplever høyere tilstandsavhengigheten i fattigdom, viser
resultatene i tabell 3 at disse forskjellene i tilstandsavhengighet også medfører
betydelig høyere fattigdomsandeler blant innvandrere. Til slutt er det viktig å
merke seg to forhold: for det første, vi finner klare forskjeller på tvers av innvan-
drere etter landbakgrunn i betydningen av tilstandsavhengighet, og for det andre,
det gjenstår store forskjeller i fattigdomsandelene på tvers av innvandrere og den
øvrige befolkningen selv når vi tar bort tilstandsavhengighet. Det siste kommer av
at en nokså ulik sammensetning av individuelle kjennetegn på tvers av gruppene
fører til ganske ulike innstrømningsrater til fattigdom og videre til forskjeller i fat-
tigdomsandeler.
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Tabell 3. Betydning av tilstandsavhengighet for fattigdomsandelene

Andel fattige blant innvandrere: Andel fattige blant referansegrup-
per fra befolkning for øvrig:

Ankomstår:
Asia, 
Afrika,
og Sør-
Amerika

Øst-
Europa

Vest-
Europa, 
Nord-
Amerika
og Oseania

Asia, 
Afrika,
og Sør-
Amerika

Øst-
Europa

Vest-
Europa, 
Nord-
Amerika
og Oseania

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Før 1993
(a) Ulik til-
standseffekt

19,7 % 9,0 % 4,2 % 1,5 % 1,1 % 0,9 %

(b) Ingen til-
standseffekt

13,1 % 6,8 % 3,6 % 1,3 % 1,0 % 0,8 %

1993–1996
(a) Ulik til-
standseffekt

23,9 % 8,7 % 7,6 % 1,9 % 1,3 % 1,2 %

(b) Ingen til-
standseffekt

15,1 % 6,6 % 5,9 % 1,8 % 1,2 % 1,1 %

1997–2000
(a) Ulik til-
standseffekt

25,9 % 10,4 % 7,5 % 1,9 % 1,8 % 1,3 %

(b) Ingen til-
standseffekt

17,6 % 7,6 % 6,1 % 1,8 % 1,7 % 1,2 %

2001–2004
(a) Ulik til-
standseffekt

22,8 % 8,4 % 7,1 % 2,5 % 1,9 % 1,3 %

(b) Ingen til-
standseffekt

16,3 % 6,6 % 5,8 % 2,3 % 1,8 % 1,2 %

Kommentar: Tabellen viser fattigdomsandeler predikert for en «stasjonærtilstand» for innvandrere 
etter landbakgrunn og ankomstkohort og den øvrige befolkningen for ulike antagelser om forskjeller 
i innstrømning- og utstrømningsrater og tilstandsavhengighet mellom gruppene. Analyseutvalget 
består av personer i yrkesaktiv alder 17–62 år som var bosatt i Norge sammenhengende i minst to år. 
Tallene angir gjennomsnittlige prediksjoner basert på en dynamisk probit modell som tar hensyn til 
individuell heterogenitet og problemet med initialbetingelser. Andel fattige er i hvert tilfelle beregnet 
for en «stasjonærtilstand» ved følgende formel: innstrømning/(utstrømning – innstrømning). Tallene 
i rad (a) er fra en modellprediksjon der innvandrere og øvrige kan ha ulike tilstandseffekter, mens rad 
(b) viser predikert andel fattige i en hypotetisk situasjon der tilstandseffekten er lik null. Kilde: SSB, 
egne beregninger i Bhuller & Brandsås (2013).
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Oppsummering og diskusjon

Våre hovedfunn kan oppsummeres som følger: innvandrere fra Asia, Afrika og
Sør-Amerika har høyest innstrømning, lavest utstrømning og dermed høyest esti-
mert tilstandsavhengighet i fattigdom blant samtlige befolkningsgrupper, innvan-
drere fra Øst-Europa har en noe lavere tilstandsavhengighet og deretter kommer
innvandrere fra Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania. Det er den øvrige
befolkningen uten innvandrerbakgrunn som har den laveste tilstandsavhengig-
heten i fattigdom. Tilstandsavhengigheten varierer likevel kun i liten grad etter
ankomstkohort innen hver innvandrergruppe. Men forskjellene i tilstandsavhen-
gighet mellom innvandrere og befolkningen for øvrig består selv når vi sammen-
likner innvandrere med personer uten innvandrerbakgrunn med samme for-
deling av utdanning, kjønn og alder.

Kontrafaktiske beregninger basert på en dynamisk paneldatamodell viser at en
viktig kilde til de observerte forskjellene i fattigdomsandelene mellom innvan-
drere og befolkningen for øvrig er forskjeller i tilstandsavhengighet i fattigdom
mellom gruppene. Våre analyser viser at det i fravær av tilstandsavhengighet vil
være en tredjedel mindre fattigdom blant innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-
Amerika, med en nedgang fra 19,7–25,9 til 13,1–17,6 prosent, mens fattigdom
blant innvandrere fra Øst-Europa vil reduseres med ca. en fjerdedel fra 8,4–10,4 til
6,6–7,6 prosent og blant innvandrere fra Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania
med ca. en femtedel fra 4,2–7,6 til 3,6–6,1 prosent. Til sammenlikning reduseres
fattigdomsandelene i befolkning for øvrig med «kun» 0,1 prosent, fra 1,3 til 1,2
prosent, slik at avviket i fattigdomsandelene mellom gruppene vil reduseres kraf-
tig i fravær av tilstandsavhengighet.

Som vi diskuterte innledningsvis, kan det oppstå tilstandsavhengighet i fattig-
dom eksempelvis dersom en person som er fattig, opplever å ha lavere motivasjon
for å søke fremtidige jobber, ikke lenger føler sosialstigma ved å ha lavinntekt, blir
diskriminert av potensielle fremtidige arbeidsgivere grunnet «hull i CV-en», eller
får redusert arbeidserfaring/humankapital, osv. Våre resultater tyder på at slike
mekanismer samlet sett rammer innvandrere i sterkere grad enn personer i den
øvrige befolkningen som i korte perioder opplever fattigdom. Det kan tenkes at
innvandrerne i mindre grad har muligheter til å delta i alternative aktiviteter som
utdannings- og arbeidsmarkedstiltak som forventes å gi økt fremtidig inntekt, på
grunn av språklige krav eller at innvandrere i mindre grad har oppspart formue
som kan brukes til å dekke eventuelle kostnader ved slike «investeringer» i
humankapital. Det kan også tenkes at en innvandrer som opplevde fattigdom på
grunn av mangel på jobb og får «hull i CV-en», i større grad opplever diskrimine-
ring fra potensielle fremtidige arbeidsgivere som benytter dette som et signal om
lav produktivitet. Det kan også tenkes at en fattigdomsepisode reduserer det sosi-
ale stigmaet rundt fattigdom i større grad for innvandrere enn andre.
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Selv om vår analyse understreker viktigheten av at innvandrere i større grad
opplever tilstandsavhengighet, er det en rekke dimensjoner av fattigdomsproble-
matikken vi ikke har undersøkt. Blant annet har vi ikke gjort et forsøkt på å
avgjøre hvilke av de potensielle mekanismene diskutert i forrige avsnitt det er som
påvirker innvandreres tilstandsavhengighet.4 Man kan også stille spørsmål ved
om tilstandsavhengigheten i fattigdom kun oppstår gjennom vedvarende mangel
på jobbtilknytning. En fattigdomsepisode er likevel ikke ensbetydende med man-
gel på jobb; Bhuller & Aaberge (2010) viser at noen innvandrergrupper har høye
fattigdomsandeler selv blant de heltidsansatte («working poor»), mens det i den
øvrige befolkning er svært få fattige heltidsansatte. Til slutt, til tross for at vi iden-
tifiserer at tilstandsavhengighet er en viktig kilde til forskjeller i fattigdomsande-
lene mellom innvandrere og den øvrige befolkning, finner vi at det gjenstår store
forskjeller i fattigdom selv etter at vi tar bort tilstandseffektene, noe som kommer
av sammensetningsforskjeller mellom gruppene.

Noter

1 En svakhet ved denne fremgangsmåten er imidlertid at hver av regionene antas å være
«lukkede økonomier» med null mobilitet mellom regionene. I virkeligheten kan en per-
son som regnes som fattig og bosatt i en region med en relativ høy fattigdomsgrense,
flytte til en region med en relativ lav fattigdomsgrense og bli ikke-fattig, gitt at personen
ikke opplever er en stor nedgang i lønnsnivå eller økning i bokostnader som følge av
flyttingen.

2 Bratsberg m.fl. (2011) studerer utviklingen i yrkesaktivitet og trygdemottak blant inn-
vandrere, og finner at sysselsettingsratene faller og trygdemottaksratene øker etter en
botid på 10–15 i landet for noen innvandrere. Forfatterne konkluderer at dette ser ut til
å skyldes strukturelle trekk ved det norske arbeidslivet og/eller dets velferdsordninger. I
en videre analyse av fattigdomsforløp blant innvandrere bør man undersøke om utfla-
tingen av fattigdomsbanen etter de første fem «tilpasningsårene» skyldes forhold rela-
tert til yrkesaktivitet/trygdemottak.

3 Estimering av ikke-lineære dynamiske paneldata med uobservert individuell hetero-
genitet innebærer et problem ved endogene initialbetingelser (initial conditions pro-
blem), som skyldes en korrelasjon mellom initialtilstanden i fattigdom og den
uobserverte heterogeniteten. Problemet må løses for å kunne konsistent estimere til-
standsavhengighet. Vi benytter en metode foreslått av Wooldridge (2005), som antar at
uobservert individuell heterogenitet følger en normalfordeling betinget på initialtilstan-
den og tidsvarierende kjennetegn.

4 Dette vil kreve en annen type modelleringsstrategi og datamateriale enn det vi har
benyttet i denne analysen; eksempelvis foretar Kroft m.fl. (2013) en eksperimentstudie
med fiktive CV-er for å identifisere effekter av arbeidsgiverens diskriminering av jobb-
søkere på grunnlag av «hull i CV-en».
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Kjønn, lønn og barn – hva betyr barn for timelønnsnivået 
til kvinner og menn? 

Kjersti Misje Østbakken
Ph.d. i samfunnsøkonomi, forsker II ved Institutt for samfunnsforskning
k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no

Et sentralt tema i spørsmål omkring likelønn er hvordan kvinners og menns
timelønn henger sammen med familieforpliktelser, og hvor mye barn betyr for
timelønnsforskjellene. Denne artikkelen viser at kvinner med barn i gjennom-
snitt tjener mindre enn kvinner uten barn, mens det er motsatt for menn. Over
tid ser vi en viss sammenpressing av forskjellene mellom kvinner med og uten
barn, mens forskjellen mellom fedre og barnløse menn øker. Mødre har likevel
ikke nærmet seg fedre i timelønn over perioden. Videre viser analysen at barn
betyr mye for lønnsforskjellen mellom kvinner og menn, og betydningen har
økt i perioden.

Et viktig mål i norsk familiepolitikk er at foreldre deler på omsorgsarbeidet og
gjennom en slik arbeidsdeling også blir likeverdige arbeidstakere.1 Flere familie-
politiske tiltak har da også hatt som hensikt å bryte ned barrierene mellom arbeid
og familie for kvinner – og for menn – gjennom blant annet fedrekvoten i for-
eldrepermisjon og bedre tilgang på subsidierte barnehager. Likevel har timelønns-
forskjellene mellom kvinner og menn vært relativt stabile de siste 20 årene. Deri-
mot ser vi at den gjennomsnittlige timelønnen for kvinner nærmer seg den
gjennomsnittlige timelønnen for menn i perioden 2008 til 2011. I 2011 er time-
lønnsforskjellen mellom kvinner og menn på 12,7 prosent, som er det laveste
siden 2002 (Barth, Hardoy, Schøne og Østbakken, 2013). 

Et sentralt spørsmål i likelønnsdebatten er hvordan lønnsforskjellene mellom
kvinner og menn henger sammen med familieforhold – altså hvor mange barn
man har. Svært mange kvinner blir mødre, og svært mange mødre tar en stor del
av ansvaret for barna og familien. Og dersom det å være mor har en pris i arbeids-
markedet som menn og barnløse kvinner ikke opplever, vil dette ha konsekvenser
for karriereutviklingen for mødre. Dette vil igjen påvirke likestillingen mellom
kvinner og menn. I litteraturen finner man generelt at kvinner med barn taper
lønnsmessig sammenlignet med kvinner uten barn, mens flere studier viser at
menn med barn tjener lønnsmessig på dette sammenlignet med menn uten barn
(Waldfogel 1997; Budig og England 2001; Anderson, Binder and Krause 2002;
Hardoy og Schøne 2008; Petersen, Penner og Høgsnes 2010; Simonsen and Skip-
per 2012; Cools og Strøm 2014). Få studier har tatt for seg utviklingen over tid, og
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ingen norske analyser har studert utviklingen over hele det første tiåret av 2000-
tallet. Denne studien analyserer trender i balansen mellom lønnsarbeid og fami-
lieansvar gjennom å dokumentere hvordan sammenhengen mellom lønn og fami-
lie har utviklet seg på 2000-tallet.

Analysene i denne artikkelen bidrar til diskusjonen om kvinners- og mødres
karriereutvikling ved å belyse to spørsmål. For det første: Hvordan har sammen-
hengen mellom barn og lønn utviklet seg på 2000-tallet? Analyseperioden er spe-
sielt interessant fordi familiepolitiske tiltak har lagt svært godt til rette for å kom-
binere omsorg for barn og deltakelse i arbeidslivet. Siden det har blitt lettere å
kombinere arbeid og familie, er det rimelig å anta at forskjellene i lønnsutvikling
for kvinner med og kvinner uten barn vil bli mindre over tid. Det er også rimelig å
forvente at dersom familiepolitikken har bidratt til at menn tar en større del av
ansvaret for familien, vil fedrenes lønnspremie falle noe over perioden, og at vi
derfor vil se en tilnærming i lønnsutviklingen mellom kvinner og menn med
barn. For det andre: Hvor stor del av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn
skyldes barn? Gitt at familiepolitikken har påvirket kvinners og menns arbeids- og
familietilpasning, vil man forvente at de mekanismene som gir en negativ sam-
menheng mellom lønn og barn, har fått mindre å si for lønnsforskjellene mellom
kvinner og menn i perioden. 

Spørsmålene analyseres ved enkle regresjonsanalyser der det ikke tas hensyn til
at forholdet mellom arbeid og familie er endogent – altså at det ikke er tilfeldig
hvem som danner familie og hvor mange barn man får, og at beslutningene
omkring familiedannelse ikke er uavhengig av den tilknytningen man har til
arbeidsmarkedet. Det betyr at resultatene tolkes som sammenhengen mellom
lønn og barn, og ikke som effekten barn har på lønn. 

Artikkelen er disponert som følger: Først diskuteres mulige forklaringer på
hvorfor barn påvirker kvinners og menns lønn ulikt. Deretter presenteres sentrale
empiriske studier fra Norge på området. Videre presenteres datamaterialet analy-
sene bygger på. Deretter følger de empiriske resultatene og en avsluttende disku-
sjon om mulige forklaringer på utviklingen vi ser. 

Hvorfor har vi en sammenheng mellom barn og lønn?

Hvis det skal være en sammenheng mellom barn og lønnsforskjellen mellom
kvinner og menn, må det å få barn påvirke kvinners og menns lønnsutvikling
ulikt. Økonomisk teori gir holdepunkter for å forvente slike mekanismer. For det
første gir foreldrepermisjonsordningen mødre mulighet til å være hjemme med
omsorg for barnet i en lengre periode. Dette avbrekket fra yrkeslivet kan ha konse-
kvenser for framtidig lønnsutvikling, fordi kvinner går glipp av yrkeserfaring og
opplæring på arbeidsplassen. Teorien for personkapital (Mincer og Polachek 1974;
Becker 1985) forteller oss at et langt avbrekk fra yrkeslivet fører til at kompetanse-
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utviklingen stagnerer, og i noen tilfeller vil allerede opparbeidet kompetanse for-
ringes. Dette fører på sin side til at produktivitets- og lønnsutviklingen vil være
dårligere sammenlignet med arbeidstakere som har vært kontinuerlig yrkesaktive
i samme periode. Med bakgrunn i denne teorien vil man derfor forvente at lange
fravær fra yrkeslivet i forbindelse med svangerskap og omsorg for barn vil gi en
svakere lønnsutvikling for kvinner enn for menn, og for kvinner med barn enn for
kvinner uten barn.

Vi vet også at kvinner og menn fordeler sin tid til ulønnet husholds- og
omsorgsarbeid ulikt, spesielt i småbarnsfasen. Gjennom Beckers teori for spesiali-
sering i husholdningen (Becker 1991) kan vi forstå hvordan familieforpliktelser
påvirker kvinner og menn, og spesielt mødre og fedre ulikt. Denne teorien tar
utgangspunkt i at kvinners og menns produktivitet og lønnsutvikling henger
sammen med arbeidsdelingen i husholdningen. Dersom en person tar hoved-
ansvaret for arbeidsoppgaver i husholdningen og en tar hovedansvaret for å for-
sørge familien, velger husholdningen å spesialisere seg i to ulike markeder – hjem-
memarkedet og arbeidsmarkedet. Det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret
innebærer at kvinner oftest tar ansvaret i husholdningen mens mannen fokuserer
på sin yrkeskarriere. Dermed er det mannen som har et «bakkemannskap»
hjemme som sørger for husholdsarbeidet og omsorgsforpliktelsene, mens han kan
investere mer i sitt yrkesliv og øke sin produktivitet på arbeidsmarkedet som gir
lønnsmessig uttelling. Kvinnens tilknytning til arbeidsmarkedet blir svakere, kar-
riereutsiktene dårligere og relevant human kapital vil forringes. Dette har konse-
kvenser for den framtidige lønnsutviklingen på lik linje med teorien for personka-
pital. 

Teorien om kompenserende lønnsforskjeller kan også hjelpe oss til å forstå hvor-
for en arbeidstaker velger en jobb med lavere lønn hvis jobben tilbyr noen andre
goder. Slike goder kan være fleksibel arbeidstid, mindre pålagt overtid og gode
muligheter for deltid. Dersom kvinner systematisk velger mer «familievennlige»
jobber for å få tid til familien og hjemmearbeid, vil resultatet være at kvinner
befinner seg i en type jobb, mens menn befinner seg i andre typer jobber. Denne
teorien kan dermed bidra til å forstå hvorfor mange kvinner velger å jobbe i
offentlig sektor med ordnede arbeidstidsbestemmelser, selv om lønnsnivået er noe
lavere der enn i privat sektor. 

Diskriminering trekkes også fram som en vanlig forklaring på timelønns-
forskjeller mellom kvinner og menn, og mellom arbeidstakere med og uten barn.
Diskriminering av kvinner på arbeidsmarkedet oppstår dersom en arbeidsgiver
lønner kvinner dårligere enn menn, enten ved å plassere kvinner i lavere betalte
jobber, gi dem dårligere muligheter for opprykk eller rett og slett betale dem min-
dre, uten at dette bunner ut i produktivitetsforskjeller. Preferansediskriminering
kjennetegnes ved at arbeidsgiveren av en eller annen grunn ikke liker kvinner som
arbeidskraft, mens statistisk diskriminering kjennetegnes av at arbeidsgiveren
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baserer sin beslutning på en oppfatning eller erfaring av hvordan kvinner som
gruppe beter seg på arbeidsmarkedet. Diskriminering kan forklare hvorfor kvin-
ner ikke blir ansatt, eller hvorfor de opplever en svakere karriereutvikling enn
ellers like produktive menn, men det er empirisk nokså krevende å avgjøre hvor
stor del av lønnsforskjellen som kan forklares av diskriminering. 

Det er også mulig at vi ikke har noen kausal sammenheng mellom barn og
timelønn. Den siste av de vanlige forklaringene på hvordan familieforpliktelser
kan påvirke lønnsutviklingen for kvinner og menn ulikt, handler om at sammen-
hengen mellom lønn og barn bunner ut i uobserverbare forskjeller. Altså at kvin-
ner og menn uten barn i utgangspunktet er forskjellige fra de som er og blir mødre
og fedre. Her er det snakk om seleksjon; altså uobserverte forskjeller i lønnsevne
og tilpasning i arbeidsmarkedet som ikke fanges opp i statistikken. Dersom pro-
duktive menn i større grad blir fedre – og ikke at menn blir mer produktive av å
bli fedre, er det en positiv seleksjon av menn som blir fedre. Det er også rimelig å
tenke seg at det er en negativ seleksjonseffekt for kvinner – altså at de minst pro-
duktive kvinnene blir mødre, mens de mest produktive kvinnene forblir barnløse.
Seleksjonseffekter kan derfor bidra til å forklare hvorfor kvinner med barn har
lavere lønn enn kvinner uten barn, mens det er motsatt for menn. Seleksjonen
innebærer at vi ikke kan tolke det å ha barn som årsak til ulik timelønn, men at
personer med forskjellig lønnsevne i ulik grad blir foreldre. Seleksjon kan altså
påvirke hvem som får barn, hvor mange barn de får og deres arbeidstilbud. 

Den delen av familiepolitikken som har forsøkt å bryte ned barrierene mellom
arbeidsliv og familieliv, vil kunne påvirke sammenhengen mellom lønn og barn
gjennom kortere avbrudd fra arbeidsmarkedet i forbindelse med barneomsorg,
spesielt etter at foreldrepermisjonen er over. Dette gjør at ansienniteten til kvinner
med barn blir lengre og lønnsutviklingen isolert sett bedre. Familiepolitikken
søker også å påvirke spesialiseringen og arbeidsdelingen i husholdningen, spesielt
gjennom økte fedrekvoter. Dersom menn øker sin innsats i husholdningen og job-
ber mindre i arbeidsmarkedet, samtidig som kvinner jobber mer i arbeidsmar-
kedet og vier relativt mindre tid til husholdsarbeid, vil dette isolert sett bidra til
relativt bedre lønnsutvikling for kvinner, noe som igjen vil bidra til å redusere
lønnsforskjellene. 

Familiepolitikken vil også kunne påvirke hvilke kvinner og menn som får
barn, og hvilke kvinner og menn som får flere barn. Dersom det blir lettere å
kombinere karriere og familieforpliktelser, vil dette kunne påvirke motivasjonen
til å få barn og motivasjonen til vedvarende heltidssysselsetting, utover det som
går gjennom de mer praktiske forhold som fravær fra arbeidsmarkedet, tilgang på
barnepass og arbeidsdeling i hjemmet. Familiepolitikken kan også påvirke hvilke
forventninger de ansatte selv har til framtidig sysselsetting, og hvilke forventnin-
ger arbeidsgiver har til framtidig produktivitet og sysselsetting i forhold til de som
blir foreldre. Dersom normene rundt yrkesaktivitet blant mødre og fedre blir
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påvirket av familiepolitikken, er det å forvente at disse normene drar i retning av
mer heltidssysselsetting blant mødre. 

Hva vet vi om sammenhengen mellom barn og lønn?

Det finnes en stor empirisk litteratur på karriereeffekter av å få barn for både kvin-
ner og menn. I flere internasjonale studier dokumenteres en negativ sammenheng
mellom barn og lønn for kvinner med barn sammenlignet med kvinner uten barn
(Waldfogel 1997; Budig og England 2001; Anderson, Binder and Krause 2002;
Simonsen and Skipper 2012). Denne negative sammenhengen mellom lønn og
barn for kvinner omtales ofte som «the motherhood wage penalty» eller «family
wage gap». Fedrenes positive karriereeffekter omtales ofte som «the fatherhood
premium». I denne artikkelen benytter jeg begrepene mødrefratrekk og fedre-
premie.

Også tidligere norske studier har vist at mødre tjener mindre enn kvinner uten
barn, mens resultatene for fedre spriker noe. (Hardoy og Schøne 2008; Petersen,
Penner og Høgsnes 2010; Cools og Strøm 2014). Hardoy og Schøne (2008) bruker
SSBs lønnsstatistikk for 2003. Deres analyser viser at heltidsarbeidende kvinner
(20–45 år) med barn har lavere timelønn enn kvinner uten barn, og at mødrefra-
trekket stiger med antall barn. Kvinner med ett barn tjener 1,5 prosent mindre
enn kvinner uten barn, kvinner med to barn tjener 3 prosent mindre enn kvinner
uten barn, samt at kvinner med tre barn har 5,5 prosent lavere lønn enn kvinner
uten barn (Hardoy og Schøne 2008:20). De viser også at menn med barn har høy-
ere lønn enn menn uten barn, og at fedrepremien er større jo flere barn menn har. 

Petersen, Penner og Høgsnes (2010) bruker NHO- data fra 1979–1996 hvor de
sammenligner sysselsatte kvinner (20–50 år) som jobber i samme yrke i samme
virksomhet. Dataene omfatter i hovedsak funksjonærer i NHOs forhandlingsom-
råde og dekker omtrent 25 prosent av alle sysselsatte. Deres analyser viser at
mødrefratrekket falt med omtrent 60 prosent fra begynnelsen av 1980-tallet til
midten av 1990-tallet. Videre viser analysene at en stor del av forskjellen mellom
kvinner med og kvinner uten barn kan forklares av sortering inn i ulike jobber
(virksomhet-yrke). Når man sammenligner kvinner med og uten barn som jobber
i samme virksomhet i samme yrke, er mødrefratrekket på rundt 0,6–1,4 prosent i
slutten av perioden, og det ser ikke ut til at kvinner som jobber i samme yrke i
samme virksomhet, mottar ulik lønn som avhenger av om de har barn eller ikke.
Det er verdt å merke seg at disse resultatene er i hovedsak representative for funk-
sjonærer i arbeidsmarkedet, hvor en større del av lønnsdannelsen gjøres på lokalt
nivå, og hvor prestasjonslønn utgjør en større komponent av total månedslønn
enn resten av arbeidsmarkedet. 

Cools og Strøm (2014) på sin side bruker Lønnsstatistikken (1997–2007) hvor
de inkluderer individfaste effekter for å ta hensyn til at forholdet mellom å bli for-
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eldre og arbeidsmarkedsutfall er endogent. Også de dokumenterer at mødre tjener
mindre enn kvinner uten barn. I snitt faller kvinners lønn med 1 prosent når de
får sitt første barn, og denne effekten er størst for høyt utdannede kvinner (4,9
posent). Resultatene for menn er noe mer sprikende. I gjennomsnitt er effekten på
lønn av å få sitt første barn positiv helt til barnet er mer en 15 år gammelt. Effekten
av to og tre barn er også positiv. Dette bildet gjenspeiler i hovedsak effekten blant
lavt utdannede menn. For høyt utdannede menn er effekten enten negativ eller
ikke signifikant ulik null. Etter kontroll for foreldrepermisjon for kvinner og
menn viser analysene at fraværet fra arbeidsmarkedet i forbindelse med foreldre-
permisjon ikke synes å forklare mødrefratrekket. På den andre siden viser analy-
sene for menn som blir fedre på et tidspunkt i perioden 1994–2007, en negativ
effekt på lønnen av å få barn. Dermed bidrar lengden på permisjonen far tar ut til
å forklare en stor del av den negative effekten barn har på fedres lønn. 

Selv om flere norske studier etablerer klare negative karriereeffekter av å få
barn for kvinner, er dette mødrefratrekket relativt lavt. I internasjonal sammen-
heng viser det seg at de nordiske landene har det laveste mødrefratrekket (Sigle-
Rushton og Waldfogel 2007). I Sverige, som også har en god permisjonsordning
og god tilgang på barnehageplasser, viser Boschini, Håkanson, Rosén og Sjögren
(2011) at sammenhengen mellom lønn og barn for 45-årige kvinner har gått fra å
være nær null til å bli positiv i tidsperioden 1990–2007. Særlig gjelder dette for
kvinner med universitetsutdanning. For menn har sammenhengen mellom lønn
og barn blitt sterkere. Boschini m.fl. (2011) viser dermed at menn i større grad har
høy lønn og stor familie, eller lav lønn og ingen familie, mens dette har blitt mer
jevnt fordelt mellom kvinner over tid. 

Data 

Analysene bygger på grunnlagsdataene til Statistisk Sentralbyrås (SSBs) lønns-
statistikk for perioden 2002–2011 (SSB 2003). Lønnsstatistikken samles inn
1. oktober hvert år og gir informasjon om lønnsnivå og lønnsfordeling blant
ansatte i offentlig og privat sektor. Datamaterialet er basert på registrering av alle
observasjoner i offentlig sektor og et stort representativt utvalg i privat sektor.
Materialet er vektet slik at analysene er representative for alle sysselsatte. Vari-
ablene som brukes i analysen er kjønn, utdanning, potensiell yrkeserfaring, sivil-
status, bosted, bransje og antall barn. Utdanning måler antall års utdanning etter
grunnskolen, potensiell yrkeserfaring måler det antall år man potensielt har arbei-
det etter endt utdanning og regnes ut fra formelen alder-utdanningslengde-16.
Sivilstatus er her en kontroll for om man er gift (samboere er ugifte), bosted er en
kontroll for om personen er bosatt i Oslo, og bransje omfatter her 12 kontroller for
aggregerte næringsgrupper. Antall barn er en kontroll for om man har ett, to, tre
eller flere barn (se Barth m.fl. 2013 for detaljert beskrivelse av data og variable).
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Det er verdt å merke seg at det i 2008 ble innført en ny standard for næringsgrup-
pering (SN2007). Dette kan påvirke analysene i noen grad. For å sikre størst mulig
konsistens over tid, aggregeres næringskodene i større bransjekoder i analysene.
Likevel kan den nye standarden ha påvirket definisjonen av offentlig sektor (helse
og sosial, offentlig administrasjon og undervisning) som her er aggregert opp i en
bransjegruppe. 

I analysene inkluderes heltidsansatte personer i aldersgruppen 20–45 år. Dette
er en periode av livet hvor viktige jobbvalg tas og hvor familieforpliktelsene er
store. Siden utvalget er begrenset kun ut i fra alder, betyr det at utvalget av kvinner
og menn uten barn kan bestå av personer som ikke får barn i vår observasjons-
periode, men som får det senere (dette gjelder spesielt for de yngste og de som får
sitt første barn etter fylte 45 år). Det betyr også at personer som får flere barn etter
fylte 45 år, ikke er registrert med det endelige antallet barn de får i løpet av livet. 

Tabell 1 beskriver dataene utvalget av kvinner og menn. Aldersfordelingen er
nokså lik og stabil over tid for kvinner og menn. Gjennomsnittlig utdanningslengde
har økt fra 3,5 år til 4 år for menn. Kvinner har noe lengre utdanning enn menn, og
gjennomsnittlig utdanningslengde har økt fra 4,2 til 5 år. Andelen menn som er sys-
selsatt i privat sektor, vokser fra 86 prosent i 2002 til 88 prosent i 2007, før det faller
noe i de senere årene. Forskjellen mellom 2007 og 2008 kan skyldes en reell ned-
gang, men det kan også skyldes ny standard for næringskoder. For kvinner er for-
skjellen mellom 2007 og 2008 forholdsvis stor, og det er rimelig å anta at noe av fallet
skyldes definisjonsendringen. Likevel ser vi at etter 2008, der definisjonen av privat
sektor er lik, faller andelen kvinner som er sysselsatt i privat sektor. Det ser med
andre ord ut til at heltidsansatte kvinner i aldersgruppen 20–45 er sysselsatt i offent-
lig sektor i enda større grad på slutten av observasjonsperioden. Andelen gifte menn
faller noe i perioden, mens den er konstant for kvinner.

Det mest interessante for denne analysens formål er andelen kvinner og menn
som er henholdsvis barnløse, har ett, to, tre eller flere barn. I 2002 er andelen
barnløse heltidsansatte kvinner større enn andelen for menn. I observasjonsperio-
den vår øker andelen barnløse menn med 2 prosentpoeng, mens andelen barnløse
kvinner har sunket med 6 prosentpoeng. I 2011 er andelen barnløse heltidsansatte
menn høyere enn andelen barnløse heltidsansatte kvinner.

Andelen med ett og to barn er relativt lik for kvinner og menn i starten av
2000-tallet, men i 2006 er andelen heltidsansatte kvinner med to barn høyere enn
for menn. Andelen med tre barn er noe lavere for kvinner enn for menn. Det er
rimelig å anta at kvinner med tre barn har større tilbøyelighet til å jobbe deltid
enn ellers like menn. Likevel ser vi at andelen heltidsansatte kvinner med tre barn
vokser fra 7 prosent til 9 prosent i perioden. Dette bekrefter at det er en endring i
sammensetningen av sysselsatte kvinner og menn i alderen 20–45 år når det kom-
mer til familieforpliktelser. 

Historisk har andelen barnløse kvinner og menn og andelen kvinner og menn
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med ett og to barn steget, andelen med tre barn viser en svak nedgang, mens
andelen med fire barn eller flere har sunket (SSB 2014). Det er ikke opplagt at
andelen kvinner med to barn har økt dramatisk i den tiårsperioden som analyse-
res her, og at dette bidrar til å forklare veksten i andelen heltidsansatte to-barns-
mødre. Yrkesdeltakelsen generelt sett har heller ikke endret seg; andelen syssel-
satte med to barn er stabil på 27-28 prosent. Det er dermed grunn til å anta at den
endringen vi ser i analyseutvalget, kan forklares av at andelen heltidssysselsatte
kvinner med to barn har økt fordi heltidssysselsettingen har økt i denne gruppen
– ikke fordi flere kvinner får to barn. 

Tabell 1. Gjennomsnittsverdier for heltidsansatte kvinner og menn. 20–45 år. 
2002–2011

 Menn
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alder 34,04 34,24 34,32 34,38 34,34 34,23 34,17 34,26 34,34 34,32

Utdan-
ning

3,55 3,63 3,68 3,72 3,76 3,82 3,85 3,91 4 4,03

Privat 
sektor

0,86 0,86 0,87 0,86 0,87 0,88 0,86 0,85 0,85 0,84

Gift 0,39 0,39 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,36 0,36 0,35

Barnløs 0,45 0,44 0,44 0,44 0,45 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47

1 barn 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

2 barn 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

3 barn 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

N 555415 547651 555532 523776 548938 585755 547128 539336 528676 510958

Kvinner
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alder 33,98 34,16 34,4 34,47 34,59 34,57 34,45 34,49 34,69 34,69

Utdan-
ning

4,24 4,34 4,4 4,54 4,67 4,73 4,79 4,89 5,02 5,1

Privat 
sektor

0,65 0,65 0,66 0,64 0,65 0,66 0,58 0,57 0,55 0,54

Gift 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,36 0,37 0,37

Barnløs 0,48 0,47 0,45 0,45 0,44 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42

1 barn 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22

2 barn 0,23 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28

3 barn 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09

N 286102 283998 288517 279251 289862 319467 315665 316692 310802 312744
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Sammenhengen mellom timelønn og barn i Norge

Sammenhengen mellom barn og lønnsforskjeller kan analyseres på ulike måter, og
hvilke av målene som velges, avhenger av motivet med analysen. I denne artikke-
len benyttes fire ulike mål: i) lønnsforskjellen mellom kvinner med barn og kvin-
ner uten barn, ii) lønnsforskjellen mellom menn med barn og menn uten barn,
iii) lønnsforskjellen mellom kvinner med barn og menn med barn, iv) betydnin-
gen av barn for lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. 

I det følgende fokuseres det på målene i) og ii). Ved separate regresjonsanalyser
for kvinner og menn får vi et godt bilde av hvordan timelønnen til henholdsvis
kvinner og menn avhenger av barn. I det følgende er alle observasjonsårene fra
2002 til 2011 slått sammen og resultatene tolkes som et gjennomsnitt for hele
perioden. Ved å legge til ulike sett av forklaringsvariabler som er antatt å ha sam-
menheng med timelønn, vil vi kunne forstå hvilke faktorer som bidrar til time-
lønnsforskjellen mellom sysselsatte med barn kontra barnløse. I tabell 2 og 3 pre-
senteres resultater fra åtte ulike regresjonsanalyser (fire ulike spesifikasjoner) hvor
estimatene viser korrelasjonen mellom barn og timelønn for kvinner med barn,
sammenlignet med kvinner uten barn (tabell 2), og menn med barn sammenlig-
net med menn uten barn (tabell 3). I første rad rapporteres forskjellen i timelønn
som har sammenheng med om man har barn. I de tre etterfølgende radene pre-
senteres sammenhengen mellom timelønn og antall barn. 

I spesifikasjon (1) inkluderes kontroll for alder og tid. Dette kan tolkes som en
gjennomsnittlig observerbar forskjell i lønn mellom like gamle kvinner (menn)
med og kvinner (menn) uten barn. Fra tabell 2 ser vi at kvinner med barn i snitt
tjener 4 prosent mindre enn like gamle kvinner uten barn. Videre ser vi at kvin-
nene med ett barn taper mer enn de med to og tre, sammenlignet med like gamle
kvinner uten barn. I spesifikasjon (2) inkluderes kontroller for sivilstatus (om
man er gift) og bosted (om man bor i Oslo). Forskjellen mellom spesifikasjon (1)
og (2) viser at sivilstatus og bosted betyr lite for sammenhengen mellom barn og
timelønn for kvinner. I spesifikasjon (3) inkluderes også antall år med utdanning,
antall år utdanning kvadrert, antall år potensiell yrkeserfaring og antall år poten-
siell yrkeserfaring kvadrert som kontroller (her kontrolleres det ikke for alder
siden vi har perfekt kolinearitet mellom alder, utdanning og erfaring fra formelen
yrkeserfaring= alder – utdanning – 16 ).

Da faller mødrefratrekket til 1 prosent. Det betyr at kvinner uten barn har høy-
ere utdanning enn kvinner med barn, og at dette bidrar til å forklare en del av
timelønnsforskjellen mellom kvinner med og kvinner uten barn. Videre ser vi at
kvinner med to barn opplever det minste mødrefratrekket, da de tjener 0,2 pro-
sent mindre enn kvinner uten barn med like lang utdanning. Selv om estimatet er
statistisk signifikant, er forskjellen svært liten. Etter kontroll for 12 næringsgrup-
per i spesifikasjon (4) er det klart at når vi sammenligner kvinner som er forholds-
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vis like med hensyn til demografiske kjennetegn og utdanning, og som i tillegg
jobber i samme næring, så tjener kvinner med barn 0,6 prosent mindre enn kvin-
ner uten barn. Kvinner med barn tjener 0,6 prosent mindre enn kvinner uten barn
som er forholdsvis like med hensyn til demografiske kjennetegn og utdanning, og
som i tillegg jobber i samme næring. Næringsforskjeller forklarer omtrent 1/3 av
familiegapet mellom kvinner med og kvinner uten barn, men merk her at forskjel-
len i utgangspunktet var forholdsvis liten. Kvinner med to barn har i spesifikasjon
(4) en liten «mødrepremie» på 0,1 prosent sammenlignet med kvinner uten barn.

Sammenhengen mellom timelønn og barn for menn er motsatt – fedre har en lønns-
premie sammenlignet med menn uten barn. Fra tabell 3 ser vi at menn med barn tjener i
snitt nesten 4 prosent mer enn like gamle menn uten barn, og det er menn med to og tre
barn som har høyest fedrepremie sammenlignet med menn uten barn. Etter kontroll for
sivilstatus og bosted i spesifikasjon (2), faller fedrepremien til 2,5 prosent, og fortsatt har
fedre med to og tre barn den største lønnspremien sammenlignet med menn uten barn.
Forskjeller i bosted og sivilstatus forklarer altså en liten del av fedrepremien.

Tabell 2. Sammenhengen mellom timelønn og barn for heltidsansatte kvinner 
(20–45 år) 2002–2011

(1) (2) (3) (4)
Barn -0,0439*** -0,0395*** -0,0098*** -0,0065***

(0,0003) (0,0003) (0,0004) (0,0003)

1 barn -0,0535*** -0,0482*** -0,0153*** -0,0118***
(0,0004) (0,0004) (0,0004) (0,0003)

2 barn -0,0342*** -0,0297*** -0,0016*** 0,0007**
(0,0004) (0,0004) (0,0004) (0,0004)

3 barn -0,0444*** -0,0377*** -0,0171*** -0,0108***
(0,0006) (0,0007) (0,0006) (0,0005)

Kontrollvariable
Aldera x x
Gift x x x
Oslo x x x
Erfaring x x
Utdanning x x
Næring (12) x
Tid x x x x
Note: Estimerte koeffisienter. Standardavvik i parentes. * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,001
a Kontroll for alder inkluderes ikke når utdanning og potensiell yrkeserfaring inngår på 
grunn av perfekt kolinearitet. 
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I spesifikasjon (3) inkluderes kontroller for erfaring og utdanning. Når vi sam-
menligner menn som er like gamle (har like lang potensiell yrkeserfaring), har like
lang utdanning, lik sivilstatus og bosted, øker fedrepremien noe sammenlignet
med forrige spesifikasjon. Dette betyr at menn uten barn har lavere utdanning
enn menn med barn, og at dette bidrar til høyere timelønnsforskjeller mellom
menn med og menn uten barn. I spesifikasjon (4) inkluderes næringskontroller
(12 grupper). Dette påvirker fedrepremien svært lite, noe som betyr at fedrepre-
mien ikke forklares av at menn med og menn uten barn jobber i ulike næringer
som lønnes ulikt. 

Tabell 3. Sammenhengen mellom timelønn og barn for heltidsansatte menn (20–
45 år) 2002–2011

(1) (2) (3) (4)
Barn 0,0380*** 0,0257*** 0,0379*** 0,0360***

(0,0003) (0,0003) (0,0003) (0,0003)

1 barn 0,0138*** 0,0080*** 0,0257*** 0,0243***
(0,0004) (0,0004) (0,0003) (0,0003)

2 barn 0,0550*** 0,0418*** 0,0499*** 0,0476***
(0,0004) (0,0004) (0,0004) (0,0003)

3 barn 0,0573*** 0,0427*** 0,0477*** 0,0456***
(0,0005) (0,0005) (0,0005) (0,0005)

Kontrollvariable
Aldera x x
Gift x x x
Oslo x x x
Erfaring x x
Utdanning x x
Næring (12) x
Tid x x x x
Note: Estimerte koeffisienter. Standardavvik i parentes. * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,001
a Kontroll for alder inkluderes ikke når utdanning og potensiell yrkeserfaring inngår på 
grunn av perfekt kolinearitet. 
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Har sammenhengen mellom timelønn og barn forandret seg over tid? 

I de to foregående tabellene er alle observasjonsårene fra 2002 til 2011 slått
sammen og resultatene tolkes som et gjennomsnitt for hele perioden. Fra disse
analysene vet vi at lønnsforskjellene som oppstår mellom sysselsatte med barn og
sysselsatte uten barn, oppstår fordi det er en sammenheng mellom lønn og barn
utover forskjeller i utdanning, alder, bosted, sivilstatus og næringstilknytning. Sett
i lys av den samfunnsutviklingen vi har hatt, finanskrisen som inntraff i 2008 og
de endringene vi har sett i foreldrepolitikken på 2000-tallet med utvidelsen av
fedrekvoten og den storstilte barnehageutbyggingen, er det interessant å studere
sammenhengen mellom timelønn og barn over tid. Dette gjøres ved å estimere
separate regresjoner for kvinner og menn hvert år. 

Figur 1 viser sammenhengen mellom antall barn og timelønn for heltidsan-
satte kvinner i perioden 2002 til 2011. Resultatene i figuren samsvarer med spesi-
fikasjon (4) fra tabell 2. Kvinner med barn har generelt lavere timelønn i snitt enn
ellers like kvinner uten barn, og lønnsgapet er størst for kvinner med tre barn. I
2002 er mødrefratrekket for kvinner med ett og to barn på rett i underkant av 2
prosent. Kvinner med tre barn har omtrent dobbelt så stort mødrefratrekk og tje-
ner 4 prosent mindre enn kvinner uten barn. 

Figur 1. Sammenhengen mellom timelønn og barn for heltidsarbeidende kvinner 
(2002–2011)

Note: Estimerte koeffisienter er regnet om til prosent. Kvinner uten barn er referansekategori hvert år. 
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Over tid ser vi at kvinner med barn nærmer seg de barnløse kvinnene, da spesielt
for mødre med to og tre eller flere barn, og mye av opphentingen skjer på slutten
av observasjonsperioden. For tobarnsmødre er nå mødrefratrekket blitt et mødre-
tillegg, mens fratrekket nærmer seg null for kvinner med tre eller flere barn og for
kvinner med ett barn. Figur 1 viser at kvinner med barn har blitt likere kvinner
uten barn i lønnsutvikling over perioden.

Figur 2. Sammenhengen mellom timelønn og barn for heltidsarbeidende menn 
(2002–2011)

Note: Estimerte koeffisienter er regnet om til prosent. Menn uten barn er referansekategori hvert år. 

Figur 2 viser sammenhengen mellom antall barn og timelønn for heltidsansatte
menn i perioden 2002 til 2011. Vi ser at menn med ett barn tjener i snitt rett i
overkant av 2 prosent mer enn menn uten barn, mens fedre med to og tre eller
flere barn har større lønnspremie, på cirka 4 prosent. Vi ser også at lønnspremien
for fedre stiger over perioden, og aller mest stiger den for fedre med to og tre eller
flere barn. Det er altså slik at menn i større grad har høy lønn og flere barn, eller
lav lønn og ingen barn, i 2011 enn i 2002. 

Likere lønn for mødre og fedre? 

Resultatene fra figur 1 og 2 viser at kvinner med barn tjener neste like mye som
kvinner uten barn i 2012, mens fedres lønnsutvikling har vært bedre enn barnløse
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menns over hele observasjonsperioden. Hvordan har forskjellene mellom mødre
og fedre utviklet seg i perioden? En måte å undersøke dette på er å innføre inter-
aksjonsledd mellom kvinnevariablene og barnevariablene i en enkel regresjon
(samlet for kvinner og menn). Her antas det at kvinner og menn har lik avkast-
ning av alle observerbare kjennetegn unntatt barn. Sammenhengen mellom time-
lønn og barn måles nå relativt til barnløse menn. Det betyr at vi sammenligner
utviklingen i avkastning av antall barn for kvinner og menn simultant, der en fel-
les referansekategori gjør det mulig å studere hvorvidt lønnsutviklingen til mødre
har skilt seg fra lønnsutviklingen til fedre over samme tidsperiode. 

Resultatene fra regresjonen med interaksjon mellom barn og kvinner presente-
res i figur 3. Her sammenlignes i) menn med ett, to og tre eller flere barn med
menn uten barn, ii) kvinner med ett, to og tre eller flere barn med menn uten barn
og iii) kvinner uten barn med menn uten barn. Menn uten barn er satt til null
hvert år, slik at avstanden mellom grafene og den horisontale x-aksen viser for-
skjellene for de ulike gruppene. 

Figur 3. Sammenhengen mellom timelønn og barn for heltidsarbeidende kvinner 
og menn (2002–2011)

Note: Estimerte koeffisienter er regnet om til prosent. Kvinner og menn har lik avkastning av observer-
bare kjennetegn, men ulik sammenheng mellom timelønn og barn. Menn uten barn er referansekate-
gori: alle datapunkter sammenlignes med menn uten barn. 

Først ser vi at kvinner med barn tjener i snitt mellom 8,5 og 11 prosent mindre
enn menn uten barn i 2002, men de tar innpå de barnløse mennene, og i 2011 er
forskjellen på 6–7 prosent. I samsvar med figur 2 tjener menn med barn stadig
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mer enn menn uten barn i hele observasjonsperioden. Det er imidlertid ikke tegn
til at kvinner uten barn nærmer seg lønnsutviklingen til menn uten barn. Det blir
med andre ord mindre forskjeller mellom kvinner, mens mellom menn øker for-
skjellene. Det mest interessante spørsmålet er om kvinner med barn har nærmet
seg menn med barn. Dette kan vi avgjøre ved å studere avstanden mellom kurvene
for fedre og mødre over observasjonsperioden. Vi ser at avstanden minker noe
fram til 2005, men forblir imidlertid på omtrent samme nivå i 2011 som den var i
2002, og det overordnede bildet viser at mødre ikke tar igjen fedre i perioden
2002–2011. Dette antyder at den største endringen har skjedd i hvem som får
barn, hvor mange barn de får og hvorvidt de jobber heltid, mens arbeidsdelingen
innad i husholdningen – altså mellom fedre og mødre – ikke har ført til at mødre
og fedre har nærmet seg hverandre lønnsmessig i perioden. Dette bekreftes dels
også gjennom resultater fra SSBs tidsbruksundersøkelser i 2000 og 2010, som
viser at småbarnsfedre har redusert sin arbeidstid og bruker mer tid på husholds-
arbeid (Egge-Hoveid og Sandnes 2013). Småbarnsmødre på sin side bruker mer
tid i arbeidsmarkedet, men like mye (og mer) tid på husholdsarbeid. Fedre med
barn eldre enn sju år bruker mer tid i arbeidsmarkedet i 2010 enn i 2000, og
omtrent like mye tid på husholdsarbeid (ibid). 

Hvor mye betyr barn for lønnsforskjellene mellom kvinner og menn?

Hittil har resultatene vist at det er en sammenheng mellom timelønn og barn, og
at den er forskjellig for kvinner og menn. Mens kvinner har et fratrekk i sin lønn
ved å ha barn, så har menn en økonomisk premie ved å ha barn. Premien for
menn vokser over tid, mens fratrekket for kvinner har minket og nærmer seg null
for ett- og trebarnsmødre. Tobarnsmødre har en økonomisk premie av å ha barn
sammenlignet med barnløse i 2011. Likevel har ikke kvinner med barn nærmet
seg menn med barn lønnsmessig over perioden. Et sentralt spørsmål er hvor mye
barn betyr for timelønnsforskjellen mellom kvinner og menn. For å beregne
betydningen av barn for timelønnsforskjeller mellom kvinner og menn, må vi ta
hensyn til forskjeller i sammensetning av observerbare kjennetegn som har betyd-
ning for lønn og kjønnsforskjeller i avkastning av de samme observerte kjenneteg-
nene. Til dette formålet benyttes en Oaxaca dekomponeringsanalyse der time-
lønnsforskjellene mellom kvinner og menn deles inn i to komponenter; (i) en del
som kan forklares av ulik sammensetning av kvinner og menn med hensyn til
observerbare kjennetegn, og (ii) en del som kan forklares av at avkastningen av de
observerbare kjennetegnene er forskjellig for kvinner og menn (Oaxaca 1973).
Det beregnede bidraget fra barn er basert på gjennomsnittsverdier for de obser-
verbare variablene og estimerte koeffisienter fra separate regresjoner for kvinner
og menn. For å kunne avgjøre betydningen av en familiekomponent inkluderes
også betydningen av å være gift separat for kvinner og menn.
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Resultatet fra dekomponeringen er presentert i tabell 4. Den gjennomsnittlige
timelønnsforskjellen er på 9-11 prosent i perioden. Det betyr at heltidsansatte
kvinner i alderen 20–45 år i gjennomsnitt tjener 9-11 prosent mindre enn heltids-
ansatte menn i alderen 20–45 år. Denne forskjellen er noe lavere enn den som rap-
porteres for hele økonomien, og det henger sammen med at utvalget inkluderer
heltidsansatte, og at analysene er begrenset til en aldersgruppe hvor timelønnsfor-
skjellene er noe lavere. Timelønnsforskjellen har også blitt noe lavere over tid, spe-
sielt i perioden 2008–2011.

Dekomponeringsanalysen viser at forskjeller i andelen kvinner og menn som er
gifte og har barn, betyr minimalt for timelønnsforskjellene mellom kvinner og
menn. 2007 viser seg å være et vendepunkt, der andelen gifte menn bidrar til å
redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn, mens andelen menn med barn
bidrar til å øke lønnsgapet mellom kvinner og menn. Likevel er bidraget tilnær-
met ubetydelig. 

Forskjeller i avkastning av å være gift og å ha barn betyr imidlertid svært mye
for timelønnsforskjellen mellom kvinner og menn. Forskjellen i avkastning av å
være gift bidrar i 2002 til 11 prosent av timelønnsforskjellen mellom kvinner og
menn. Dette bidraget faller over hele perioden, og i 2011 er bidraget nede i 3,5
prosent. I 2002 forklarer forskjeller i avkastning av å ha barn 26 prosent av time-
lønnsforskjellen mellom kvinner og menn, mens den i 2011 forklarer 37 prosent.
Dette er en betydelig andel, og den vokser over perioden, spesielt etter 2008. Den
totale veksten i betydningen av barn på timelønnsforskjellen er på 43 prosent. Slår

Tabell 4. Betydningen av barn. Dekomponering av timelønnsforskjellen mellom 
heltidsansatte kvinner og menn (20–45 år) 2002–2011, i prosent av lønnsgapet

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Lønnsgap 10,04 10,07 9,24 8,96 9,08 10,17 11,05 10,09 9,33 9,01
Dekomponering
Forskjeller i kjennetegn mellom kvinner og menn som prosent av lønnsgapet
Gift 0,18 0,28 0,25 0,18 0,01 -0,11 -0,14 -0,10 -0,21 -0,16
Barn -1,60 -1,24 -0,95 -0,61 -0,32 0,18 0,14 0,17 0,23 0,07

Forskjeller i avkastning mellom kvinner og menn som prosent av lønnsgapet
Gift 10,70 9,29 9,16 9,77 9,05 8,49 5,61 5,04 4,21 3,46
Barn 26,18 25,59 29,26 28,59 30,38 31,24 30,40 34,70 38,07 37,63
Note: Det beregnede bidraget er basert på gjennomsnittsverdier for variablene ett, to og tre eller flere 
barn, samt estimerte regresjonskoeffisienter. I regresjonen er andre observerbare kjennetegn også 
kontrollert for i samsvar med tidligere spesifikasjoner. 
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vi sammen bidraget fra barn og bidraget fra å være gift til en familiekomponent, er
den på 37 prosent i 2002 og 41 prosent i 2011, noe som tilsvarer en vekst på 11
prosent. 

Hva forklarer utviklingen over tid? 

I denne artikkelen har analysene dokumentert at lønnsforskjellene mellom for-
holdsvis like heltidsansatte kvinner og menn i alderen 20–45 år er på 9–11 prosent
i perioden 2002–2011. Tendensen er at forskjellene minker noe etter 2008, men
det er usikkert om mønsteret er en del av en langsiktig trend. Videre viser analy-
sene at kvinner med barn tjener mindre enn kvinner uten barn, men mødre-
fratrekket minker over tid og signaliserer at kvinners tilpasning omkring arbeid
og familie har blitt jevnere fordelt mellom kvinner over tid. For menn er det mot-
satt. Menn med barn tjener mer enn menn uten barn, og fedrepremien øker over
tid. Dette reflekterer at menn i større grad har høy lønn og flere barn, eller lav
lønn og ingen barn. Det er heller ingen tegn til at timelønnsforskjellen mellom
mødre og fedre minker over tid. Samtidig viser resultatene fra dekomponeringen
at familieforpliktelser, og da spesielt barn, betyr mye for timelønnsforskjellene
mellom kvinner og menn. Dette bekreftes av at kvinner med barn ikke nærmer
seg fedre lønnsmessig i noen særlig grad, selv om det blant kvinner ser ut til at
barn får mindre å si for timelønnen over tid. 

Hvordan kan vi forklare denne utviklingen? Som et utgangspunkt er det nær-
liggende å se på utviklingen i familiepolitikken i perioden. Gjennom lange og
betalte foreldrepermisjonsordninger er familiepolitikken innrettet slik at den gir
sterke incentiver for kvinner til å etablere et yrkesliv før de etablerer familie. I til-
legg til subsidierte barnehageplasser og god barnehagedekning bidrar dette til å
styrke norske kvinners tilknytning til arbeidsmarkedet, også i småbarnsperioden.
Det reflekteres i en høy yrkesdeltakelse blant kvinner. Perioden som analyseres i
denne artikkelen, har vært preget av en forholdsvis offensiv familiepolitikk med
barnehageutbygging, maksprisreform og utvidet foreldrepermisjon – spesielt med
utvidelsen av fedrekvoten. Alt dette har bidratt til at barrierene mellom yrkesliv og
familie har blitt lavere for kvinner, mens menn – spesielt småbarnsfedre – har fått
en sterkere tilknytning til hjemmet og et større omsorgsansvar. Det er ikke urime-
lig å anta at dette har hatt påvirkning på kvinners muligheter, livsvalg og karriere-
utvikling. Likevel ser vi ikke at mødre har nærmet seg fedrene særskilt med hen-
syn til timelønn. Vi ser også at fedre over tid har en høyere lønnspremie sammen-
lignet med menn uten barn. Tidligere studier har da også dokumentert at større
tilgang på subsidierte barnehager har hatt størst effekt på arbeidstilbudet blant
kvinner som ikke tidligere hadde en sterk tilknytning til arbeidsmarkedet (Hardoy
og Schøne 2013). Dette skulle i så fall bidra til større lønnsforskjeller mellom kvin-
ner og menn. Likevel er det ikke urimelig at tilgangen på barnehager har hatt posi-
S ØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 3  | 2014 | ÅRGANG 31  | 229–248 245



KJERSTI MISJE ØSTBAKKEN

246

spa-2014-3.book  Page 246  Tuesday, September 9, 2014  2:22 PM
tiv betydning for andelen heltidsansatte mødre og deres lønnsutvikling sammen-
lignet med barnløse kvinner.

En annen relevant dimensjon i spørsmålet omkring betydningen av familie for
lønnsutviklingen og for lønnsgapet mellom kvinner og menn er lønnsdannelsen.
De senere årene har vi sett noen endringer i lønnsdannelsen som kan ha påvirket
kvinner og menn ulikt. Siden 2008 har inntektsoppgjørene hatt større fokus på
likelønn og mødre, gjennom blant annet lavtlønns- og likelønnstillegg som har
løftet en del kvinneyrker (TBU 2008, 2009, 2010, 2011). I oppgjøret for 2008 var
det i de store forhandlingsområdene avtalt at arbeidstakere i foreldrepermisjon
skal vurderes i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene. Dette kan ha
bidratt til at timelønnsforskjellen mellom kvinner med barn og kvinner uten barn
nærmer seg null raskere etter 2008 enn i årene før. Videre ser vi av lønnsoppgjø-
rene i 2011, blant annet, at partene fokuserer på betydningen av lokale tiltak for å
fremme likestilling og likelønn. Totalt sett har partene i lønnsoppgjørene vist en
større vilje til å løfte fram likelønn og likestilling gjennom lønnsdannelsen, i tråd
med Likelønnskommisjonens forslag (NOU 2008:6). Dette kan ha bidratt til å
redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn generelt, og til den bedre
lønnsutviklingen vi har sett for mødre. 

«Det grenseløse arbeidslivet» er en tredje mulig faktor som kan påvirke lønns-
utviklingen for både kvinner og menn med barn. Teknologiutviklingen og organi-
satoriske endringer i arbeidslivet har ført til at kravet til tilstedeværelse har blitt
mindre i flere typer yrker; jobben kan gjøres hjemmefra, på kveldstid eller i helger.
Denne økte fleksibiliteten kan bidra til at flere kvinner med barn forblir heltids-
sysselsatte og kan balansere familie og karriere slik at de får en lønnsutvikling som
ligner mer på barnløse kvinners og menns utvikling. 

Det er også relevant å spørre seg om seleksjonen inn til å få barn har forandret
seg blant heltidssysselsatte, og i så fall – for hvem? Dersom menn som blir fedre, i
større grad enn før har et stort potensiale i arbeidsmarkedet sammenlignet med
barnløse menn, vil fedrepremien bli større over tid. Dersom menn uten barn sam-
tidig blir stadig mer marginale i arbeidsmarkedet, vil dette være med på å for-
sterke den utviklingen vi ser. I data ser vi at barnløse menn har en svakere vekst i
sitt utdanningsnivå over tid enn den fedre har (tall ikke vist). Dette gir oss et sig-
nal om at det skjer noe med sammensetningen av barnløse menn over tid. Like
interessant er det å vurdere seleksjonen av kvinner som får barn. Vi vet at svært
mange kvinner blir mødre, men hvis seleksjonen har endret seg slik at også kvin-
ner som er svært produktive i arbeidsmarkedet også velger å få barn og får flere
barn, kan dette bidra til å forklare hvorfor kvinner med barn nærmer seg kvinner
uten barn lønnsmessig. Og dersom seleksjonen har endret seg i hver sin retning
for kvinner og menn, kan dette også forklare hvorfor det fortsatt er vedvarende
timelønnsforskjeller mellom mødre og fedre. 
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Noter

1 Arbeidet med denne artikkelen er finansiert av CORE- Nasjonalt kjernemiljø for like-
stillingsforskning.
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I motsetning til de fleste europeiske land, har verken Norge eller de andre nor-
diske landene en lovfestet minstelønn. For arbeidstakere som arbeider i bedrif-
ter uten tariffavtale, eller i områder som ikke er omfattet av en allmenngjort
tariffavtale, finnes det ingen nedre grense for hvor lav lønnen kan være. Veksten
i arbeidsinnvandring til Norge har aktualisert spørsmålet om det kollektive for-
handlingssystemet klarer å sikre alle en anstendig lønn, eller om det er behov
for supplerende lovbaserte mekanismer. Artikkelen tar for seg ordninger med
lovfestet minstelønn i Europa og hvordan minstelønn reguleres i de nordiske
landene per i dag.

I løpet av 2000-tallet har temaet lovbasert minstelønnsregulering fått fornyet
aktualitet i Europa, så vel som i Norge. Den store arbeidskraftmobiliteten fra øst til
vest i kjølvannet av de østlige utvidelsene av EU har satt eksisterende nasjonale
reguleringsregimer under press. Konsekvensene av finanskrisa har slått brutalt
inn i store deler av de europeiske arbeidsmarkedene. Utviklingen har reist grunn-
leggende spørsmål om hvordan arbeidstakere kan sikres en anstendig lønn, og om
det er nødvendig å søke etter nye løsninger. 

En mulig europeisk minstelønnsordning har blitt diskutert ved flere anledninger,
både i Europaparlamentet og i Den europeiske faglige samorganisasjonen (ETUC). De
fleste europeiske land har allerede ordninger med lovfestet minstelønn, mens dette så
langt har vært en fremmed tanke i nordisk sammenheng. Både norsk og nordisk fag-
bevegelse er skeptiske til lovfestet minstelønn, og det har derfor vært en viss uro knyttet
til den europeiske debatten. I Norge har forslag om en lovfestet nasjonal minstelønn
flere ganger de senere årene blitt brakt fram både fra arbeidsgiversiden og fra politisk
hold, særlig som et alternativ til de siste årenes praksis med allmenngjøring av tariff-
avtaler. Formålet med denne artikkelen er å bidra med et kunnskapsbasert grunnlag for
de videre debattene rundt lovfestet minstelønnsregulering. Det er et behov for større
innsikt både i hvordan slike ordninger er utformet, og hvilke virkninger de kan ha.1
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Europeiske reguleringsmodeller

Minstelønnsregulering i Europa har sitt grunnlag i tariffavtaler og/eller lovgivning
på nasjonalt nivå. Det kan skilles mellom tre hovedformer for minstelønn, nemlig
tariffavtalt, allmenngjort og lovfestet minstelønn. 

Lovfestet minstelønn: Med lovfestet minstelønn menes et minste lønnsnivå som
enten fastsettes ved lov eller med hjemmel i lov. En lovfestet minstelønn setter et
gulv for avlønning. Dette gulvet vil en ikke kunne gå under, men det er ingenting i
veien for å betale mer enn minstelønnen. Minstelønnen kan være garantert alle
arbeidstakere i et land, men det kan også være gjort unntak for enkelte grupper,
eller at den er gradert, for eksempel ut fra alder. Som regel vil det likevel være én
sats for voksne arbeidstakere, og denne gjelder i alle, eller i de aller fleste, deler av
arbeidsmarkedet. Slik sett vil den lovfestede minstelønnen ofte være godt kjent.
Nøyaktig hvordan den lovfestede minstelønnen fastsettes, varierer fra land til land
(Vaughan-Whitehead 2010; Alsos & Eldring 2012). Hovedpoenget er at lovgiver
har fastsatt en minstelønn eller en prosedyre for hvordan minstelønn skal bestem-
mes. 

Minstelønn i tariffavtaler: En annen form for minstelønn er den som avtales i
tariffavtaler. Denne minstelønnen vil som regel være høyere enn den lovfestede
minstelønnen. Den tariffestede minstelønnen gjelder imidlertid bare mellom
tariffavtalens parter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonen, og binder bare
deres medlemmer. Arbeidsgivere som er bundet av avtalen, kan likevel ha plikt til
å følge denne også overfor uorganiserte arbeidstakere i virksomheten. Hvor
mange som faktisk får den tariffestede minstelønnen, og hvor mange som ved
hjelp av lokale tillegg avlønnes over dette gulvet, vil variere fra tariffområde til
tariffområde.2

Allmenngjøring av tariffavtaler: I mange europeiske land finnes det mekanis-
mer for å utvide dekningsområdet for tariffavtalene (Stokke 2010; Alsos & Eldring
2008). Det skjer i hovedsak ved ulike former for allmenngjøring av tariffavtaler,
hvor lønnssatser og andre tariffbestemmelser får utvidet virkning. Den vanligste
måten er at tariffbestemmelser får virkning ikke bare for tariffavtalens parter og
deres medlemmer, men for hele den bransjen eller yrkesgruppen som faller inn
under avtalens omfangsbestemmelser. En uorganisert bedrift med uorganiserte
arbeidstakere vil dermed måtte legge til grunn den allmenngjorte minstelønnen,
men arbeidstakernes muligheter for å forhandle om lokale tillegg kan være langt
svakere enn i organiserte bedrifter.
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Tabell 1. Lovfestet minstelønn, allmenngjøring, tariffavtaledekning og 
fagorganisering i EU (samt Island, Norge og Sveits)

Lovfestet 
minstelønn

Allmenn-
gjøring av 
tariffavtaler 
mulig

Omfang av 
allmenn-
gjøring

Tariffavtale-
dekning
(prosent)*

Arbeidstaker-
nes organisa-
sjonsgrad
(prosent)*

Belgia x x Høyt 96 50
Bulgaria x x Ikke brukt 18 ** 20
Danmark       83 69
Estland x x Lavt 25 8 **
Finland   x Høyt 90 69
Frankrike x x Høyt 90 8 **
Hellas x (x) (Høyt)*** 25 **
Irland x x Lavt 36 42
Island   x Høyt 99 85
Italia       85 35
Kroatia  x  x  Lavt 60 35
Kypros x     52 49 **
Latvia x x Ikke brukt 20 ** 15
Litauen x x Ikke brukt 13 10
Luxem-
bourg

x x Lavt 58 ** 37 **

Malta x     55 49 **
Nederland x x Høyt 84 19
Norge   x Lavt 67 52
Polen x x Ikke brukt 29 14
Portugal x x (Høyt)*** 90 19
Romania x x Lavt 20 ** 33
Slovakia x x Lavt 35 17
Slovenia x x Lavt 92 24 **
Spania x x (Høyt)*** 73 16
Stor-
britannia

x     31 27

Sveits   x Lavt 49 17
Sverige       88 69
Tsjekkia x x Høyt 41 ** 17
Tyskland x  x Lavt 61 18
Ungarn x x Lavt 34 ** 17 **
Østerrike   x Lavt 99 28
Kilder: Visser (2013), Stokke (2010), Eldring & Alsos (2012), Stokke mfl. (2013), Andersen mfl. 
(2014), Eurofound (2011), OECD Database on trade union density, EirOnline. 
*Tallene er fra 2010/11, men er noe mer oppdatert for de nordiske landene hvor tallgrunnlaget stort 
sett er fra 2012. 
**Tall fra 2008/09.
*** Situasjonen i disse landene er ustabil/i kraftig endring. Se også sluttnote 3.
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Lovfestet minstelønn og tariffestet minstelønn vil som regel være fastsatt ut fra
ganske forskjellige kriterier og mekanismer. Lovfestet minstelønn er oftest
begrunnet i sosiale hensyn, mens tariffestet minstelønn fastsettes gjennom for-
handlinger mellom parter og er et resultat av forhandlingssystemet, partenes
lønnspolitikk og forhandlingsstyrke (Stokke mfl. 2013). Minstelønn som fastsettes
i en tariffavtale, uttrykker en nedre grense for den lokale arbeidsgivers betalings-
evne. Har ikke arbeidsgiver denne betalingsevnen, må bemanningen reduseres
eller virksomheten innstilles. Har arbeidsgiver bedre betalingsevne, vil arbeidsta-
kerne forsøke å forhandle seg til lokale lønnstillegg.

I de landene hvor det finnes en lovfestet minstelønn, vil denne danne et abso-
lutt gulv for hvilken lønn som lovlig kan avtales i et arbeidsforhold. Lovfestet min-
stelønn er svært utbredt i Europa – 22 av totalt 28 EU-land har lovfestet minste-
lønn. De lovfestede satsene ligger på om lag 30 til 50 prosent av landenes
gjennomsnittslønn. Tariffavtaledekningen i europeiske land varierer fra svært høy
til svært lav. Som det framkommer av tabell 1, samvarierer ikke nødvendigvis
avtaledekningen med arbeidstakernes organisasjonsgrad. Dette henger sammen
med at de fleste landene i tillegg har ordninger for allmenngjøring av tariffavtaler.
I tabellen har vi gruppert landene etter forekomsten av ulike ordninger for min-
stelønnsregulering.

Det vanligste er å ha både lovfestet minstelønn og ordninger for allmenngjø-
ring av tariffavtaler – det gjelder for 193 av de 31 landene som inngår i oversikten
her (28 EU-land samt Island, Norge og Sveits). Bare tre land – Italia, Danmark og
Sverige – har verken lovfestet minstelønn eller allmenngjøring. Italia har imidler-
tid en bestemmelse i grunnloven om at alle arbeidstakere har rett til rettferdig
betaling, noe som i praksis betyr lønn i henhold til tariffavtalene. 

Initiativ for en europeisk minstelønn

EUs kompetanse på det sosiale området har gjennom årene blitt betydelig forster-
ket, men lønnsforhold har alltid vært, og er fortsatt, eksplisitt utelatt. Tross dette
har spørsmålet om en europeisk minstelønn gjennom årene vært tatt opp gjen-
nom ulike EU-organer. På grunn av motstand blant flere av medlemsstatene ble
imidlertid tanken om europeiske tiltak på dette området mer eller mindre lagt
død mot slutten av 1990-tallet (Schulten 2008). I det siste tiåret har minstelønns-
spørsmålet igjen dukket opp i ulike europeiske sammenhenger. I 2005 publiserte
en gruppe europeiske forskere dokumentet «Teser for en europeisk minstelønns-
politikk», som har blitt en sentral referanse i den europeiske minstelønnsdebatten
(Schulten mfl. 2005). I dokumentet argumenterte forskerne for en koordinert
politikk på dette området. De foreslo at alle EU-landene bør ha som mål å etablere
minstelønnsordninger som på kort sikt sikrer lønnstakerne 50 prosent av den
nasjonale gjennomsnittslønnen, og på lengre sikt 60 prosent. Det ble foreslått at
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målene skal fastsettes på europeisk nivå, som nasjonalstatene så skal bli pålagt å
gjennomføre, med utgangspunkt i egne reguleringstradisjoner. 

Bakgrunnen for den økte oppmerksomheten rundt lovfestet minstelønn har
vært en sterk bekymring for utviklingen i de europeiske arbeidsmarkedene, som i
mange land har vært preget av en økning av antallet lavlønte, flere fattige arbeids-
takere, samt av en svekket fagbevegelse og en redusert utbredelse av tariffavtaler.
Ettervirkningene etter finanskrisa har dessuten vært store og har bidratt til kraf-
tige økonomiske nedturer i mange av medlemsstatene. En annen viktig faktor har
vært EU-utvidelsene i 2004 og 2007, som har medført en omfattende mobilitet av
arbeidstakere fra øst til vest. Det ble tidlig klart at dette ga en betydelig risiko for
sosial dumping og lavlønnskonkurranse, og at betydningen av robuste nasjonale
minstelønnsregimer dermed økte (Dølvik & Eldring 2008; Eldring & Schulten
2012). 

Europeisk fagbevegelse er imidlertid splittet i synet på en europeisk minste-
lønn (Furåker & Bengtsson 2013). I flertallet av de syv landene som ikke har
lovfestet minstelønn, er den organiserte arbeidstakersiden dypt skeptisk til
europeiske initiativ på dette feltet. Et viktig unntak er Tyskland. I motsetning til
de fleste av nabolandene har landet inntil nylig ikke hatt lovfestet minstelønn,
og har de siste årene heller ikke hatt en velfungerende allmenngjøringsordning.
Dette kombinert med en synkende avtaledekning og økning i andelen lavlønte
har bidratt til at kravet om lovfestet minstelønn har blitt en fanesak for tysk fag-
bevegelse, også på europeisk nivå (Eldring 2010). Etter flere års intens debatt og
politisk tautrekking har den tyske forbundsdagen nå vedtatt innføre en lovfestet
minstelønn på 8,50 euro fra 1. januar 2015. Det er grunn til å tro at dersom ord-
ningen fungerer, vil det tyske engasjementet for en europeisk minstelønnspoli-
tikk avta noe. 

Store variasjoner i minstelønnsnivået

Det er store variasjoner i nivået på de nasjonale minstelønnssatsene, både i fak-
tiske og relative beløp.4 Per januar 2014 varierer satsene mellom 11,10 euro (Lux-
embourg) og 1,04 euro (Bulgaria) (Schulten 2014). De østeuropeiske EU-landene
ligger klart lavest: fra 2,31 euro og under. Blant de «gamle» EU-landene skiller
Portugal, Spania og Hellas seg ut med lavest satser, mens land som Frankrike,
Nederland, Belgia, Irland og Storbritannia ligger langt høyere. De fleste landene
har som nevnt årlige justeringer, men den økonomiske krisa førte til at flere land
valgte å fryse minstelønnsnivåene i 2011 (Irland, Latvia, Litauen, Portugal, Spania
og Tsjekkia). Selv om flertallet økte satsene, sank minstelønningene i hele 14 av
EU-landene i 2011 når nivåene ses i sammenheng med utviklingen i kjøpekraften
(Schulten 2012). 
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Figur 1. Lovfestet minstelønnssats (euro, 2014) og minstelønn som prosent av 
medianlønn og gjennomsnittslønn for heltidsarbeid (2012), i et utvalg europeiske 
land 

Kilder: Schulten (2014), OECD http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=MIN2MED

Oversikten over nominelle minstelønnsnivåer skjuler nasjonale forskjeller i gene-
relt velstandsnivå og ikke minst forskjeller i relativt lønnsnivå; minstelønnsnivåer
målt i samme valuta sier lite om den reelle verdien av minstelønnen innenfor en
nasjonal kontekst. For å etablere et mer realistisk bilde av verdien av minstelønns-
nivåene, kan man bruke ulike sammenligningsgrunnlag. En vanlig metode er å ta
utgangspunkt i en såkalt Kaitz-indeks, som måler minstelønnen i lys av den nasjo-
nale gjennomsnittslønnen eller medianlønnen.5 Minstelønnens plassering i for-
hold til medianlønnen (gjerne kalt «minimum wage bite») blir ofte brukt som en
indikator på effekten av et minstelønnssystem på den nasjonale økonomien, sys-
selsetting og bedriftenes evne til å absorbere kostnader (Dolado mfl. 1996). For-
holdet mellom minstelønn og medianlønn sier også noe om lønnsforskjeller i
samfunnet (eller innenfor en sektor/bransje). Jo større avstand det er mellom
minstelønn og medianlønn, jo større er lønnsforskjellene mellom de lavest lønte
og andre grupper lønnstakere i samfunnet. Derfor vil utviklingen i minstelønnen
relativt til medianlønnen ha mye å si for utviklingen i lønnsforskjeller i arbeids-
markedet, spesielt blant de lavest lønte. Hvilket nivå minstelønnen bør settes på
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for å ha minst mulig negative (eller positive) konsekvenser, vil variere avhengig av
den økonomiske, sosiale og politiske konteksten den fastsettes innenfor, og ikke
minst av hvilke formål som ligger til grunn for innføringen og opprettholdelsen av
minstelønnen. I Europa settes grensen for hva som regnes som lavlønn, ofte til 60
prosent av medianlønnen (Eurofound 2010).

I figur 1 vises nasjonalt minstelønnsnivå i prosent av henholdsvis nasjonal
medianlønn og nasjonal gjennomsnittslønn. 

Som det framkommer av figuren, lå de lovfestede minstelønnssatsene i 2012
mellom 35 prosent (Tsjekkia) til 60 prosent (Frankrike) av medianlønnen og fra
29 til 48 prosent av gjennomsnittslønnen. Skillet mellom de ulike regionene i
Europa er ikke lenger så markant når vi bruker disse relative målene. 

Lovfestet minstelønn og tariffavtalesystemet

Mens det foreligger et bredt spekter av studier på lønns- og sysselsettingseffekter
av lovfestet minstelønn, vet vi mindre om mulige effekter på fagorganisering og
tariffavtaledekning. I en nyere studie har Grimshaw mfl. (2013) utforsket samspil-
let mellom det kollektive tariffsystemet og lovfestede minstelønnsordninger, og
hvilke faktorer som har betydning for hvordan disse ulike systemene virker
sammen. I en analyse av casestudier i flere europeiske land, konkluderer de med at
det er særlig fire faktorer som påvirker spenningsnivået mellom de to systemene.
Nærmere bestemt nivået på den lovfestede minstelønnen, i hvilken grad arbeids-
livets parter er involvert i fastsettelsen av minstelønnen, hvorvidt statenes min-
stelønnspolitikk påvirkes av konkurrerende politiske mål og av i hvilken grad
arbeidsgiverne faktisk etterlever minstelønnsbestemmelsene. Studien er viktig i
den forstand at den eksplisitt undersøker forholdet mellom ulike former for
minstelønnregulering, men resultatene gir lite grunnlag for å forutsi konsekven-
ser av en eventuell innføring av lovfestet minstelønn i de nordiske arbeids-
markedene. 

En hypotese er at minstelønn kan ha en positiv effekt på forholdet mellom par-
tene ved at partene bringes sammen for å forhandle minstelønnens størrelse, og at
dette kan bidra til forhandlinger om kollektive avtaler (Vaughan-Whitehead
2010). Dette er også strategien til flere fagforbund i de østeuropeiske landene, der
forhandlingssystemet er lite utviklet. En slik tankegang er imidlertid mindre aktu-
ell i land der man allerede har godt utviklede partsrelasjoner, slik som situasjonen
er i Norge og resten av Norden. For disse landene har diskusjonen vært knyttet til
om minstelønn vil representere en konkurrent til kollektivavtalene eller komplet-
tere disse i områder der dekningsgraden er lav. 

Med mindre minstelønn innføres som et krav utenfra, slik som situasjonen
eventuelt vil være med en europeisk minstelønn, vil innføringen gjerne ha sam-
menheng med at det nasjonale systemet ikke fungerer optimalt. Dersom organisa-
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sjonsgraden er synkende, vil dette kunne framkalle behov for en lovregulering av
lønn, slik som vi ser i Tyskland. Men dersom minstelønnen innføres i et system
med høy avtaledekning, kan den framstå som en utfordrer til dette systemet
(European Commission 2008). Om minstelønn vil komplettere eller konkurrere
med kollektivavtalene, vil trolig ha sammenheng med nivået på en eventuell min-
stelønn. Minstelønnen i Frankrike er høyere enn minstelønnssatsene i flere av de
kollektive avtalene. Her har man funnet indikasjoner på at den nasjonale minste-
lønnen har bidratt til å redusere forekomsten av lønnsforhandlinger (Gautié
2010). Samtidig bidrar minstelønnen til bedre vilkår for ansatte i bransjer hvor
fagforbundene står svakt, enn det de ansatte ville ha hatt uten. Det er lite trolig at
fraværet av minstelønn i Frankrike ville bidratt til en langt høyere organisasjons-
grad i disse bransjene, da utstrakt bruk av allmenngjøring uansett sikrer arbeids-
takerne visse minstevilkår. 

I mange land brukes minstelønnssatsen som et referansepunkt i kollektivfor-
handlingene. Dette gjelder for flere østeuropeiske land, men også for eksempel på
virksomhetsnivå i Irland og Storbritannia. I Nederland er imidlertid avstanden
mellom den lovfestede minstelønnen og de avtalefestede satsene så stor at partene
kun forholder seg til sistnevnte når de forhandler. Regjeringen har prøvd å presse
partene til å holde tilbake på de avtalte satsene for å fremme sysselsettingen
innenfor lavlønnsbransjer. Dette illustrerer at minstelønn kan påvirke kollektive
forhandlinger. En måte å se dette på er at minstelønn stimulerer til forhandlinger,
en annen tilnærming er å si at den statlig fastsatte minstelønnen innvirker på par-
tenes forhandlingsstyrke.

En sammenligning av land med nasjonal minstelønn viser at de landene som
har høy tariffavtaledekning, tenderer til å ha en høyere relativ minstelønnssats.
Land som Frankrike, Belgia, Nederland og Slovenia har nasjonale minstelønnssat-
ser som ligger høyere enn i østeuropeiske land og i Storbritannia. En forklaring på
dette er at land med høy kollektivavtaledekning ofte har en mer sammenpresset
lønnsstruktur, noe som vil øke det relative nivået på minstelønnen. Sterke arbeids-
livsparter kan også bidra til at den nasjonale satsen er på et høyt nivå fordi det er i
tråd med ønsket om en likelønnsstrategi, eller for å unngå at den lovfestede min-
stelønnen er så lav at den bidrar til lavlønnskonkurranse (Grimshaw & Rubery
2010).

Gjør den nordiske modellen lovfestet minstelønn unødvendig?

Den nordiske skepsisen mot lovfestet minstelønn må forstås i lys av de eksiste-
rende minstelønnsreguleringene i de nordiske landene. Den nordiske modellen
kjennetegnes av høy organisasjonsgrad og høy tariffavtaledekning. Innenfor
denne rammen er det imidlertid store forskjeller mellom landene. Mens både
Danmark og Sverige bruker tariffavtaler som eneste mekanisme til å regulere min-
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stelønn, har Finland, Island og Norge også tatt i bruk erga omnes-instrumenter
(allmenngjøring av tariffavtaler). 

I alle landene har arbeidslivets parter hovedansvaret for lønnsreguleringer,
men bare i Sverige og Danmark er dette helt rendyrket. Rycx & Kampelmann
(2013:25) betegner de nordiske minstelønnssystemene som komplekse, i den for-
stand at det finnes svært mange ulike minstesatser side om side. Felles for alle lan-
dene er at det framforhandles landsomfattende avtaler for den enkelte bransje.
Mest utbredt er det med minstelønnsavtaler.6 Dette er avtaler som fastsetter et
gulv som partene lokalt ikke kan gå under. Gulvet er ofte differensiert etter alder,
kompetanse eller ansiennitet. Avtalene forutsetter videre at det framforhandles til-
legg på virksomhetsnivå som kommer i tillegg til minstelønnen. Den individuelle
lønnen vil dermed variere mellom virksomheter og arbeidstakere. Dette innebæ-
rer at det gjennomsnittlige lønnsnivået ligger et stykke over minstelønnssatsene i
tariffavtalene. Tariffavtalene vil i utgangspunktet bare binde virksomheter som er
medlem av en organisasjon som er part i avtalen, eller, slik det er i Norge, de virk-
somheter hvor avtalen uttrykkelig er gjort gjeldende. Norge, Finland og Island har
imidlertid ordninger som muliggjør utvidelse av avtalenes dekningsområde gjen-
nom allmenngjøring. 

Minstelønnsreguleringer i Norge har tradisjonelt vært overlatt til partenes
autonomi, men EUs østutvidelse i 2004 gjorde at denne ordningen ble supplert av
allmenngjøring av minstelønnssatser innenfor bransjer som opplevde høy grad av
arbeidsinnvandring fra de nye medlemsstatene, det vil si bygg, skips- og verftsin-
dustrien, landbruk og fra høsten 2011 også i renhold. Avtaler som er allmenn-
gjorte, dekker fremdeles bare en liten andel av arbeidslivet i Norge. Allmenngjø-
ring skjer ved at det framsettes krav om dette fra en av partene i avtalene, i praksis
LO. Hvorvidt allmenngjøring skal finne sted, avgjøres av en statlig oppnevnt
nemnd (Tariffnemnda), på bakgrunn av vilkår nedfelt i Lov om allmenngjøring av
tariffavtaler. For at nemnda skal kunne fatte beslutning om allmenngjøring, må
det være dokumentert at utenlandske arbeidstakere utfører eller kan komme til å
utføre arbeid på vilkår som er dårligere enn det som er fastsatt i gjeldende tariff-
avtale. Allmenngjøring skjer så av de bestemmelsene som Tariffnemnda velger, i
praksis minstelønn, kost, losji og reisegodtgjøringer og i noen tilfeller arbeidstid.
Nemnda består av fem medlemmer, hvorav en fra hver av partene og tre nøytrale,
og avgjørelser fattes med simpelt flertall. 

Norge har tradisjonelt hatt en noe lavere tariffavtaledekning enn nabolandene i
Norden (se tabell 2). Avtaledekningen i Norge er 50 prosent i privat sektor, mot
mellom 74 og 95 prosent i de andre nordiske landene. Organisasjonsgraden er
også lavere i Norge enn i de øvrige landene. Den norske allmenngjøringsloven
skiller seg på mange måter fra øvrige europeiske allmenngjøringsordninger, og
også fra ordningene på Island og i Finland. I begge disse landene er all-
menngjøring utbredt. I Finland allmenngjøres alle landsomfattende kollektivavta-
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ler som har en dekningsgrad på rundt 50 prosent. En ekspertnemnd bestående av
tre medlemmer fastslår hvilke avtaler som skal være allment bindende, men ved-
taket kan påankes til Arbetsretsdomstolen. Ved utgangen av 2009 var 158 av 198
landsomfattende avtaler allmenngjort. Allmenngjøringen omfatter alle individu-
elle rettigheter i tariffavtalen (Seip 2010). På Island gjelder lønn- og arbeidsvilkår
avtalt mellom arbeidslivets parter som et minimum for alle arbeidstakere som
utfører arbeid av samme type som det som dekkes av kollektivavtalen (lov 55/
1980). Den allmenngyldige virkningen gjelder også for avtalebestemmelser om
hvordan uenigheter om hvorvidt disse vilkårene er oppfylt, skal løses. 

Oppsummert er det altså store likheter, men også visse variasjoner mellom de
nordiske landene når det gjelder reguleringsmekanismer for lønn. Et vesentlig
poeng er imidlertid at selv om allmenngjøring av tariffavtaler brukes i noen av
landene, er utgangspunktet alltid de forhandlede og avtalefestede satsene. 

Minstelønnsnivået i de nordiske landene

En gjennomgang av lønnsnivået i fire ulike bransjer i de nordiske landene viser at
de nominelle minstelønnssatsene (målt i euro) varierer betydelig mellom de nor-
diske landene (Eldring & Alsos 2012). Minstesatsene varierer dessuten både mel-
lom bransjer og hvor langt unna de ligger nasjonal gjennomsnittslønn. 

Når vi sammenligner bransjesatsene med den nasjonale gjennomsnittslønnen
(se figur 2), finner vi at i alle bransjene og i alle landene utgjør minstesatsene over
50 prosent av den nasjonale gjennomsnittslønnen, med unntak av minstesatsen
for metallindustrien og renhold i Finland, som begge ligger på 49 prosent, og ren-
hold på Island, som ligger på 48 prosent.7 De fleste av satsene ligger på mellom 50

Tabell 2. Mekanismer for fastsettelse av lønn i de nordiske landene

Avtaledekning i privat 
sektor*

Allmenngjøring av 
kollektive avtaler

Regime

Danmark 74 % Nei Autonom 
kollektiv avtalemodellSverige 85 % Nei

Norge 50 % Ja, enkelte etter 2004 Blandet modell 
Finland 85 % Ja, utbredt Lovreguleringer (og 

sterke fagforeninger)Island 95 % Ja, utbredt
Land/kilde/år: Danmark/Dansk Arbejdsgiverforening (2014)/2012. Sverige/Medlingsinstitutet 
(2014)/2012. Norge/ Stokke mfl. (2013)/2013. Finland/Ahtiainen (2011)/2008. Island/Andersen mfl. 
(2014)/2013. 
*Tallene fra Island og Finland inkluderer arbeidstakere som er dekket av allmenngjorte tariffavtaler. I 
Finland var avtaledekningen i privat sektor ekskludert allmenngjorte avtaler 73 % i 2008. (Ahtiainen 
2011). 
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og 70 prosent av gjennomsnittet. Det innebærer at de avtalte minstelønnsregule-
ringene i disse bransjene ville oppfylle en eventuell norm om 50 prosent av gjen-
nomsnittslønn, men ikke nødvendigvis et 60-prosentskrav. Dette indikerer dessu-
ten at et slikt nivå på en lovfestet minstelønn trolig ville være urealistisk høyt
(også) i nordisk sammenheng. 

Figur 2. Minstelønnssatser/normallønnssatser innenfor landsomfattende kollektiv-
avtaler som andel av nasjonal gjennomsnittslønn. Prosent

Kilde: Eldring & Alsos 2012

Utfordringer for de nordiske minstelønnsregimene

Som ellers i Europa er den største utfordringen for nordisk fagbevegelse å opprett-
holde organisasjonsgraden og avtaledekningen. De nordiske landene har hatt – og
har fortsatt – høye medlemstall, men har mistet noe av styrken de siste 15 årene.
Det siste tiåret har flere av de nordiske landene endret den tradisjonelle modellen
for a-kasser (arbeidsledighetskasser). En større frikopling av forholdet mellom a-
kassemedlemskap og fagforeningsmedlemskap har ført til at organisasjonsgraden
har gått merkbart ned i Danmark, Finland og Sverige (Nergaard 2010; Andersen
mfl. 2014).8 I Norge har det vært få endringer i organisasjonsgraden og avtaledek-
ningen de siste årene. Det er imidlertid antydninger til at avtaledekningen nå er
noe på vei ned (Nergaard 2014). 

Den andre store utfordringen for de nordiske minstelønnsregimene er interna-
sjonaliseringen av arbeidsmarkedene. Tilstrømningen av arbeidsinnvandrere og
tjenestetilbydere østfra har utfordret den nordiske arbeidslivsmodellen, og det kan
stilles spørsmål ved om eksisterende ordninger og tariffavtaler klarer å demme
opp for lavlønnskonkurranse og sosial dumping, eller om det er et behov for sup-
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plerende virkemidler. De fleste nordiske landene – og særlig Norge - har vært
store mottakere av arbeidskraft fra de nye medlemslandene i årene etter 2004
(Dølvik & Eldring 2008; Skedinger 2010). Som nevnt ovenfor var EUs østutvidelse
i 2004 en direkte foranledning til at Norge tok i bruk allmenngjøring av tariffavta-
ler som et virkemiddel for å motvirke lavlønnskonkurranse. Allmenngjøringen er
imidlertid rettet mot bransjer der arbeidsinnvandringen er høy, og forutsetter
dessuten at partene ønsker at avtalen skal utvides til å gjelde alle arbeidstakerne i
bransjen. Per i dag er kun et fåtall avtaler allmenngjort, og det finnes flere bransjer
med lav dekning av kollektivavtaler hvor det ikke finnes noen bindende minste-
lønn (Eldring mfl. 2011). 

Også systemene i Sverige og Danmark har blitt utfordret i etterkant av EU-
utvidelsen. Partene ønsket opprinnelig ikke noe innblanding fra statens side når
det gjaldt å regulere lønnsvilkårene for utsendte arbeidstakere, noe som medførte
at da EUs utsendingsdirektiv ble gjennomført i disse landene, omfattet det ikke
lønn. Dette skulle sikres gjennom ordinære prosedyrer, ved å presse utenlandske
tjenestetilbydere til å inngå kollektive avtaler, om nødvendig ved hjelp av boikott
og sympatiaksjoner (Malmberg & Siegman 2008). Da Laval-saken kom for EU-
domstolen, viste det seg at Sveriges implementering av direktivet var mangelfull,
noe som medførte at den formen for arbeidskamp som den svenske fagforeningen
Byggnads hadde gjennomført, var i strid med EU-retten.9 Dommen førte til at
både Danmark og Sverige fant det nødvendig å gjøre enkelte tilpasninger i sine
nasjonale lovsystemer.

Selv om den nasjonale avtaledekningen i de nordiske landene ikke har vært i
markant nedgang, vil fallende organisering på arbeidstakersiden, økt bruk av out-
sourcing og en mulig vekst i virksomheter som legger deler av virksomheten uten-
for avtalesystemene, innebære en økt risiko for at lønnsgulvet i arbeidsmarkedet
forvitrer i utsatte bransjer (Andersen mfl. 2014). Hovedutfordringen for de nor-
diske fagorganisasjonene ligger nettopp her: organisering og rekruttering og inn-
gåelse av tariffavtaler. Dette er kjerneelementene i den nordiske modellen, og ikke
minst for Danmark og Sverige, som så langt ikke har supplerende lovbaserte
mekanismer, er dette avgjørende for hvor godt de avtalefestede minstelønnsregi-
mene fungerer. Ikke overraskende er det særlig der hvor fagbevegelsen er svak –
og sterkt svekket i forhold til for noen tiår siden – at organisasjonene støtter lov-
festet minstelønn. 

Nordisk fagbevegelse frykter lovfestet minstelønn

Fordi innføringen av lovfestet minstelønn har vært et så lite aktuelt tema i nordisk
sammenheng, finnes det ikke velutviklede scenarioer for hva konsekvensene
kunne tenkes å bli for tariffavtalemodellene. Nordisk fagbevegelse frykter defini-
tivt at effekten vil være negativ. Sett utenfra kan det være vanskelig å forstå at disse
SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 3  | 2014  | ÅRGANG 31 | 249–266



LOVFESTET MINSTELØNN I NORGE

spa-2014-3.book  Page 261  Tuesday, September 9, 2014  2:22 PM
tilsynelatende robuste og bærekraftige arbeidslivsregimene kan trues av en euro-
peisk minstelønnspolitikk som først og fremst er myntet på land som har lavt
minstelønnsnivå, eller som mangler fungerende minstelønnsregimer. Ikke minst
gjelder dette for de interessegruppene som først og fremst har en sosialpolitisk til-
nærming til minstelønnsspørsmålet, men som har mindre innsikt eller interesse
for arbeidslivspolitikken. Likevel virker det klart at også innenfor den europeiske
fagbevegelsen er det varierende grad av forståelse for det nordiske standpunktet i
minstelønnsspørsmålet. Noen mener nok at de nordiske fagorganisasjonene ikke
har tatt innover seg hvor omfattende lavlønnsproblemet er i en del europeiske
land – og i verste fall oppfattes de nordiske organisasjonene som lite solidariske og
for innadvendte. 

En innfallsvinkel til spørsmålet er å se nærmere på arbeidsgiversidens posisjo-
ner. Fagbevegelsen i Tyskland har kjempet for en lovfestet minstelønn, mens
arbeidsgiversiden i hovedsak har vært imot. Dette er selvsagt utslag av ulike inter-
esser – og ulike vurderinger av effekten av en lovfestet minstelønn i tysk sammen-
heng. Arbeidstakersiden oppfatter at innføring av nasjonal minstelønn kan støtte
– og kompensere for – et sviktende kollektivavtalesystem, mens arbeidsgiversiden
har dratt nytte av et stadig større lavlønnssegment og ønsker ikke å etablere min-
stelønnsreguleringer som vil bidra til lønnsvekst i områder hvor kollektivavtale-
systemet har sviktet. 

I den grad spørsmålet om lovfestet minstelønn har vært debattert i de nordiske
landene, har posisjonene vært omvendt. Antakelig er Norge det nordiske landet
hvor begrepet lovfestet minstelønn oftest har dukket opp i de senere årene, og da i
forbindelse med debatten om allmenngjøring av tariffavtaler. Men også i Sverige
har spørsmålet blitt reist. Den største landsforeningen på arbeidsgiversiden, Tek-
nikföretagen, har argumentert offensivt for innføring av en nasjonal minstelønn
som settes uavhengig av tariffavtalenes minstelønnssatser.10 I Norge har arbeids-
giverforeningen Virke med jevne mellomrom flagget at de ønsker å erstatte all-
menngjøringsordningen med lovfestet minstelønn, og også Næringslivets Hoved-
organisasjon (NHO) uttaler stadig oftere at de betrakter nasjonal minstelønn som
en mer attraktiv løsning enn allmenngjøring. I den norske sammenhengen fram-
står dermed ikke lovfestet minstelønn som et supplement til allmenngjøring (slik
det er i mange andre europeiske land), men som et alternativ. Forslag om lovfestet
minstelønn har blitt fremmet fra arbeidsgiversiden som en respons på ulike initia-
tiver fra fagbevegelsen når det gjelder å forbedre og aktivisere den eksisterende
allmenngjøringsordningen. Som i Tyskland kan posisjonene tolkes i lys av parte-
nes interesser: LO har høstet positive erfaringer med allmenngjøringsordningen –
og en del av bekymringene som hersket i forkant, har ikke slått til. Så langt har de
allmenngjorte tariffavtalene blitt et viktig verktøy for å unngå lønnsdumping i
bransjer med mangelfull avtaledekning og mye arbeidsinnvandring (Eldring mfl.
2011). I bygg melder tillitsvalgte at det nå er langt lettere enn tidligere å organisere
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arbeidsinnvandrere, fordi de kan bistå dem med å få tariffestet lønn også når de
ikke er omfattet av en ordinær tariffavtale (Friberg og Eldring 2011). På den andre
siden er erfaringen at selve allmenngjøringsprosessen er kronglete og konfliktfylt,
og ikke alle vedtakene i Tariffnemnda har gått i LOs favør. Enkelte deler av den
sentrale arbeidsgiversiden ønsker definitivt ikke å styrke en ordning som medvir-
ker til å utvide tariffavtalenes dekningsområde – og taler derfor heller i favør av en
nasjonal minstelønnsordning som sannsynligvis vil ligge lavere enn dagens all-
menngjorte satser.

Etter vår vurdering må nordisk fagbevegelses standpunkt ses i lys av flere for-
hold. Sentrale stikkord er partsautonomi, tariffavtalenes smittevirkninger og orga-
nisasjonenes makt. For det første står prinsippet om partenes autonomi og avtale-
friheten svært sterkt i Norden. Dette har også preget landenes tilnærming til det
europeiske fellesskapet, og europeiske føringer som griper inn i partenes avtalefri-
het, vil nødvendigvis bli møtt med motstand. Lovfestet minstelønn representerer
en sterk innblanding i partenes frihet til å avtale lønn og lønnsvekst. Ved hjelp av
lønnsoppgjørene er det partene som avtaler hvordan verdiskapingen skal fordeles
mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, og som regel blir partene enige. Lovfestet
minstelønn settes uavhengig av verdiskapingen, og i stedet ut fra hva som er nød-
vendig for å sikre en akseptabel levestandard. 

For det andre har vi sett at det er varierende tariffavtaledekning i de nordiske
landene, men at også i bransjer med lavere/lav avtaledekning ligger gjennom-
snittslønnen over den avtalte minstelønnen. Dette skyldes at tariffavtalene har
sterk smittevirkning utover det organiserte arbeidslivet. Med lovfestet minstelønn
får tariffavtalene en sterk konkurrent, og det kan bli akseptabelt å forholde seg til
minstelønnsnivået i stedet for til tariffavtalenes minstelønnssatser. Ofte vil
ubundne bedrifter legge seg litt over det lovfestede minstelønnsnivået, forutsatt at
det er nok tilgang på arbeidskraft. Med høy arbeidsinnvandring – og rikelig til-
gang på arbeidstakere som aksepterer lav lønn – vil det kunne utvikle seg to
arbeidsmarkeder, ett som er tariffavtaledekket, og ett som forholder seg til lovfes-
tet minstelønn. I en slik situasjon kan presset på tariffavtalene kunne bli betydelig
– ved at arbeidsgivere vil forsøke å komme seg ut av tariffbindingen. Dette er en
type adferd som de nordiske landene så langt har sett lite av, og som vil skape stor
uro i arbeidslivet.

Et tredje forhold knytter seg til de nordiske arbeidslivsorganisasjonenes makt
og posisjon. De nordiske partene er sterke og velorganiserte, men det er en
utbredt frykt for at de vil svekkes dersom deres kontroll over lønnsdannelsen
reduseres. Når partene ikke lenger «eier» dette spørsmålet, kan motivet for organi-
sering svekkes både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden (Nilsson 2008). Dersom
tariffavtaledekningen går ned, vil noe av grunnlaget for å fagorganisere seg for-
svinne. Samordnede oppgjør, helhetsløsninger og frontfag vil dermed i mindre
grad være normgivende for lønnsdannelsen. På lengre sikt kan dette bli en ond
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spiral hvor grunnlaget for de nordiske modellene forvitres. Reguleringen av en
lovfestet minstelønn vil (i siste instans) gjøres av politikere og vil kunne være et
sterkt og forstyrrende signal i lønnsoppgjørene. Inflasjon vil kunne spille en bety-
delig større rolle enn det partene legger til grunn i dag, og reguleringen kan bli
gjenstand for politisk kamp, heller enn forhandlinger mellom partene. 

Til tross for fagbevegelsens avvisende holdning, er det etter vår mening også i
nordisk sammenheng mulige positive sider ved å etablere et felles nasjonalt lønns-
gulv. En nasjonal lovfestet minstelønn vil kunne gi beskyttelse til sårbare grupper i
svakt organiserte områder, der regulering gjennom tariffavtaler eller allmenngjø-
ring er lite aktuelt. Videre kan etableringen av et nasjonalt minstelønnsgulv for-
hindre framveksten av nye lavlønnssjikt og sikre at alle arbeidstakere får en inn-
tekt man kan leve av. En nasjonal lovfestet minstelønn er dessuten en enkel
regulering som er lett å formidle til arbeidstakere og arbeidsgivere. Dette er en
fordel, særlig med tanke på arbeidsinnvandrere og utenlandske bedrifter. Dagens
nordiske systemer er ikke perfekte, men spørsmålet er om innføring av lovfestet
minstelønn vil medføre at dagens ordninger på sikt svekkes og føre til dårligere
vern for arbeidstakerne enn det man totalt sett har per i dag. Den seneste utviklin-
gen i Tyskland kan også ha relevans for den videre norske debatten rundt disse
spørsmålene. Den tyske regjeringen er i ferd med å innføre lovfestet minstelønn,
men ikke som et alternativ til allmenngjøring. Tvert i mot legges det samtidig opp
til en styrking av allmenngjøringsinstituttet for å sikre at tariffavtalene legger
hovedgrunnlaget for lønnsdannelsen (Dølvik mfl. 2014).

Ingen av de nordiske landene har per i dag et vanntett reguleringssystem når
det gjelder å sikre at alle arbeidstakere har lønn på et visst nivå. Dette gjelder i
særlig grad Norge, hvor bare drøyt halvparten av de sysselsatte er dekket av tariff-
avtaler, og så langt kun en liten andel av allmenngjorte tariffavtaler. Så langt har
imidlertid smittevirkningen av tariffavtalene båret langt. Disse kan imidlertid i
enda større grad vise seg å bli utfordret av tilstrømningen av arbeidsinnvandrere
som er villige til å akseptere lav lønn. Dette kan kompenseres med allmenngjø-
ring, men per i dag er det fortsatt fritt fram for lavlønnskonkurranse og lønns-
dumping i store deler av det norske arbeidsmarkedet. 

Noter

1 Artikkelen bygger i stor grad på data og resultater fra prosjektet «Minstelønn i Europa»,
finansiert av de nordiske landsorganisasjonene (LOene), se Eldring & Alsos (2012). 

2 Noen tariffavtaler er normallønnsavtaler. I slike avtaler er mulighetene for å oppnå
lokale tillegg langt mer begrensede. Ellers vil det ikke gjøre noen forskjell om den tariff-
festede lønnen er minstelønn og normallønn, forskjellen til lovfestet minstelønn vil i
begge tilfeller være stor. Vi forenkler av den grunn den videre diskusjonen av tariffestet
lønn til å handle om minstelønnssatser.
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3 I Hellas er muligheten til å allmenngjøre tariffavtaler midlertidig suspendert på grunn
av den økonomiske krisen (EirOnline 2013). I Portugal er allmenngjøring fortsatt
mulig, men krisetiltak har begrenset forekomsten kraftig (Lima 2013). I Spania har lov-
endringer i kjølvannet av krisen medført at omfanget av tariffavtaler reduseres, noe som
også gjør at langt færre omfattes av allmenngjorte tariffavtaler (Miguel 2013).

4 Forholdet mellom minstelønn og arbeidstid varierer betydelig mellom landene, i den
forstand at i noen land er en minste godtgjøring for overtid lovfestet, mens i andre land
avgjøres slik betaling i det enkelte arbeidsforholdet. Det samme gjelder betaling for ube-
kvem arbeidstid, skifttillegg og så videre.

5 Medianlønn er lønnen til den/de som befinner seg midt i en fordeling dersom man
deler lønnsfordelingen i to like store grupper. Gjennomsnitt vil si summen av lønnen til
alle enhetene delt på antallet enheter. Medianen gir en bedre indikasjon på hva den
«normale» lønnen vil være, enn vanlig gjennomsnitt, da det siste målet er sensitivt over-
for ekstreme tilfeller av lønn (både lavlønn og topplønn).

6 Det finnes også andre typer tariffavtaler, se mer om dette i Stokke mfl. (2013).
7 Satsen for metallindustrien i Finland er basert på laveste sats i kollektivavtalen, slik at

arbeidstakere med yrkesfaglig kompetanse nok vil ligge høyere enn dette.
8 Norge har ikke hatt slike ordninger, noe som gjenspeiles i en lavere organisasjonsgrad.
9 Laval un Partneri. Se mer om dette i f.eks. Dølvik & Visser (2009) og i Evju (2009).
10 Se for eksempel Teknikföretagens remissytrande til Arbetsdepartementet om tiltak i

forbindelse med Lavaldommen, 7.4.2009. Hentet fra http://www.teknikforetagen.se/
Documents/Arbetsratt/Remissvar%20F%C3%B6rslag%20till%20%C3%A
5tg%C3%A4rder%20med%20anledning%20av%20Lavaldomen.pdf
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Artikkelen analyserer inntektsutviklingen 1993–2008 blant menn som døde av
sykdom i 2009/2010 mens de var i 60-årsalderen (N=4611). Et typisk forløp er at
inntektene fra eget arbeid begynner å falle om lag ti år før dødsfallet og går etter
hvert mot null. Bortfallet av arbeidsinntekter starter gjerne 5–6 år tidligere
blant lavt utdannede enn blant høyt utdannede. Selv om en fatal sykdom
begrenser deltakelsen i lønnet arbeid, vil nivået på samlet personinntekt ofte
holde seg ganske stabilt ettersom velferdsstatens overføringer i stor grad kom-
penserer for nedgangen i arbeidsinntekt. De sosioøkonomiske forskjellene i
muligheten for arbeidsinntekter når en blir alvorlig syk innebærer at reduserte
ytelser for syke og uføre i særlig grad vil ramme lavt utdannede og føre til større
sosial ulikhet i inntekt.

Det relativt generøse inntektssikringssystemet i Norge – neppe noe annet land har
så god sykelønnsordning (SOU 2012:31), og uførepensjonen vil som regel være
minst 60 prosent av tidligere inntekt (NOU 2007:145–147) – blir jevnlig utsatt for
kritikk. Systemet er dyrt og skal gjøre det for lett «å velge trygd» framfor arbeid (jf.
NOU 2009: 246–248; OECD 2013, 2014; men se Wel et al. 2012). Etter stortings-
valget 2013 er kritikerne kommet et steg nærmere regjeringskontorene, men pr.
april 2014 er det bare Venstre blant de politiske partiene som har redusert syke-
lønn på dagsordenen. Det er jo ingen politisk vinnersak å redusere støtten til ver-
dig trengende, og de fleste sykelønnsmottakere vil nok regnes som rettmessige
brukere til tross for eksempler på overforbruk og trygdesvindel.

Følgelig er større innstramninger neppe aktuell politikk, men spørsmålet vil
sikkert reises pånytt i årene som kommer. Fra forskerhold er det for eksempel
foreslått at sykelønnen bør reduseres med 20 prosent (Rege 2013). Hva vil kutt i
trygdene føre til? Denne artikkelen drøfter fordelingsvirkningene. Mens mange kri-
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tikere framhever sysselsettingskonsekvenser – systemet antas å gi «excessive
incentives for some people to withdraw from the labour market» (OECD 2014:
30) – legger forsvarerne vekt på syke og uføres personlige økonomi. «En skal ikke
få økonomiske bekymringer på toppen av sykdom», som Gunhild Øyangen (A) sa
i Stortingets finansdebatt 28.november 2000. At innstramninger ikke bare vil
ramme individer, men også ha en sosialt skjev profil, har vært mindre vektlagt, og
det er disse sosioøkonomiske forskjellene som er det sentrale temaet for denne
artikkelen.

Det er lett å se at innstramninger vil berøre «lavere» sosiale lag i større grad
enn «høyere» sosiale lag. Det følger direkte av at arbeider- og lavere funksjonæryr-
ker og personer med lav utdanning har hyppigere sykefravær og større uføretil-
bøyelighet (se f.eks. Hansen & Ingebrigtsen 2008; Steinsland & Hansen 2010;
Krokstad & Westin 2004; NOU 2007: 68–73; NOU 2010: 41–45). Bakgrunnen for
den sosiale ulikheten i sykefravær og uføretrygd er sammensatt (NOU 2010: 87-
105; HOD 2007; Dahl et al. 2014), men to jobbrelaterte faktorer er utvilsomt invol-
vert. For det første har lavt utdannede ofte mer helsebelastende jobber, slik at selve
yrkesutøvelsen medfører større risiko for sykefravær. For det andre er de oftere
sysselsatt i yrker som krever kontinuerlig tilstedeværelse og god fysisk funksjon –
«mange manuelle og rutinepregede yrker stille[r] større krav til fysisk helse enn
mange kontorjobber» (Dahl et al. 2010: 43). Når lavt og høyt utdannede har
samme type funksjonsnedsettelse, er det ikke uvanlig at de første, men ikke de
siste, må holde seg hjemme. Slike arbeidsrelaterte omstendigheter, kombinert med
andre livsløpspåkjenninger (se f.eks. Skalicka et al. 2009), ligger bak den sosiale
ulikheten i sykefravær og uføretrygding, og det fører til at relativt flere i disse sosi-
ale sjiktene er økonomisk avhengige av nivået på ytelsene.

Det sosioøkonomiske mønsteret i sykefravær og uføretilbøyelighet gjør at et
snevert individperspektiv på ordningene overser et vesentlig moment. Et redusert
stønadsnivå innebærer ikke bare at syke og uføre individer i mindre grad blir
kompensert for inntektstapet de lider på grunn av sykdom. Velferdsstatens inn-
tektssikring har også et kollektivt aspekt som angår ulikhetene i livssjanser mellom
sosiale lag. Ordningene vedrører solidariteten mellom samfunnsklassene. En følge
av ulikhetene i helse og sykdom er at nivået på inntektssikringen betyr mer for
levestandarden i «lavere» sosiale lag enn i privilegerte samfunnssjikt. Omvendt vil
et redusert stønadsnivå ikke bare svekke økonomien i de syke individenes fami-
lier, men også bety en omfordeling av samfunnets økonomiske ressurser til ugunst
for de sosiale sjiktene som er «lavere» plassert i det sosioøkonomiske hierarkiet.

At kutt i trygden vil ha en slik profil, har vært tematisert tidligere (Hagen &
Hippe 1991). LOs utredningskontor har for eksempel vist hvordan endringer i
sykelønnsordningen vil slå forskjellig ut for ulike inntektsnivåer (LO 2001). Alt i
alt har likevel de fordelingsmessige konsekvensene av trygdekutt vært lite konkret
analysert. Uføres inntekter i forbindelse med overgangen til trygd er riktignok
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undersøkt (Dahl 2007), og NOU’en om «ny uførestønad» presenterte beregninger
om følgene av endret regelverk (NOU 2007: 75–82, 145–152). Tross dette er kunn-
skapen om fordelingsvirkninger begrenset. En oppsummering av sykefraværs-
forskningen, utarbeidet i 2010, pekte på at virkningene av innstramninger er «lite
analysert og [et tema] som det burde være en utfordring å gå inn på, både teore-
tisk og empirisk» (Ose 2010:23). Også Forskningsrådets programplan for sykefra-
værsforskning har etterlyst studier av fordelingseffekter av endringer i trygdeord-
ningene (NFR 2011:8). I denne artikkelen prøver vi å bøte på noe av kunnskaps-
mangelen om dette temaet. 

Problemstillinger og analyseutvalg

Ved hjelp av registerdata med inntektsopplysninger for årene 1993–2008 analyse-
rer vi en gruppe som vil være særlig avhengig av velferdsstatens inntektssikring:
Menn som blir alvorlig syke og som dør av sykdommen mens de fortsatt er i 60-
årsalderen.

Vi er særlig opptatt av to spørsmål: (1) Hvor stort var inntektstapet i denne
gruppen i årene før de døde, i forhold til hva inntektene hadde vært om de hadde
bevart en rimelig bra helse? Med andre ord: I hvor stor grad beskytter inntektssi-
kringssystemet – alt i alt – mot inntektsnedgang? For å belyse dette spørsmålet
konstruerer vi et «matchende» kontrollutvalg som ligner analyseutvalget på
mange vis, bortsett fra akkurat det å bli rammet av for tidlig død på grunn av syk-
dom. (2) Varierte inntektstapet med posisjonen i det sosioøkonomiske hierarkiet? Vi
spør altså om inntektssikringssystemet, slik det fungerte på 2000-tallet, fungerte
mer raust for høystatusmenn enn for de som var «lavere» plassert i det sosiale
hierarkiet, og vi bruker utdanning som en indikator på denne plasseringen. Med
basis i empiriske analyser av de to spørsmålene oppsummerer vi avslutningsvis
noen av fordelingsvirkningene som blir følgene av innstramninger i trygder og
overføringer.

Utvalget vi analyserer er spesielt: Menn født på 1940-tallet som ble rammet av
en alvorlig sykdom som til slutt fikk et fatalt utfall i 2009 eller 2010, da disse men-
nene var i alderen 61–69 år.1 Denne gruppen er selvsagt ikke generelt representa-
tiv for mottakere av sykelønn, uførepensjon og andre overføringer, men den er
langt ifra irrelevant. Mange middelaldrende menn opplever at helsa blir mer pro-
blematisk. Dødelighetsmønsteret på 1990-tallet innebar at blant alle menn som
var i live som 50-åringer, hadde om lag 12 prosent avgått ved døden før fylte 67 år.
I 40-årsalderen er bare noen få prosent av mennene uføretrygdet, men deretter
stiger andelen raskt, og blant mannlige 60–64-åringer på midten av 2000-tallet
hadde nær 30 prosent uførepensjon (NAV 2014). At uførepensjon er innvilget sier
selvsagt ikke noe presist om helsetilstanden, men ofte indikerer uførepensjon
betydelige helseproblemer, jf. den høye dødeligheten blant uføretrygdede (Gjesdal
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et al. 2009). I vårt materiale hadde 30 prosent av mennene som var uføretrygdet
som 50-åringer «gått bort» før de nådde den vanlige pensjonsalderen på 67 år.
Generelt er risikoen for dødsfall to–tre ganger høyere blant uføretrygdede enn
blant sammenlignbare ikke-uføretrygdede (Elstad 2010). 

Slike tall illustrerer at å bli mottaker av sykelønn eller uføretrygd i 50- og 60-
årsalderen på grunn av alvorlige helseproblemer ikke er en spesielt uvanlig
skjebne. Utvalget vi analyserer representerer derfor de som i særlig grad vil være
avhengige av velferdsstatens inntektssikring, men utvalget illustrerer også noe
annet: At å betrakte sykefravær og uføretrygd som selvvalgte tilpasninger formet
av økonomiske insentiver og kalkulasjoner av den relative «nytten» av fritid kon-
tra inntekt – ideer som finnes i trygdeforskningen (jf. NOU 2010:99ff) – kan være
virkelighetsfjernt. Riktignok kan mange slags plager ligge bak sykefravær og ufø-
repensjonering, men ikke sjelden er grunnen alvorlige sykdomstilstander som
ender med for tidlig død. I Norge dør rundt 3000 menn i alderen 50–66 år hvert år
(SSB 2014). Noen av disse dør plutselig, men mange har hatt lange sykefravær og
har vært uføretrygdet i årevis før dødsfallet. Om lag halvparten av disse 3000 var
uføretrygdet da de døde, og ikke minst for slike grupper er inntektssikringen vik-
tig.

Data, variabler og metode

Datamaterialet brukt her er konstruert ved koblinger av individdata fra adminis-
trative registre, foretatt av Statistisk sentralbyrå, og utlevert til forskningsformål i
en form som i praksis umuliggjør personidentifikasjon. De fleste variablene er
hentet fra databasen FD-Trygd (Akselsen et al. 2007). Data fra dødsårsaksregiste-
ret er tilkoblet materialet. Basisfilen består av samtlige registrerte innbyggere i
Norge pr. 1.januar 1993 (ca. 4,3 millioner). Mange opplysninger er registrert årlig,
som inntekt og inntektskilder 1993–2008, ekteskapelig status 1992–2008, mottak
av uførepensjon 1992–2008 og dødsfall 1993–2010.

Analyseutvalget består av samtlige menn i dette datamaterialet som var født
1941–1948 og i live ved utgangen av 2008, men som døde i 2009 eller 2010 av syk-
dom (N=4611, de 249 i denne aldersgruppen som døde av ulykker/ytre årsaker, er
tatt ut av analyseutvalget). Dødsårsakene blant disse 4611 kan deles i tre hovedka-
tegorier – hjerte- og karlidelser, kreft og restkategorien andre sykdommer. Etter-
som de statistiske mønstrene var svært like for disse tre dødsårsaksgruppene, blir
de ikke analysert hver for seg i denne artikkelen. Analyseutvalget er klassifisert i
fire utdanningsnivåer ved bruk av opplysninger fra Statistisk sentralbyrås utdan-
ningsregister, kodet med den internasjonale ISCED-standarden (SSB 1989). 

Inntekt er vår sentrale utfallsvariabel. I materialet finnes årlige opplysninger
1993–2008 om personinntekt før skatt, som her er klassifisert i tre hovedtyper:
Inntekt fra eget arbeid (lønnsinntekt og netto inntekt for selvstendige), overføringer
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(sykelønn, uføretrygd, andre overføringer som bostøtte og sosialhjelp, alderspen-
sjon og andre pensjoner fra Folketrygden, pensjoner fra kilder utenom Folketryg-
den som Statens pensjonskasse og bedriftspensjoner) og andre typer inntekter
(typisk kapitalinntekter). Samlet personinntekt før skatt er summen av disse pos-
tene. Inntektene er rapportert i kroner (NOK) med konsumprisjusterte tall
(2008=100). Vi viser medianverdiene, ettersom dette forteller mer om gruppens
typiske inntekt enn gjennomsnittsverdiene. Også spredningsmål kunne ha inter-
esse, men de utelates her for ikke å gjøre rapporteringen for omfangsrik.

Et særtrekk ved vår studie er at vi retter søkelyset på det samlete resultat av alle
inntektskilder, inkludert alle typer overføringer. Analyser av inntektssikringssys-
temer tar ofte for seg enkeltordninger og undersøker hva reglene tilsier i støtte for
bestemte typer mottakere (se for eksempel Nelson 2013; NOU 2007: 154). Ved å
bruke selvangivelseopplysninger blir alle (rapporterte) inntekter tatt i betraktning,
noe som gir et bedre innblikk i den reelle inntektssituasjonen enn fortolkninger av
tildelingsreglene for de enkelte ordningene – en syk person kan jo få støtte fra
mange kilder (uføretrygd, bostøtte, sosialhjelp, bedriftspensjon, mv.), og studier
av virkningene av velferdsordningene bør se alle slike kilder under ett.

For å analysere det første spørsmålet – de alvorlig sykes inntektstap, sammen-
lignet med om de hadde «beholdt helsa» – bruker vi data om alle menn i datama-
terialet, født i samme tidsrom (1941–1948), men som ikke var døde ved utgangen
av 2010 og heller ikke var registrert som uføretrygdet fram til 2008 (N=141.538).
Dette er altså en relativt «frisk» del av de samme fødselskohortene. En direkte
sammenligning av inntektsutviklingen mellom de som døde og de som «beholdt
helsa», er imidlertid urealistisk, ettersom de som døde var mer ugunstig stilt på
mange livsområder, for eksempel utdanning (se Appendikstabellen). For å gjøre
sammenligningen mer meningsfull, har vi brukt det «friske» utvalget for å kon-
struere et kontrollutvalg som matcher analyseutvalget når det gjelder alder, utdan-
ning og ekteskapelig status i 1992. Kontrollutvalget er konstruert ved å vekte de
«friske» individene med en veiefaktor beregnet med estimerte propensityskårer
(Morgan & Winship 2007:98–105; Gelman & Hill 2007:207–212; Austin 2011).
Det veide kontrollutvalget kan derfor brukes for å gi et tilnærmet inntrykk av den
kontrafaktiske situasjonen, dvs. av hvilken inntektsutvikling mennene i analyseut-
valget ville hatt om de ikke hadde fått sine alvorlige (til slutt dødelige) helseproble-
mer. Appendikstabellen viser hvordan veiingen ved hjelp av estimerte propensi-
tyskårer fører til et kontrollutvalg med fordelinger på viktige bakgrunnsfaktorer
som er praktisk talt identiske med fordelingene i analyseutvalget.

Resultater

Allerede i 1993, 16–17 år før de døde, var medianverdien av samlet personinntekt
i analyseutvalget om lag 12 prosent lavere enn i kontrollutvalget av «friske» (Figur
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1), til tross for at kontrollutvalget er vektet slik at de to utvalgene er likt sammen-
satt når det gjelder blant annet utdanningsnivå og alder.2 Fra mange år tilbake var
altså inntektsnivået blant de som døde i 2009/2010 noe lavere enn i sammenlign-
bare grupper. Trolig har helseproblemer som har vart i mange år bidratt til å
hemme inntektsutviklingen i analyseutvalget.

Figur 1. Samlete inntekter og arbeidsinntekter, medianverdier 1993–2008 i 1000 
NOK (prisjustert 2008=100), analyseutvalg (døde 2009/2010) og veid kontroll-
utvalg «friske»

Veksten i medianinntekter fra 1993 til ca. 1998 var imidlertid ikke særlig ulik for
de «friske» (kontrollutvalget) og de som døde (analyseutvalget). For begge utval-
gene utgjorde arbeidsinntektene godt over 90 prosent av samlet personinntekt i
denne perioden.

Men fra om lag 1998 skiller de to utvalgene lag når det gjelder (medianen av)
arbeidsinntekter. I analyseutvalget synker inntektene fra arbeid, først gradvis, der-
etter raskt fra 2002, og i 2006–2008 (få år før de døde) er typiske arbeidsinntekter i
analyseutvalget praktisk talt null. Dette skyldes utvilsomt at helseproblemene i
denne gruppa blir mer alvorlige utover 2000-tallet, og det innskrenker arbeidsdel-
takelsen og arbeidsinntektene. I kontrollutvalget, derimot, holder arbeidsinntek-
tene seg godt oppe, riktignok med noe nedgang etter ca. 2002 som sikkert skyldes
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at en del av de «friske» er blitt over 60 år på dette tidspunktet og begynner å trappe
ned på arbeidsdeltakelsen.

Inntektssikringens sentrale formål er å kompensere for bortfallet av arbeidsinn-
tekter. Hvor godt lyktes dette? I analyseutvalget reduseres arbeidsinntektene kraftig
utover 2000-tallet, men vi ser ikke noen tilsvarende dramatisk nedgang i den samlete
personinntekten. I korthet betyr dette at inntektsbortfallet i stor grad oppveies av
overføringer, som for denne gruppen vil ha mange kilder – sykelønn, uføretrygd,
private pensjoner, mv. Sammenlignet med kontrollutvalget ser vi imidlertid at syk-
dommen har sin «pris»: I 1993 var medianverdien av samlet personinntekt i analy-
seutvalget 12 prosent lavere enn i kontrollutvalget, men avstanden økte til om lag 25
prosent i 2008, da sykdommen for mange hadde nådd et kritisk stadium.

Med andre ord: Å bli rammet av en alvorlig sykdom hadde utvilsomt negative
konsekvenser for inntekten. Likevel er kanskje en nøktern vurdering omtrent som
følger: For denne gruppen av middelaldrende menn som opplevde såpass ondar-
tede sykdomsplager, førte inntektssikringen i den norske velferdsstaten til at inn-
tektstapet ble forholdsvis beskjedent. Riktignok var det en «inntektsstraff» av å bli
syk, og framstillingen i form av medianverdier kan skjule store variasjoner. Men
siden progressive skattesatser vil føre til at nedgangen i kjøpekraft vil bli mindre
enn nedgangen i samlet personinntekt, og siden ektefellers inntekt kan bidra til å
stabilisere husholdningenes økonomiske situasjon, vil det typiske være at det tra-
giske i disse livsløpene i liten grad er økonomiske problemer, men sykdommen og
dens fatale forløp. – Vi kan legge til at dette er blant annet hva som skiller Norge
fra land med dårlig offentlig inntektssikring. I USA, for eksempel, er rundt halv-
parten av alle personlige konkurser «medical bankruptcies» (Himmelstein et al.
2009) – altså at syke blir ruinert av kostnadene til medisinsk behandling i kombi-
nasjon med inntektstap på grunn av sykdom.

Den andre problemstillingen gjaldt sosial likhet i inntektssikringen. Fungerer
beskyttelsen mot inntektsreduksjon alt i alt like bra uansett plassering i det sosiale
hierarkiet, som her er blitt målt med utdanningsnivået?

Figur 2 viser samlet personinntekt før skatt i analyseutvalget, klassifisert i fire
utdanningskategorier. Det var markante inntektsforskjeller mellom utdanningsni-
våene i hele 16-årsperioden. I 1993, for eksempel, hadde de høytutdannede en
medianinntekt nær 60 prosent høyere enn de med grunnskole som høyeste utdan-
ning (391.000 mot 245.000 NOK). Vårt spørsmål dreier seg imidlertid først og
fremst om inntektssikringens rolle for disse forskjellene. I analyseutvalget, der alle
døde i 2009/2010, var det en viss utdanningsforskjell i «hvor godt» de greide seg,
inntektsmessig, i årene før dødsfallet. De med høgskole- eller universitetsutdan-
ning fikk noe økning i median samlet personinntekt i denne perioden – for dem
var gjennomsnittet for 2006–2008 om lag 6 prosent høyere (prisjusterte tall) enn
gjennomsnittet 1993–1995. For de tre lavere utdanningsnivåene, regnet på samme
måte, var det derimot en liten prosentvis nedgang – om lag minus 1–4 prosent.
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Figur 2. Samlet personinntekt før skatt, medianverdier 1993–2008 i 1000 NOK (pris-
justert 2008=100). Analyseutvalget klassifisert i fire utdanningsnivåer

Det var altså en viss utdanningsforskjell i inntektsutvikling i dette analyseutvalget,
men selv om den samlete inntektsutviklingen var bedre, var den ikke dramatisk
mye bedre for den best utdannede kategorien enn for de andre. Sett på denne
måten var forskjellene i hvordan inntektssikringen fungerte for ulike utdannings-
nivåer forholdsvis beskjedne.

Figur 2 viser imidlertid medianverdiene for samlet personinntekt, men for
arbeidsinntekter var det markante forskjeller mellom de fire utdanningsnivåene
(Figur 3). I alle de fire utdanningskategoriene synker inntektene fra arbeid fram
mot 2009/2010 da det fatale utfallet inntraff. Grunnen er utvilsomt at sykdommen
begrenset mulighetene for lønnet arbeid. Disse begrensningene slår imidlertid
helt ulikt ut for de forskjellige utdanningsnivåene. For menn med grunnskole var
det typiske mønsteret at arbeidsinntektene begynte å falle allerede om lag 13–14 år
før dødsfallet. For menn med videregående begynte fallet omlag 7–9 år før døds-
fallet, mens for menn med høgskole- eller universitetsutdanning ser vi først en tyde-
lig nedgang i arbeidsinntektene om lag 5–6 år før dødsfallet. Medianverdien av
arbeidsinntektene falt til under 50.000 kroner (NOK) om lag 7–8 år før dødsfallet
for de med grunnskole. For de med videregående skjedde dette om lag 3–5 år før
dødsfallet, men for menn med høgskole- og universitetsutdanning var median
arbeidsinntekt fortsatt over 50.000 NOK også så seint som ett år før dødsfallet.
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Figur 3. Inntekt fra eget arbeid, medianverdier 1993–2008 i 1000 NOK (prisjustert 
2008=100). Analyseutvalget klassifisert i fire utdanningsnivåer

Hvorfor er det så store utdanningsforskjeller i arbeidsinntekter i årene før
dødsfallet? Siden alle i analyseutvalget hadde en sykdomshistorie som endte
med død i 2009/2010, er det rimelig å anta at den objektive helseutviklingen i
de foregående årene har vært noenlunde lik i de fire utdanningskategoriene.
Sammensetningen av dødsårsaker var riktignok noe forskjellig – kreftdødsfall
utgjorde 50 prosent av dødsfallene blant de høytutdannede, mot 43 prosent
blant de grunnskoleutdannede – men utdanningsforskjellene i utviklingen av
arbeidsinntekt hadde det samme mønsteret uansett sykdomsgruppe (tabell
ikke vist). Vi kan altså regne med at mennene i analyseutvalget var, som gjen-
nomsnitt, omtrent like alvorlig rammet av helseplager og funksjonsnedsettelse
uansett hvilken utdanningskategori de tilhørte. Likevel skjedde bortfallet av
arbeidsinntekter langt tidligere blant de grunnskoleutdannede enn blant de
med høyere utdanning.

En hypotese er at sykefravær og uførepensjonering er relatert til den sykes mot-
ivasjon for å forlate arbeidslivet, og siden trygdeordningene er så rause, vil denne
«løsningen» være særlig attraktiv for de med lav inntekt. Kan det være at lavt
utdannede, når de rammes av en kreftsykdom eller et hjerteinfarkt, foretrekker å
sitte hjemme framfor å gå på jobb?
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En annen tolkning virker mer sannsynlig: Jobbkravene angående fysisk funk-
sjon, tilstedeværelse, muligheten til å ta pauser, adgangen til å styre selv sin egen
arbeidsdag, mulighetene til å forene arbeidet med hyppige avbrudd på grunn av
behandlinger mv. varierer markant mellom utdanningsnivåene. Jobbkravene i
yrker med høyere utdanning vil oftere kunne forenes med et krevende behand-
lingsopplegg og med mange typer fysiske funksjonshemninger. Det kan også ten-
kes at arbeidsgivere er særlig velvillige overfor høytutdannede og lar dem fortsette
i jobben selv når de er svekket av sykdom – en velvillighet som kanskje vises lavt
utdannede i mindre grad. Høytutdannede kan også i større grad være selvsyssel-
satte, slik at de selv kan kontrollere arbeidsdeltakelsen.

Uansett hva som ligger til grunn for utdanningsforskjellene i arbeidsaktivitet i
tiåret før dødsfallet, er det åpenbart at Figur 3 demonstrerer at avhengigheten av
overføringer som har som formål å kompensere for et påtvunget bortfall av
arbeidsinntekt, er større jo lavere en er plassert i utdanningshierarkiet. Om alle
slike overføringer ble fjernet, ville det blitt ekstreme sosioøkonomiske forskjeller i
inntekt blant de alvorlig syke.

Oppsummering og diskusjon

Mange middelaldrende menn får helseplager. Ikke få får alvorlige sykdommer før
pensjonsalderen, og for en del får sykdommen et fatalt utfall – som nevnt over er
det omkring 3000 dødsfall blant menn i alderen 50–67 år i Norge hvert år. Slike
forløp tar mange former – noen dødsfall skjer brått, praktisk talt uten forvarsel
(typisk hjerteinfarkt), mens andre varer lenge (typisk en del kreftformer), og gra-
den av funksjonstap varierer sterkt.

I denne studien har vi undersøkt inntektskarrierene i 16 år (1993–2008) for
menn, født på 1940-tallet, som døde av sykdom i 2009 eller 2010. Alvorlig sykdom
svekker mulighetene for inntektsgivende arbeid (men de individuelle variasjonene
er betydelige). Et typisk forløp (målt med medianinntektene) er at inntjeningen fra
eget arbeid jevnt over er upåvirket fram til om lag ti år før dødsfallet. Deretter fal-
ler arbeidsinntektene, og det typiske er at i de tre-fire siste årene før dødsfallet er
arbeidsinntektene praktisk talt null.

Nedgangen i samlet personinntekt var imidlertid ikke stor i utvalget vi studerte.
Riktignok viser analysene en «inntektsstraff» av å bli alvorlig syk, i den forstand at
de som unngikk en slik skjebne, fikk en økning i samlet personinntekt utover
2000-tallet som de syke ikke fikk. Likevel opprettholdt de syke, i det store og hele,
sitt samlete personlige inntektsnivå fra før de ble syke, og grunnen er åpenbar:
Overføringer i form av sykelønn, uførepensjon og andre typer støtteordninger
kompenserte i stor grad for bortfallet av arbeidsinntekter. 

Utvilsomt kan de individuelle forløpene være forskjellige på mange måter, men
en hovedkonklusjon er likevel at de samlete effektene av inntektssikringen jevnt
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over beskytter godt mot store inntektsfall når middelaldrende menn blir rammet
av alvorlig sykdom.

Analyseutvalget – de som døde 2009/2010 – ble videre inndelt etter utdanning
for å belyse spørsmålet om sosial likhet/ulikhet i inntektssikringen. I utvalget var
det en markant utdanningsforskjell i inntekter fra eget arbeid i årene forut for
dødsfallet. Blant grunnskoleutdannede startet nedgangen i arbeidsinntekter typisk
13–14 år før dødsfallet, og i de siste fem årene var medianinntekten fra eget arbeid
omtrent null. Blant høgskole- og universitetsutdannede, derimot, startet fallet i
inntekter fra eget arbeid gjerne rundt 5–6 år før dødsfallet, og helt fram til et par
år før de døde hadde mange vesentlige inntekter fra eget arbeid.

Denne utdanningsforskjellen reflekterer hvor ulikt en alvorlig sykdom vil
begrense mulighetene til inntektsgivende arbeid. Høytutdannede har store mulig-
heter, lavtutdannedes muligheter er mer begrenset. Men forskjellene i arbeidsinn-
tekter ble i ganske stor grad oppveid av overføringene. Utdanningsforskjellene i
samlet personinntekt økte nok noe, men ikke mye, utover 2000-tallet. Vi kan si at
«systemet», alt i alt, ga syke høytutdannede noe bedre muligheter for å bevare (og
til dels øke) inntektsnivået sitt enn syke lavtutdannede, men denne forskjellen var
ikke dramatisk, og også de med lav utdanning opprettholdt i stor grad sitt inn-
tektsnivå til tross for sykdommen, på grunn av overføringene de mottok.

De markante utdanningsforskjellene i arbeidsinntekter mens sykdommen
utvikler seg, innebærer selvsagt at den materielle levestandarden for lavt utdan-
nede, jevnt over, vil være mye mer avhengig av nivået på sykelønn, uføretrygd og
andre overføringer som kompenserer for bortfallet av arbeidsinntekter, enn leve-
standarden blant høyt utdannede. Med andre ord: Et redusert stønadsnivå har
ikke bare individuelle aspekter i den forstand at den enkelte syke vil få sin materi-
elle situasjon svekket. Det vil også være markerte sosiale fordelingsvirkninger. Inn-
stramningene vil ramme sterkt de sosiale grupper (typisk de lavt utdannede) som
ikke er i stand til å fortsette i inntektsgivende arbeid om en alvorlig sykdom utvi-
kler seg. De som har en arbeidssituasjon som kan forenes med sykdomsplagene –
typisk de med høy utdanning – vil derimot ofte påvirkes lite av innstramninger.
Om, for eksempel, stønadsnivået på alle typer overføringer ble redusert med 10
prosent, ville vi se tydelige omfordelingsvirkninger. Alle syke med redusert mulig-
het til inntekt fra eget arbeid vil rammes av slike nedskjæringer, men i dette vil det
være en tydelig sosial gradient: Innstramningene vil ha langt sterkere effekter
«lavt» enn «høyt» i det sosiale hierarkiet. Om innstramningene ikke er for drama-
tiske, vil mange høytutdannede være praktisk talt uberørt, mens mange lavt
utdannede vil stå overfor påtakelige innskrenkninger i sin levestandard.

Innstramninger i nivået på overføringene vil ramme sosialt skjevt. «Kutt i tryg-
den» vil skape nye inntektsforskjeller og vil dessuten gjøre de siste årene for de
tusener som rammes av alvorlige lidelser (før pensjonsalderen) enda vanskeligere,
ettersom økonomiske bekymringer kommer på toppen av sykdomsplagene. Og
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disse belastningene vil særlig legges på de syke som er «lavt» i samfunnshierarkiet,
for det er der – og ikke på «toppen» – at sykdommene mest forhindrer utførelsen
av arbeidet.

En innvending mot en slik fortolkning er at den forutsetter ceteris paribus – at
«alt annet» er uendret. Kan det tenkes at de lavt utdannede, om stønadene reduse-
res, vil fortsette i jobben i flere år enn de gjør i dag, med sin framvoksende (og,
som her, dødelige) sykdom, slik at deres samlete inntekter i årene før dødsfallet
ikke er såpass avhengige av ytelsene fra sykelønn og trygder? Gitt hva slags jobb-
krav som er typiske i mange av yrkene der lavt utdannede arbeider, er en slik tolk-
ning lite sannsynlig. For å stille det på en polemisk spiss: Når bussjåføren og arki-
tekten er på samme type cellegiftkur, og bussjåføren, men ikke arkitekten, er fullt
sykmeldt – er det sannsynlig at dette skyldes den dødssyke bussjåførens man-
glende arbeidslyst? Men dette er et tema som burde belyses empirisk og forsk-
ningsmessig og ikke baseres på konstruerte (og ikke alltid like virkelighetsnære)
handlingsmodeller.

Konklusjon

Inntektssikringen i Norge på 1990- og 2000-tallet, her studert i et utvalg menn
som alle ble rammet av en dødelig sykdom, medførte at bortfallet av egen
arbeidsinntekt i ganske stor grad (men ikke fullt ut) ble kompensert av over-
føringer. Siden jobbkravene i yrker der lavt utdannede typisk jobber ofte gjør
det umulig å utføre arbeidet om funksjonsnivået er svekket av sykdom, er lavt
utdannede i markert større grad avhengig av overføringsordningene for å unngå
redusert levestandard om de rammes av sykdom. Reduserte overføringer og
innstramninger i stønadsordningene vil derfor ramme sosialt skjevt – høyt-
utdannede som blir syke, vil ofte rammes lite av slike nedskjæringer, mens lavt-
utdannede vil rammes i langt større grad, og innstramninger vil gi større sosial
ulikhet i materiell levestandard.

Noter

1 En tilsvarende analyse av virkninger av trygdekutt for kvinners inntekter bør selvsagt
foretas, men av plasshensyn blir bare menn analysert her. Siden kvinner har lavere
dødelighet og siden yrkesaktiviteten i kohortene født 1941–1948 var lavere blant kvin-
ner enn blant menn, er funnene i denne artikkelen neppe direkte overførbare til kvin-
ners situasjon.

2 Tallene som ligger til grunn for figurene kan fås ved henvendelse til førsteforfatter.
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Appendikstabell. Analyseutvalg, uveid utvalg av “friske” og veid kontrollutvalg

Analyseutvalg, 
menn f.1941–48, 
død 2009–10

Uveid utvalg 
«friske» i samme 
alder

Veid kontroll-
utvalg «friske»b

N= 100 % 4611 141.538 4605c

Gj.snittlig alder 2008 (år) 63,7 63,0 63,7

Grunnskole % 35,3 19,4 34,9
Videregående I % 23,0 20,1 23,6
Videregående II % 24,4 28,0 24,1
Høgskole/universitet % 17,4 32,5 17,4

Gift, utgangen av 1992 % 60,9 79,3 61,0
Mottok uføretrygd i 2008 %a 49,5 0,0 0,0

Dødsårsak kreft % 45,8 – –
Dødsårsak hjerte/kar % 26,5 – –
Dødsårsak annen sykdom % 27,6 – –
a Ved alder 67 blir uførepensjonister overført til alderspensjon; 1941-kohorten er derfor utelatt fra 
grunnlaget.
b Vekter er estimert med formelen P/(1-P), der P, sannsynligheten for å dø 2009/2010, er beregnet 
med logistisk regresjon med alder, utdanning og ekteskapelig status i 1992 som prediktorer.
c Vektingen resulterer i et kontrollutvalg som har praktisk talt samme størrelse som analyseutvalget. 
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Entreprenører og arvinger – veier til topposisjoner 
i næringslivet

Marianne Nordli Hansen
Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo
m.n.hansen@sosgeo.uio.no

Denne artikkelen reiser spørsmål om hva som er typiske veier til entreprenør-
skap. Betegnelsen entreprenør brukes her om en person som har skapt betyde-
lige verdier som ikke er arvet. Med en slik definisjon blir det nødvendig å
kjenne til foreldrenes formue for å kunne skille ut entreprenørene. I tillegg stu-
deres betydningen av foreldrenes klasse, utdanning og inntekt, og personenes
egen utdanning. Resultatene tyder på at familiebakgrunn er viktig for å nå
topposisjoner i næringslivet, og spesielt foreldrenes formue. Når man ser bort i
fra foreldreformue har entreprenørene mange fellestrekk med arvingene.

Hva er en entreprenør? I forskning om entreprenørskap defineres ofte entreprenø-
rer som selvstendige, altså personer som ikke er ansatt, men som eier sin egen
bedrift. Eventuelt kan definisjonen utvides fra kun å gjelde selvstendige til også å
omfatte personer som er ansatt i bedrifter de eier helt eller delvis (Berglann,
Golombek, og Røed 2013) Uansett blir utfallet at dette i stor grad vil dreie seg om
småbedrifter, f.eks. håndverkere, frisørsalonger, småbutikker, personlige tjeneste-
ytere på ulike nivåer, som fysioterapeuter, tannleger eller jurister, og ulike typer
konsulenter. 

Joseph Schumpeter, blant flere, fremhevet at entreprenører bidrar til endring
og økonomisk utvikling (Schumpeter 1934; Schumpeter 2013). Hvis entreprenør-
skap defineres som selvsysselsetting, eventuelt ansettelse i bedrift man eier helt
eller delvis, vil ikke slike elementer kunne gripes. Det er langt fra sikkert at selv-
sysselsatte er innovative eller at bedriften de skaper bidrar til utvikling og endring,
da de fleste småbedrifter forblir små, og mange legges ned etter kort tid. Dersom
man er opptatt av å studere nyskapning og økonomisk utvikling, er det derfor tvil-
somt om den beste fremgangsmåten er å analysere selvsysselsatte.

Her skal det derfor benyttes en alternativ definisjon, hvor en entreprenør for-
stås som en person som har skapt betydelige verdier som ikke er arvet. Betydelige
verdier forstås, i tråd med den voksende litteraturen om utviklingen i toppinntek-
ter og store formuer (jf.Piketty 2014), som formue som plasserer en i kategorien av
de én prosent rikeste. En arving vil, i motsetning til entreprenøren, være en person
som har fått betydelige verdier gjennom arv. Både entreprenører og arvinger til-
hører den økonomiske overklassen, noe som i denne sammenhengen innebærer
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at de er involvert i en form for næringsvirksomhet, enten som ansatte, eiere eller
investorer. Formuende personer som ikke deltar i næringslivet, som for eksempel
har store arvede boligverdier, men ikke arbeider med å forøke sine verdier, men
som for eksempel arbeider i offentlig sektor, inngår ikke i denne definisjonen.

 Hovedspørsmålet som stilles i denne artikkelen, er hva som kjennetegner
entreprenørene: Hva er typiske veier til entreprenørskap? I utgangspunktet kan
det tenkes ulike svar: Veien til entreprenørskap kan gå gjennom formell utdan-
ning, for eksempel innenfor tekniske fag, som har bidratt til utvikling av ens inno-
vative evner. Entreprenørskap kan også være resultat av særegne talenter og evner
spredt jevnt utover befolkningen. Til sist kan entreprenører tenkes å være nært
beslektet med arvingene – altså at de kommer fra samme type familier og miljøer,
bare ett trinn nedenfor. For å belyse dette spørsmålet skal det benyttes data om
fødselskullene 1955 til 1965 fra de norske befolkningsregistrene. I analysene
basert på disse dataene skal entreprenører og andre i topposisjoner i næringslivet
kontrasteres med yrkesaktive i den øvrige befolkningen. 

Entreprenørkapitalisme og patrimonial kapitalisme

Henrekson & Sanandaji (2014) hevder at hvis man bruker selvsysselsetting til å
beregne entreprenørskap, kan man faktisk måle det motsatte av det man kan kalle
«entreprenørånd». Land med mange selvsysselsatte er ikke nødvendigvis arnested
for økonomisk vekst og endring, argumenterer de, kanskje heller tvert i mot. De
foreslår derfor at entreprenørånden i et samfunn i stedet måles gjennom å beregne
antallet selvskapte milliardærer (i dollar), altså personer som har skapt virksom-
heter og har samlet svært store formuer. Når de rangerer land etter grad av entre-
prenørskap finner de faktisk en negativ sammenheng mellom dette målet og van-
lige mål på entreprenørskap, som andelen selvsysselsatte eller rater for etablering
av selskaper. Rimeligvis finner de større forskjeller langs en rekke dimensjoner
mellom disse entreprenørene og vanlige lønnstakere, enn mellom tradisjonelle
entreprenører, altså selvsysselsatte, og lønnstakere. Tankevekkende er det også at
Norge kommer på sjetteplass blant 33 land når det gjelder entreprenørskapsrate,
når dette måles gjennom selvskapte milliardærer. Det er imidlertid svært få perso-
ner i Norge, som i andre land, som er selvskapte dollarmilliardærer. Henrekson og
Sandanji (2014) identifiserer for eksempel i underkant av 1000 slike i 50 land,
hvorav cirka 40 prosent er fra USA. I Norge er det rundt 20 dollarmilliardærer i
følge Kapitals liste over de rikeste i 2014. 

I denne artikkelen rettes interessen mot en bredere økonomisk overklasse,
hvor entreprenørene inngår, og kjennetegnes ved å besitte betydelige verdier som
ikke er arvet. Forståelsen av entreprenører innebærer altså både gjennomslag og
nyskapning, da det å skape store formuer av de fleste oppfattes som mer innovativt
enn kun å forvalte midler man har arvet. Det knyttes gjerne positive egenskaper til
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det å være entreprenør, som kreativitet og dynamikk. Personer som Steve Jobs og
Bill Gates er ikoniske entreprenørskikkelser i vår tid, som maktet å utnytte og
utvikle muligheter gitt av teknologiske endringer. Disse kan eksemplifisere en
mulig generell tendens til at entreprenører i nye fremadstormende bransjer vil
stige opp og utfordre arvinger med «gamle penger» i tider med store teknologiske
endringer (Edlund & Kopczuk 2007).

Om de rike har blitt rike gjennom entreprenørskap eller arv, er derfor et viktig
spørsmål – et stort innslag av entreprenører blant de rike vil være et tegn på end-
ring og innovasjon. 

Ifølge argumentasjonen til Henrekson og Sandanji står entreprenørkapitalis-
men sterkere i Norge enn i svært mange andre land, men denne konklusjonen vil
måtte bygge på et svært lite antall personer. I motsatt fall, hvis topposisjonene i
økonomien i stor grad arves, kan dette kalles patrimonial kapitalisme (Piketty
2014). I tråd med det positive bildet av entreprenører vil samfunn hvor rikdom i
stor grad arves, oppfattes som mindre innovative enn et samfunn hvor rikdom
oftere skapes i egen generasjon. En grunn til dette er at det vil være lite spillerom
for talent og evner i den patrimoniale kapitalismen, i hvert fall når det gjelder å nå
topposisjonene innenfor økonomien.

 Et beslektet syn fremmes i litteraturen om familiebedrifter: Familieeide bedrif-
ter som henter ledere fra familiens indre krets, tenderer til å være mindre lønn-
somme enn familieeide bedrifter som henter ledere utenifra (Pérez-González
2006; Bennedsen et al. 2007; Bloom & Reenen 2007). Argumentet for dette er
nettopp at nepotisme ved ansettelser, altså favorisering av slektninger, for eksem-
pel eldste sønn i familien, eller andre forbindelser, ikke er optimalt i forhold til
innovasjon og vekst, fordi denne type rekruttering ikke innebærer å søke etter den
mest egnede til stillingen. Det er imidlertid ikke klart at familieeide bedrifter som
rekrutterer ledere innenfor familien, er mindre lønnsomme i Norge. Forskning
har vist at familieeide bedrifter er en fremtredende bedriftstype (Berzins &
Bøhren 2013). Videre er det slik at familiene er involvert i styre og/eller ledelse i
majoriteten av de familieeide bedriftene, og de familieeide bedriftene er mer lønn-
somme, ikke mindre, enn andre typer bedrifter. En mulig tolkning er at den patri-
moniale kapitalismen står sterkt i Norge, og at dette ikke forhindrer innovasjon og
vekst, slik det er vanlig å anta, muligens fordi Norge er preget av små forhold hvor
tette sosiale bånd kan være fordelaktige. Men konklusjonen om at familieeide
bedrifter er de mest lønnsomme, ser ut til gjelde kun for småbedrifter med én eier
(Berzins & Bøhren 2013: 72), en type virksomhet som som regel ikke blir kilde til å
bygge opp svært store formuer.

Svarene på spørsmål om veiene til stor rikdom er omdiskutert og i liten grad
forskningsbasert. Det finnes et fåtall tidligere amerikanske studier av formuesmo-
bilitet, men disse fokuserer på brede kategorier og ikke spesielt på sannsynligheten
for å bli svært rik. I oversikter over forskning om økonomiske eliter understrekes
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det at data om dem er vanskelig tilgjengelig, og at resultatene kan være upålitelige
(Khan 2012; Keister 2014). I Norge har en håndfull tidligere studier dokumentert
at de som har bakgrunn i den økonomiske overklassen, har større sannsynlighet
for å ende opp der enn andre, og de oppnår høyere inntekter enn dem som har
opplevd sosial mobilitet (Flemmen 2009). Men ingen tidligere norske studier har
systematisk studert veier til høy formue. 

 Spørsmål om den relative betydningen av entreprenørskap og arv reises ikke
minst i næringslivspressen. For eksempel i magasinet Forbes sine lister over de
rikeste personene i USA og verden forøvrig, deles disse inn i to grupper ettersom
de er selvskapte rike, altså entreprenører, eller arvinger. Tilsvarende gjøres for
Norge i magasinet Kapital, som konkluderer at noe under halvparten av de rikeste
400 i Norge i 2013 er entreprenører, mens halvparten er arvinger.1

Disse listene er imidlertid problematiske hvis de brukes til å anslå hvor utbredt det
er å skape seg store formuer. De er sammensatt av de 400 rikeste uten hensyn til alder.
Mange i topposisjoner har relativt høy alder og deres formuer vil eventuelt kunne for-
telle noe om mulighetene til å bli rik for noen tiår siden, men ikke i dag, hvor arvin-
gene til mange av entreprenørene også figurerer på lister over de aller rikeste. 

Slike konklusjoner er også kritisert for systematisk å undervurdere omfanget
av arv, og dermed overvurdere andelen entreprenører med selvskapt rikdom (jf.
Piketty 2014). Den vanlige metoden er å kartlegge selskaper, og beregne deres
verdi. Entreprenørene har oftest verdiene i ett eller et fåtall selskaper, mens arvin-
ger oftere har delt sine investeringer over mange selskaper. Dermed blir rikdom-
men til entreprenører langt lettere å avdekke. I tillegg spiller det moralske elemen-
tet en rolle: Fordi entreprenørskap gjerne oppfattes som mer høyverdig enn arv,
både av dem det gjelder og i næringslivspressen, opptrer entreprenører ofte mer
enn gjerne i offentligheten. Arvingene vil derimot unngå offentlighet, noe som
også innebærer at det blir vanskeligere å anslå deres rikdom.

Ifølge Piketty (2014) er den patrimoniale kapitalismen i vekst, og da mest tyde-
lig i Frankrike og noen andre europeiske land. Med andre ord har formue og arv
fått økende betydning, noe som innebærer at toppsjiktet av samfunnet i stadig
større grad består av folk som tilhører rike familiedynastier, mens talent og evner
betyr mindre. Noe av forklaringen på denne utviklingen er endringer i skattesyste-
met. Andelen arvinger versus selvskapte rike påvirkes av i hvilken grad samfunnet
legger til rette for entreprenørvirksomhet eller begrenser omfanget av arv, for
eksempel gjennom skattesystemet. Hard skattlegging av formue og arv vil
begrense mulighetene til å akkumulere formue både i egen generasjon og på tvers
av generasjonene. 

Hensikten med denne artikkelen er ikke å beskrive utviklingstrekk, men det
skal diskuteres i hvilken grad Norge etter 2000-tallet kan beskrives som preget av
entreprenørkapitalisme eller patrimonial kapitalisme, og hva som kjennetegner
entreprenører. 
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Data og metode

Analysene er basert på informasjon om alle personer i fødselskullene 1955–1965
hentet fra norske registre.2 Disse kullene er valgt ut både av substansielle og prak-
tiske årsaker. I 2010 var de i alderen 45 til 55 år, noe som tilsier at eventuelle entre-
prenører vil ha hatt tid til å akkumulere formue. Samtidig er de unge nok til at det
finnes tilgjengelig informasjon om deres foreldre i registerdataene.

Utgangspunktet for analysene er klassifikasjonen i økonomisk overklasse, basert
på opplysninger om yrke, inntekt og formue. Den økonomiske overklassen består av
personer med lederstillinger i næringslivet, som ulike typer direktører, konsernsjefer
og lignende. I tillegg kommer personer som ikke har slike titler, men som har svært
høye kapitalinntekter eller næringsinntekter, noe som indikerer en form for økono-
misk aktivitet som tilsier at man tilhører den økonomiske overklassen. Forutsetnin-
gen for å klassifiseres som økonomisk overklasse er i tillegg at man har inntekter
blant de 10 prosent med de høyeste inntektene i økonomisk sektor.3

For å skille ut entreprenører og arvinger benyttes formuesregistret. Entrepre-
nører og arvinger defineres som personer i den økonomiske overklassen som har
formue som plasserer dem blant de én prosent rikeste i årskullene født mellom
1955 og 1965.

To typer formue er registrert i formuesregistret: Skattepliktig realkapital og
finanskapital. Realkapital er blant annet fast eiendom, skog, eiendeler i næring,
innbo og løsøre. Finanskapital omfatter bankinnskudd, som oppgis separat, aksjer
og andre verdipapirer, og skattepliktig formue i utlandet. Da de aller fleste vil ha
en bankkonto, vil så å si alle også besitte finansformue, om enn svært varierende i
størrelse. Det er også registrert opplysninger om gjeld. 

Det er ikke uproblematisk å benytte dette registret, blant annet fordi verdifastset-
telsen av formue kan være i utakt med faktisk markedsverdi, slik at formue under-
vurderes. Ett eksempel er at verdien av ikke børsnoterte aksjer er satt lavt, et annet at
skattetakst på boliger i Norge er langt lavere enn markedsverdien. For å veie opp for
det siste er realkapital oppjustert, basert på beregninger av gjennomsnittlige forskjel-
ler mellom skattetakst og markedsverdi av boliger i ulike geografiske områder. Ifølge
beregninger fra Statistisk sentralbyrå er for eksempel skattetaksten på boliger i Oslo
i gjennomsnitt 13 prosent av markedsverdien.4 Definisjonen som brukes av formue,
er summen av realkapital (justert), og finanskapital fratrukket gjeld. 

Flere innvendinger kan reises mot denne fremgangsmåten. Blant annet er det
store variasjoner i forholdet mellom skattetakst og markedsverdi, for eksempel er
avstanden mellom markedsverdi og takst større jo dyrere boligen er, og finans-
kapital er ikke justert. Det er altså problemer knyttet til målingen av formue som
er grunnlaget for denne studien, som i all forskning om formue. Hensikten er
imidlertid å beregne personers formue relativt til andre, for å finne ut om folk har
formue av en størrelsesorden som tilsier at de tilhører de en prosent rikeste. Dette
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innebærer at problemene med å måle formue er mindre enn om hensikten var å
fastslå den nøyaktige markedsverdien av formuen. 

For å måle formuesbakgrunn brukes opplysninger om foreldrenes formue.
Foreldreformue er registrert på fire tidspunkt, i 1993, 1997, 2001 og 2005, og er
målt da barna var mellom 37 til 40 år. Denne alderen er valgt for at flest mulig skal
ha foreldre i live; hvis foreldrene er døde før 1993, finnes det ingen opplysninger
om deres formue. Foreldrenes formue er summert, og hvis kun én forelder er i
live, brukes opplysninger om dennes formue. For å skille mellom entreprenørene
og arvingene defineres arvinger som personer med foreldre som har formue som
tilsier at de er blant de fem prosent med høyest formue. Betegnelsen arving inne-
bærer altså ikke at foreldrene er døde og har overført arv, men at man har sin opp-
rinnelse i familier med høy formue. 

I tillegg til foreldrenes formue brukes det andre mål i analysene på familiebak-
grunn: foreldrenes utdanning, målt med den av foreldrene med høyest utdannings-
nivå, inntekt og klasse. I tillegg inkluderes kjønn, alder, geografiske opplysninger og
egen utdanning. Når det gjelder egen utdanning skilles det mellom både nivå og fag-
felt, inndelt i økonomisk utdanning, jus og sivilingeniørutdanning. Dette er utdan-
ninger som i tidligere forskning har vist seg viktige for rekruttering til topposisjoner
i næringslivet (Mastekaasa 2004). Variablene er redegjort for i vedleggstabell 1. 

For å sammenligne entreprenører og arvinger gjøres det separate analyser for
disse to gruppene, altså for de som har foreldre blant de rikeste fem prosent og for
de med foreldre med formue under dette. I begge analysene kartlegges sammen-
hengen mellom familiebakgrunn og de øvrige uavhengige variablene beskrevet
over. Det skilles da mellom tre posisjoner: 1) Økonomisk overklasse og topp for-
mue 2) Økonomisk overklasse, ikke topp formue (som i tabellene betegnes som
«rik»), og 3) Annet. Metoden som brukes, er multinomisk logistisk regresjon, en
metode for kategoriske variabler som ikke innebærer at kategoriene rangeres. I
vedleggstabell 1 ser vi at både den økonomiske overklassen og de rikeste innenfor
denne utgjør en svært liten minoritet på rundt 3,5 prosent av befolkningen i
aldersgruppen som studeres.

Resultater 

Økonomisk overklasse og de aller rikeste

Figur 1 viser formuesbakgrunn, basert på foreldrenes formue, blant de aller
rikeste og i den økonomiske overklassen. Vi ser at 40 prosent av de aller rikeste har
svært rike foreldre, blant de fem prosent på toppen av formueshierarkiet, mens 60
prosent ikke har det. De skiller seg dermed sterkt fra den økonomiske overklassen
ellers, hvor kun ca. 10 prosent har svært rike foreldre. En andel på 40 prosent
rekruttert fra en liten andel av foreldrene, tyder på svært skjev rekruttering. 
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Figur 1. Andel entreprenører og arvinger i topposisjoner i økonomisk sektor. 
Prosent

Forklaring: «Rik»=økonomisk overklasse og topp en prosent formue. 
P0-95=foreldre med formue blant de 95 prosent med lavest formue.
P95-100=foreldre med formue blant de fem prosent med høyest formue.

Vedleggstabell 2 oppsummerer resultater fra de logistiske regresjonsanalysene.
Koeffisientene beregner effekter av de uavhengige variablene på det å 1) tilhøre
den økonomiske overklassen eller 2) tilhøre toppen av de rikeste i den økono-
miske overklassen («Rik»). 

I den første delen av tabellen ser vi effekter av de uavhengige variablene for de
med de rikeste foreldrene (de fem prosent med høyest formue). Vi ser at det som
slår positivt ut for å bli økonomisk overklasse, er å være mann fra Akershus eller
storby og ha høyere utdanning, spesielt økonomisk utdanning. Når det gjelder å
bli rik teller det i tillegg positivt med bakgrunn i økonomisk orientert miljø, med
bedriftslederbakgrunn, og det betyr svært mye å ha superrike foreldre, altså med
topp en prosent formue.

Når vi ser på veiene til den økonomiske overklassen blant de som ikke hadde
de aller mest velstående foreldrene, ser vi tilsvarende tendenser. Det teller positivt
å være mann, fra sentrale strøk, og ha sosial bakgrunn i økonomiske miljøer. Det
er interessant å merke seg at det å ha høyt utdannede foreldre, eller foreldre som er
akademikere, ikke har noen positiv effekt, mens derimot det å ha sosial bakgrunn
i større eller mindre bedrifter teller positivt. De som har foreldreformue over
medianen, har også større sjanser for å oppnå topposisjoner i næringslivet enn de
som har foreldre med formue under medianen, og, til forskjell fra dem med høy
foreldreformue, også foreldrenes inntekt har en positiv betydning. De fleste av
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disse effektene forsterkes når vi ser på de rikeste innenfor den økonomiske over-
klassen i den siste kolonnen. Bakgrunn fra Oslo/Bærum, bedriftsleder i store eller
små bedrifter, samt økonomisk utdanning øker sjansene til å bli rik.

Foreldreformue og økonomiske topposisjoner

Utvalgte resultater skal videre illustreres gjennom figurer basert på resultater av
analysene i vedleggstabell 2. Figur 2 viser først betydningen av foreldreformue for
å bli svært rik blant menn med to typer utdanning: Økonomisk utdanning eller
kort høyere utdanning. Sannsynlighetene er beregnet for menn som ellers skårer
høyt på de resterende bakgrunnsvariablene som slår ut for å bli rik (se informa-
sjon i note til figuren). Sannsynlighetene ville altså være mindre for personer med
samme utdanning, men med foreldre som er lavtlønnede arbeidere. Det mest slå-
ende i figuren er forskjellen mellom de med superrike foreldre med topp en pro-
sent formue, og de resterende. Utdanning har også betydning; sannsynligheten for
å bli rik er mindre for dem med kort høyere utdanning enn økonomisk utdan-
ning, men sannsynligheten for å bli rik er likevel større blant dem med kort høyere
utdanning og superrike foreldre enn blant dem med foreldre med noe lavere for-
mue, men økonomisk utdanning. 

Figur 2. Sannsynlighet (uttrykt som prosent) for en topposisjon i økonomisk sektor 
og topp en prosent formue etter foreldreformue og utdanning
A) Økonomisk overklasse med topp formue
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Figur 2. Sannsynlighet (uttrykt som prosent) for en topposisjon i økonomisk sektor 
og topp en prosent formue etter foreldreformue og utdanning
B) Økonomisk overklasse ellers

Forklaring: p0-50= foreldre med formue blant de 50 prosent med lavest formue, p50-95, foreldre med 
formue over median, men under 95 prosentilen, osv. Sannsynligheter er beregnet for 55 år gamle menn 
med opprinnelse i Oslo/Bærum. Foreldrebakgrunn: bedriftsleder, lang høy utdanning, inntekt i høy-
este desil.

Del B viser sannsynligheten for å få en posisjon i den økonomiske overklassen
ellers, for de samme kategoriene. Vi ser at mønsteret er noe annerledes, spesielt
fordi sannsynligheten avtar for de med høyest foreldreformue. Dette må ses i lys
av at de som har bakgrunn i de aller rikeste familiene, har større sannsynlighet for
å selv bli rike enn å få en «vanlig» posisjon i den økonomiske overklassen. 

Entreprenørskap, kjønn og klassebakgrunn 

Figur 3 viser hvordan sannsynligheten for å bli entreprenør varierer etter klasse-
bakgrunn, for menn og kvinner separat. I samsvar med definisjonen av entrepre-
nørskap er sannsynlighetene beregnet for personer som har foreldre som ikke er
spesielt rike, her formue lavere enn medianen. I tillegg har personene kort høyere
utdanning, som ikke er innenfor økonomi, og foreldre med gjennomsnittlig inn-
tekt (desil 5) og lav utdanning. I tråd med tidligere forskning ser vi at det er store
forskjeller mellom menn og kvinner. Sannsynlighetene for entreprenørskap blant
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menn i de ulike kategoriene er cirka åtte ganger høyere enn blant kvinner. Men,
som vi har sett i analysene i vedleggstabell 2, har også kjønn har stor betydning for
om man i det hele tatt får en posisjon i den økonomiske overklassen, og ikke bare
for om man blir entreprenør. Forskjellene mellom menn og kvinner når det gjel-
der entreprenørskap kan altså ses som uttrykk for en mer generell trend hvor
menn i større grad enn kvinner tiltrekkes av stillinger i næringslivet. Kvinner som
er født inn i superrike familier, får imidlertid ofte posisjoner i den økonomiske
overklassen, og også topposisjoner blant de aller rikeste. 

Figur 3. Sannsynlighet (uttrykt i prosent) for entreprenørskap etter klassebakgrunn

Forklaring: Sannsynligheter for å oppnå posisjon i økonomisk overklasse med topp formue er beregnet 
for personer med foreldre som har formue lavere enn medianen. I tillegg har personene kort høyere 
utdanning, er 55 år gamle og har opprinnelse i Oslo/Bærum. Foreldrene har lav utdanning og gjen-
nomsnittlig inntekt (desil 5).
Fargekodene i forklaringen følger rekkefølgen av søylene.

Det er også systematiske forskjeller etter klassebakgrunn. De som har vokst opp i
økonomisk orienterte miljøer, som barn av ledere av små og store bedrifter, eller
av fagarbeidere, som antageligvis driver håndverkerfirmaer, har større sannsynlig-
het enn andre. Menn med far som er leder av småbedrift, har ca. tre ganger så stor
sannsynlighet for å bli entreprenør enn sønner av arbeidere eller akademikere.
Akademisk bakgrunn har altså ingen positiv betydning på det å bli entreprenør. Vi
ser gjennomgående at sannsynlighetene er svært lave for å bli entreprenør. Blant
kvinner ligger for eksempel alle godt under en halv prosent, med alle typer klasse-
bakgrunn.
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Diskusjon og konklusjon

I forskning operasjonaliseres ofte entreprenører som selvstendige. Her er det
brukt en alternativ definisjon, som i større grad legger vekt på nyskapning og end-
ring: Entreprenører defineres som personer som har skapt betydelige verdier som
ikke er arvet. Spørsmålet som ble reist, var hva som kjennetegner entreprenørene.
Resultatene av analysene gjort her tyder på at deres bakgrunn er svært lik den vi
finner hos arvingene. Veiene til entreprenørskap går systematisk gjennom samme
type familier og miljøer, men entreprenørene befinner seg ett trinn nedenfor på
formuesstigen. Sannsynligheten for å bli entreprenør øker med foreldrenes for-
mue og inntekt, og er størst blant dem med bakgrunn i miljøer i økonomisk sek-
tor. Når det å komme fra småbedriftsbakgrunn slår så positivt ut, er det muligens
et tegn på at familier arbeider seg opp gjennom flere generasjoner. 

Det er lite tegn til at tekniske ferdigheter, som har ført til lønnsomme innova-
sjoner, er en viktig vei til entreprenørskap, da andre typer høyere utdanning slår
mer positivt ut enn tekniske utdanninger. Det er for eksempel en sterkere positiv
effekt av å ha juridisk utdanning for det å bli entreprenør, enn en høyere grad som
sivilingeniør. Aller mest positivt slår det ut å ha økonomisk utdanning. Dette kan
bety at ferdighetene man oppnår gjennom slike utdanninger øker ens muligheter
til å bli rik, men det kan også være et resultat av at personer med bestemte interes-
ser og egenskaper velger økonomifag. 

I den senere tid er det diskutert hvorvidt Norge, så vel som andre land, er pre-
get av entreprenørkapitalisme eller patrimonial kapitalisme, altså et system hvor
formue og arv har stor betydning for hvem som når toppsjiktet i næringslivet. Her
er dette undersøkt for en generasjon av nordmenn i alderen 45 til 55 år. Det kan-
skje mest slående trekket ved resultatene er den sterke betydningen av å ha super-
rike foreldre for selv å nå økonomiske topposisjoner. Arvinger skiller seg klart ut
fra andre når det gjelder sannsynlighet for å bli svært rik. Veiene til entreprenør-
skap for andre går gjennom samme type miljøer som arvingenes, altså nærings-
livsbakgrunn og foreldre med høy inntekt. Foreldrenes utdanningsnivå, eller om
de har høye klasseposisjoner som akademikere eller stillinger i offentlig sektor, har
ingen positiv betydning. Alt i alt er det nærliggende å tolke resultatene som et
uttrykk for at den patrimoniale kapitalismen står sterkere i Norge enn entrepre-
nørkapitalismen. 

Noter

1 Se http://www.fvn.no/okonomi/siste_nytt/John-Fredriksen-er-fortsatt-Norges-rikeste-
2478989.html#.U1fMBnY4XIU

2  Personer født i utlandet av to utenlandske foreldre er ekskludert.
3  Gruppen av de en prosent med høyest formue er ikke overlappende med de en prosent
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med de høyeste formuene (Keister 2014, Piketty 2014); det finnes altså også formuende
personer utenfor den økonomiske overklassen. Disse, som for eksempel kan være per-
soner som har arvet fast eiendom som ikke gir økonomisk avkastning før eiendommen
eventuelt selges, kan karakterisere som mer passive rike og holdes utenfor de følgende
analysene.

4 «I Oslo og Bærum utgjør ligningsverdien av omsatte boliger i gjennomsnitt 13 prosent
av salgssummen. For de andre storbyene Bergen, Trondheim og Stavanger, er den tilsva-
rende andelen i gjennomsnitt 18 prosent. Akershus utenom Bærum og resten av landet
har en andel på henholdsvis 20 og 23 prosent av salgssummen.» http://www.ssb.no/
sbolig/.
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Vedlegg

Vedleggstabell 1. Deskriptiv statistikk

Geografisk opprinnelse Kjønn
Prosent Prosent

Akershus 6,7 Kvinne 48,9
Oslo/Bærum 9,8 Mann 51,1
Storby 7,1 Sum 100,0
Landet ellers 76,4 N 686898
Sum 100,0
N 686898
Klassebakgrunn Alder i 2010

Prosent Prosent
Bedriftsledere,etc. 7,8 45 9,7
Akademikere, etc. 4,5 46 9,6
Siv.ing/Ledere 7,7 47 9,3
Priv:Middels 6,3 48 9,1
Off:Middels 4,0 49 9,1
Småbed o.l. 2,6 50 8,9
Lavere nivå funk.m.m. 7,7 51 8,9
Bonde/Fisker 8,9 52 8,9
Fagarbeider 14,6 53 8,8
Ufaglært arb. 36,0 54 8,9
Sum 100,0 55 8,8
Ukjent 4,1 Sum 100,0
N 686898 N 686898
Eget utdanningsnivå Eget fagfelt

Prosent Prosent
Ikke videreg. 47,9 Jus 0,5
Videreg. 26,8 Økonomi 3,0
Kort høy 20,0 Siv. Ing. 0,6
Lang høy 5,3 Annet 95,9
Sum 100 Sum 100,0
Ukjent 3,3 N 686898
N 686898

Foreldrenes utdanningsnivå Posisjon
Prosent Prosent

Ikke videreg. 70,3 Øk. ov.klasse 2,7
Videreg. 14,4 «Rik» ,6
Kort høy 10,6 Annet 96,7
Lang høy 4,7 Sum 100,0
Sum 100,0 Ukjent 9,1
Ukjent 3,3 N 686898
N 686898
SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET | NR 3  | 2014  | ÅRGANG 31 | 282–295



ENTREPRENØRER OG ARVINGER –  VEIER TIL TOPPOSISJONER I  NÆRINGSLIVET

spa-2014-3.book  Page 295  Tuesday, September 9, 2014  2:22 PM
Vedleggstabell 2. Effekter av geografisk opprinnelse, kjønn, alder, utdanning og 
foreldrenes klasse, formue og inntekt på å oppnå topposisjoner i næringslivet i 
fødselskullene 1955–1965. Multinomisk logistisk regresjon

Ref. kategorier: Geografisk bakgrunn: annet, foreldrenes klasse: arbeider, foreldrenes utdanning og 
egen utdanning: under videregående, foreldrenes inntekt, desil 1.
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Boka Fedrekvoten og den farsvennlige
velferdsstaten er redigert av to nestorer
i norsk familie- og farsforskning, Berit
Brandth og Elin Kvande, begge profes-
sorer ved Institutt for sosiologi og
statsvitenskap ved NTNU. Boka er
basert på deres omfattende forskning
over mange år, og skrevet som del av
prosjektet New theoretical perspecti-
ves on the Nordic model of work-
familily reconciliations som er finansi-
ert av Norges forskningsråd. Denne
bakgrunnen gjør at man som leser for-
venter at boka nettopp skal bidra med
analyser som bringer forståelsen av
farskap og politikkens betydning for
farskapet videre. For meg ble denne
forventningen bare delvis innfridd,
noe jeg tror henger sammen med
antologiformatet og manglende synte-
tiserende analyser. Det betyr ikke at
boka og enkeltkapitler ikke har mye
bra og interessant å bidra med og kan

fungere for ulike målgrupper. Dette
kommer jeg tilbake til. 

Først litt om bokas innhold.
Boka består av 16 kapitler hvorav

tre er skrevet av redaktørene. Disse
inkluderer et innledningskapittel som
er ment å skape en helhet for boka.
Her plasseres fedrekvoten i en histo-
risk sammenheng, og forfatterne skis-
serer opp et teoretisk landskap som
omhandler forholdet mellom velferds-
staten og familien, med særlig refe-
ranse til Esping-Andersens velkjente
typologi over velferdsstatsregimer. De
peker også mot bokas sentrale temaer
– blant annet endringer over tid i bru-
ken av fedrekvoten, hvordan fedrekvo-
ten virker i et kulturelt mer komplekst
samfunn og hvordan erfaringene har
vært i andre nordiske land med og
uten lovfestet fedrekvote. 

De øvrige kapitlene i boka er empi-
riske og utformet slik at de kan leses
uavhengig av hverandre og av innled-
ningen. De er korte (pluss minus 15
sider) og for en stor del basert på tidli-
gere publiserte arbeider, selv om noe
også er nytt. Hva som er nytt og hva
som er «gammelt», er imidlertid ikke
alltid like lett å se. Noen forfattere
opplyser om hva forelegget for kapitlet
er, andre refererer til tidligere egne
arbeider, men uten at det blir klart om
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kapitlet bidrar med noe ut over disse.
Jeg ville foretrukket en form der det
ble opplyst om hvilke arbeider hvert
kapitel bygger på, slik at lesere som er
interessert i de opprinnelige og som
regel mer utdypende analysene, lett
kan gå til disse. På denne måten ville
det blitt klart om kapitlet bidrar med
noe nytt.

Kapitlene omhandler bokas kjerne-
temaer, og er plassert i en rekkefølge
som sikkert er gjennomtenkt fra
redaktørenes side, men som ikke er
gjort eksplisitt for leseren. En alterna-
tiv løsning ville vært å dele boka inn i
ulike seksjoner med en kort innled-
ning. Slik boka er organisert nå, blir
det opp til leseren å knytte forbindel-
ser mellom kapitlene, noe som forster-
ker det litt fragmentariske preget boka
har, og som gjør det vanskeligere å se
hva analysene samlet bidrar med. For
eksempel handler de to kapitlene som
er plassert sist i boka, om farskap og
likestilling i ulike fraksjoner av mid-
delklassen – Halrynjo og Lyng blant
karriereorienterte par i advokat- og
konsulentbransjen, og Aarseth blant
likestillingsorienterte og særs vellyk-
kede akademikerpar. Kapitlene er
imidlertid ikke rammet inn som
eksempler på analyser av middelklas-
sefamilier, noe som også ville synlig-
gjort at analyser av arbeiderklasse-
familier er ganske fraværende i denne
boka. For studenter og andre lesere
som ikke kjenner dette feltet godt,
bidrar ikke bokas organisering til å
skape oversikt. Som et alternativ eller
tillegg til en inndeling i seksjoner
kunne man tenke seg et mer oppsum-

merende kapittel, der redaktørene
trakk tråder mellom kapitlene og viste
fram hvordan analysene som er samlet
her, bekrefter og utfordrer rådende
forståelser av forholdet mellom vel-
ferdsstaten og familien. Bokas form
gjør at den framstår mer som en sam-
ling tekster om et felles tema enn et
forsøk på teoretisk fornyelse. 

Dette skiller denne boka fra boka
Fleksible fedre, som redaktørene utga i
2003 og som ikke uten grunn er blitt
en standardreferanse i feltet. I Fleksi-
ble fedre trekker Brandt og Kvande
opp et mye større teoretisk lerret enn i
den nye boka. Her koples endringer i
farskap til brede samfunnsmessige
endringstrekk, hvor velferdsstatens
politikk for farskap inngår, men som
også omfatter en rekke andre forhold,
som intimitetens demokratisering og
nye mannlighetskonstruksjoner. I
Fedrekvoten og den farsvennlige vel-
ferdsstaten, derimot, er perspektivet
snevret inn til velferdsstatens politikk.
Samfunnet er blitt velferdsstaten, og de
brede perspektivene på sosial endring
og maskulinitet som rammer inn ana-
lysen i Fleksible fedre, er nokså fravæ-
rende. Den nye boka er slik sett illus-
trerende for det som ser ut til å være
en tendens i norsk familiesosiologi,
som mer og mer framstår som familie-
politikksosiologi, og hvor forskningen
retter seg mot (ulike) familiers respons
på familiepolitiske tiltak og hva slags
bruk som gir hvilke effekter, heller enn
mot familieinstitusjonen i seg selv. 

Ett unntak i denne boka er imidler-
tid analysen til Helene Aarseth, som
har fedrepolitikken som bakteppe,
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men som knytter det nye farsprosjektet
i den «øvre middelklassen» til sam-
funnsmessige endringstrekk som
muliggjør en refortolkning av
omsorgsarbeid – fra å være plikt til å
bli ladet med lyst. Stikkord er et driv
mot prosjektorientert selvutviklingsar-
beid som bidrar til å oppheve motset-
ningen mellom arbeid og familie. Også
i Bungums kapittel ligger det sporer til
en mer utvidet analyse. Bungum er
opptatt av fedrekvoten og fedres alene-
tid med barnet i permisjonen som en
læringsfase (fedre som «becomings»)
– og påpeker at dette er en mulighet
fedre kan gå glipp av dersom de deler
opp fedrekvoten eller må jobbe samti-
dig som de har permisjon. Det praksis-
orienterte læringsperspektivet Bun-
gum trekker på, og bidrar til, har
samtidig relevans ut over permisjons-
tida. Det følger av perspektivet at fedre
kan lære å svare på barnets behov også
senere, hvis de tilbringer (mye) tid
med barnet på barnets premisser.
Løpet for et involvert farskap behøver
ikke være kjørt, selv om fedrekvoten
ikke ble eksklusiv alenetid med udelt
oppmerksomhet mot barnet. 

Mange av de andre kapitlene bidrar
også med viktig kunnskap. Kapittel 2
(Lappegård og Bringedal) og 3 (Kitte-
rød) er nyttige oversiktsanalyser av
utviklingstrekk. Kort oppsummert
viser disse kapitlene at oppslutningen
om fedrekvoten har vært stabilt høy,
og at foreldre har tilpasset seg de utvi-
delsene som har skjedd: fedre tar noe
mer lønnet permisjon og mødre tar
noe mindre. I tillegg: fedre har de siste
ti årene redusert sin arbeidstid og økt

sin til tid til familiearbeid, mens ten-
densen er motsatt for kvinner: økt
arbeidstid og redusert tid til omsorg.
Men, mødre jobber fortsatt mindre ute
og yter mer hjemme sammenlignet
med fedre. Omsorgen er altså stadig
vekk kjønnet, men i mindre grad enn
før. Kitterøds kapittel inneholder også
en viktig påpekning i denne sammen-
hengen: fedrekvotens effekt er vanske-
lig å isolere. Det skjedde store endrin-
ger i mødre og fedres yrkes- og
familiearbeid før innføringen av fedre-
kvoten – slik at fedrekvoten kan ha
bidratt til å «videreføre en pågående
utvikling mot en mer aktiv farsrolle». 

Tre kapitler omhandler farskap
blant fedre som ikke er oppvokst i
Norge. Utgangspunktet for forfatterne
er at fedre med bakgrunn fra andre
velferdsstatsregimer kan tenke anner-
ledes om den norske modellen enn
fedre som er vokst opp med den nor-
ske likestillingspolitikken. Disse analy-
sene er nokså deskriptive. Brandth og
Kvande (kapittel 5) har analysert for-
tellinger fra 11 middelklassefedre som
har vokst opp sør i Europa, hvor
omsorgen er mer kjønnet og familie-
basert enn her. Fedrene skiller seg lite
fra norske fedre i tilsvarende sosiale
sjikt. Fedrene omfavner stort sett
fedrekvoten og opplever tida med bar-
net som meningsfylt. Fedrekvoten og
resten av familiepolitikken framstår
også som en viktig grunn til å bli i
Norge og ikke flytte hjem. Heggem
(kapittel 6) skriver om tre fedres fortel-
linger om farskap, en far i USA som
jobber i et norsk firma med en slags
norsk fedrekvote, og to britiske fedre
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bosatt i Norge. Hvorfor nettopp disse
tre fedrene er valgt ut, og fra hvilke
studier, er uklart. Det mest interes-
sante caset her er den amerikanske
faren som opplever spenninger knyttet
til ulike forventninger fra det ameri-
kanske systemet og den norske
arbeidsgiveren: Rettigheter til permi-
sjon blir vanskeligere å nyttiggjøre seg
i et system som er basert på individu-
elle forhandlinger. Hoel (kapittel 7)
skriver om innvandrerfedre med mer
«fremmed» landbakgrunn, primært
fra de store innvandrergruppene fra
Asia og Afrika. Informantene utgjør
en heterogen gruppe når det gjelder
religion, antall barn, botid og yrke.
Hoel beskriver fedrene som bærere av
et ideal om en nærværende far, noe de
fleste følger opp med å ta fedrekvote.
Et viktig poeng i dette kapitlet (som
hadde fortjent mer plass) er at for disse
fedrene er arbeidslivet en viktig arena
for å motvirke posisjonering som «den
andre». Gjennom jobben blir fedrene
inkludert i det norske, og en karriere
blir en del av «å være et godt forbilde
for barna» og å sikre familiens øko-
nomi til det beste for barna. Dette kan
gjøre det vanskeligere å ta lang permi-
sjon, hvis jeg forstår Hoel riktig. 

Et annet viktig fokus i boka er den
norske ordningens fleksibilitet, og hva
dette betyr for uttak og ordningens
likestillingspotensial. Brandth og
Kvande (kapittel 9) og Smedby (kapittel
10) skriver om dette. Brandth og
Kvande viser en interessant og lite
beskrevet side ved fleksibiliteten i per-
misjonsordningen: for familiene invite-
rer fleksibiliteten i noen tilfeller til en

utmattende jakt på «det optimale val-
get», dvs. den ordningen som gjør at
alle parter blir tilfredse, inklusive
arbeidsgiver. Foreldrene kan oppleve
dette som et planleggingstyranni. Flek-
sibiliteten transformerer den kollek-
tive ordningen til et individuelt ansvar.
De finner også at noen måter å utnytte
fleksibiliteten på – for eksempel gjen-
nom gradert uttak – gjør at far blir
mors hjelper selv om han tar hele
fedrekvoten. Smedby viser mye av det
samme. Et viktig poeng her er at det
kan være stor forskjell på fedrekvote på
papiret og fedrekvote i praksis. Også
andre kapitler, som Duvanders fra Sve-
rige, omhandler fleksibilitetens konse-
kvenser. Duvander framhever blant
annet at fleksibiliteten heller ikke skal
overdrives. For noen valg vil bordet
fange. Valget av permisjonslengde
bestemmer for eksempel når barnet må
begynne i barnehage, og kan være van-
skelig å gjøre om på, selv om barnet
viser seg å ikke være klar for barneha-
gestart når permisjonen er slutt.
Duvander peker også på at fleksibilitet
kan favorisere familier med god øko-
nomi – særlig hvis fleksibilitet handler
om å ta ut lavere lønnskompensasjon
for å strekke tiden fram til barnehage-
start. Et siste poeng hos Duvander er
de administrative omkostningene ved
en svært fleksibel ordning. Denne
påpekningen skal kanskje forstås ut fra
de innstramminger som har skjedd i
den svenske velferdsstaten de senere år.
Jeg har ikke sett at dette har vært pro-
blematisert i en norsk kontekst, selv
om det åpenbart må gjelde her også. 

De kapitlene i boka som jeg fikk
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minst ut av, er de som gjelder fedre-
kvoten og farspolitkk i et nordisk og
europeisk perspektiv. Kapitlene
omhandler erfaringer fra Danmark
(Bloksgaard, kapittel 13) som ikke har
lovfestet fedrekvote, men framfor-
handlede avtaler for mange arbeids-
takere, og Island (Eydal og Gislason,
kapittel 12) og Sverige (Duvander,
kapittel 11) som har fedrekvote som
både er lik og forskjellig fra den norske
ordningen. I tillegg bidrar Øystein
Gullvåg Holter med et kapittel om den
norske fedrekvoten «som eksport-
vare» til EU. For disse kapitlene er sav-
net av en samlende analyse mest pre-
kært. Kapitlene er ulike i tematikk og
mye plass går med til å beskrive ord-
ninger og politiske prosesser som har
ledet fram til ordningene i de ulike
landene men hvilke effekter de ulike
ordningene har, forblir vanskelig å få
tak i. Jeg hadde ønsket meg en sam-
menstilling av erfaringer knyttet til
uttak, likestilling, tidsbruk osv. – som
nettopp kunne være et bidrag til å per-
spektivere den nordiske modellen for
arbeid- og familietilpasning. At fedre-
kvoten ikke lenger er en nordisk
modell, er for øvrig et viktig poeng i
kapitlet til Holter. Tiltaket er innført
blant annet i Tyskland og er under
utprøving i flere andre land. Holters
kapittel inneholder også ansatser til en
analyse av hvordan ordningen argu-
menteres fram på europeisk nivå, til
forskjell fra i en nordisk kontekst.
Dette sporet hadde det vært interes-
sant om Holter hadde forfulgt videre.
Et nærliggende tema er hvordan ord-
ningen med fedrekvote tar form i ulike

kontekster – hvilke lokale fortolknin-
ger finnes og hva skiller disse fra den
nordiske fortolkningen? I stedet pre-
senterer Holter resultater fra en stor
komparativ undersøkelse men analy-
sene som legges fram, er ikke helt lette
å forstå. Blant annet mangler opplys-
ninger om hvordan de ulike indeksene
som er korrelert med hverandre, er
konstruert, og tabeller er ofte utelatt,
slik at det er vanskelig å skjønne hvilke
analyser som er gjort. 

I lys av den norske debatten om
fedrekvote er Bloksgaards analyse av
den danske ordningen interessant
lesing. For meg var det nytt at mange
danske fedre faktisk har rett til fedre-
kvote – og bruker den (selv om de ikke
bruker den fullt ut, og må forhandle i
hvert enkelt tilfelle). I det norske ord-
skiftet er Danmark ofte framstilt som
et håpløst case, hvor fedre ikke har ret-
tigheter og deltar mindre i omsorgen
for barna. Slik er det altså ikke, men
rettighetene er svakere fundert fordi
de ikke er lovfestet. En ting jeg lurer
på, er om dette betyr at danske fedre
skiller seg fra norske, svenske og
islandske. Er de mindre orientert mot
det nærværende farskapet? Jobber de
mer? Deltar de mindre i familiearbei-
det etter permisjonstiden? Eller er
utviklingen lik som den Kitterød viser
for Norges del: fedre nærmer seg
mødre når det gjelder tid brukt på
jobb og familie, hvilket kan bety ulike
ting. For eksempel at politikken for
nærværende farskap har kulturelle
virkninger utover landegrensene –
ikke minst fordi den virker sammen
med bredere samfunnsmessige end-
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ringer i forholdet mellom kjønnene, og
barns status. 

Oppsummert: boka bidrar med
gode enkeltanalyser og bringer fram
nye sider ved den norske fedrekvoten.
Det siste gjelder særlig hvordan det
som er ment som et gode, fleksibilite-

ten, tvinger foreldre inn i en utmat-
tende jakt på den optimale løsningen
for å få arbeid og familieliv til å gå i
hop. Som helhet og som bidrag til teo-
retisering av den nordiske modellen
for arbeid- og familietilpasning er
boka svakere. 
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