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Sammendrag
Denne artikkelen oppsummerer funnene fra Drange og Havnes (2015) som ser
på effekten av barnehage for barn i alderen 1-2 år på kognitiv utvikling i lesing
og regning (målt ved syv års alder). Vi utnytter et randomisert lotteri fra Oslo
kommune som fordelte tilbud om barnehage ved for mange søkere. Dette gir til-
feldig variasjon i alder ved barnehagestart. Mens barn som «vinner i lotteriet» og
får tilbud om barnehageplass starter i barnehagen rundt 15 måneders alder, starter
barn som ikke får tilbud i snitt rundt 19 måneders alder. Våre resultater viser at
barn som tilfeldig får tilbud om barnehage presterer bedre på tester i både lesing og
regning.

Nøkkelord: tidlig barnehage, kognitiv utvikling

Abstract: Early child care and cognitive development
In this article summing up findings from work by Drange and Havnes (2015), we
use child care assignment lotteries to estimate the effect of child care starting age
on early cognitive achievement in Norway. Receiving a lottery offer lowers starting
age by about four months from a mean of about 19 months in the control group.
Lottery estimates reflect significant score gains for children at age seven in both
language and numeracy.

Keywords: early child care, child development
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Bruken av barnehage blant de minste barna har økt i mange land i løpet av det
siste tiåret.1 I 2010 gikk om lag 43 prosent av barna under to år i barnehage i USA,
og det tilsvarende gjennomsnittet i OECD-land var 33 prosent, opp fra 20 prosent
i 2003. I flere land er bruken av barnehage vesentlig høyere, med en andel over
50 prosent i land som Danmark, Korea, Nederland og Norge.2 Samtidig er både
forskere og politikere bekymret for at tidlig barnehagestart, og dermed tidlig sepa-
rasjon fra den primære omsorgspersonen (vanligvis mor), kan forårsake stress og
angst hos barnet, og at dette kan ha potensielt negative effekter for senere utvikling
(Bowlby 1969; Mercer 2006). Likevel vet vi fremdeles lite om hvordan barnehagen
påvirker utviklingen til de minste barna. Dette er bekymringsfullt for beslutnings-
tagere fordi offentlige midler brukes til å subsidiere barnehagen, men også for for-
eldre som skal bestemme om og når de skal la sine barn starte i barnehagen.

I Drange og Havnes (2015) undersøker vi effekten av barnehage for barn i
alderen ett til to år på prestasjoner i lesing og regning målt ved syv års alder. Å forstå
hvilke effekter barnehagen har for denne aldersgruppen er av avgjørende betydning
både fordi bruken av barnehage for disse barna øker sterkt, og fordi barn i denne
alderen er antatt å være spesielt sårbare. Vi utnytter et randomisert lotteri fra Oslo
kommune som fordeler tilbud om barnehage når det er flere barn som søker enn
det er tilgjengelige plasser. Dette gir tilfeldig variasjon i alder ved barnehagestart.
Vi dokumenterer at den tilfeldige tildelingen genererer to grupper av barn som ser
svært like ut på observerbare kjennetegn, noe som støtter vår empiriske tilnær-
ming. Vi har tilgang til unike data på alle som søker plass, hvem som får tilbud og
hvem som starter. Dessuten har vi tilgang til kartleggingsprøver i lesing og regning
når barna er syv år. Vi bruker den tilfeldige fordelingen av barnehageplasser som
en instrumentvariabel for barnets alder når han eller hun først starter i barnehagen.
Vi benytter data for kohortene 2004–2006, der det var langt flere som ønsket bar-
nehage for sine ettåringer enn som faktisk fikk plass.

Våre resultater viser at barn som tilfeldig får et tilbud om barnehage, presterer
bedre både i lesing (0,10 SD) og i regning (0,10 SD). Barn som «vinner i lotteriet»,
og får tilbud om barnehageplass, starter i barnehagen rundt 15 måneders alder.
Barn som ikke får tilbud, starter i snitt fire måneder senere, rundt 19 måneders
alder, og om lag en tredel starter et helt år senere.

Vår studie bidrar til den voksende litteraturen om barnehagens effekt på utvik-
lingen til barn i førskolealder.3 Litteraturen består av to ulike grener, en som ser
på behovsprøvde programmer, og en som ser på programmer rettet mot hele
populasjonen. Mens studier av behovsprøvde programmer ofte finner substansi-
elle positive effekter,4 er litteraturen som ser på universelle programmer mindre, og
funnene mer blandede.5

Kartleggingsprøvene vi benytter som mål på barnas utvikling er konstruert for
å plukke opp barn som underpresterer. Dette medfører en skjev fordeling av test-
resultatene, og vi må derfor vise varsomhet når vi skal tolke resultatene. Én måte

284

NINA DRANGE OG TARJEI HAVNES

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR 4 2015 ÅRGANG 32 283–297



å gjøre dette på, er å sammenligne våre estimater med gapet mellom testresulta-
ter for enkelte veldefinerte undergrupper av befolkningen. For eksempel tilsvarer
den estimerte effekten av å få et tilbud omtrent det gjennomsnittlige gapet i testpre-
stasjoner mellom gutter og jenter, eller mellom 30 prosent og 40 prosent av gapet
mellom barn med lavt og høyt utdannede foreldre. Merk likevel at testresultatene
vi benytter kan betraktes som toppsensurerte, noe som betyr at gapene vi observe-
rer sannsynligvis er mindre enn hva vi ville ha sett med en mer symmetrisk forde-
ling av testresultater.

Et viktig argument for å subsidiere barnehage, er at barnehagen kan bidra til å
utjevne forskjeller i kognitiv utvikling mellom barn fra ulik sosioøkonomisk bak-
grunn. Vi finner delvis støtte for dette i våre data: Vi finner tegn på sterkere effekter
av tidlig barnehage blant barn fra familier med lav inntekt. Samtidig understreker
vi at forskjellene er for upresist estimert til at vi kan konkludere klart. I studier av
hvordan barnehagen påvirker barns utvikling, er det viktig å belyse hvilken type bar-
nepass barna ville hatt dersom de ikke hadde fått barnehageplass. Vanligvis vurde-
rer man alternativene foreldrepass, og andre, mer uformelle, kilder til pass. For å
undersøke hvilket alternativ som var mest aktuelt for barna i vår studie, starter vi
med å se på resultater fra en spørreundersøkelse fra 2002 der man spurte etter etter-
spørselen etter og faktisk bruk av barnehage blant foreldre med små barn. Mens opp
mot 70 prosent av foreldrene oppgir at de etterspør barnehage, enten på heltid eller
deltid, er det bare 33 prosent som faktisk har sine små barn i barnehagen. Til sam-
menligning er det 56 prosent av foreldrene som sier at de passer på barna sine selv,
mens bare 17 prosent faktisk foretrekker denne løsningen. Dette tyder på at foreldre-
pass er det dominerende alternativet for norske småbarn generelt. For å få et anslag
på foreldrenes barnepass kontra mer uformell barnepass undersøker vi virkningen
av å få et tilbud om barnehage på foreldrenes arbeidstilbud. Resultatene tyder på at
tilbud om barnehage øker arbeidstilbudet noe blant både mødre og fedre.

Empirisk strategi

Vi ønsker å undersøke effekten av å starte tidlig i barnehagen på barns kognitive
utvikling, og følger framgangsmåten brukt av Abdulkadiroglu mfl. (2011). Fordi
effektene av barnehagestart trolig vil avhenge av hvor gammelt barnet er når det
først starter, vil vi starte med å estimere følgende sammenheng,

hvor t betegner kohorten, og ALDERit er barnets alder målt i måneder når han eller
hun først starter i en barnehage, offentlig eller privat. Xit inneholder et sett med
sosiodemografiske kjennetegn for barnet og dets foreldre, og måles året før barnet
ble født.6

( )  '1 y ALDER Xit it it it= + +γ β ε
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Fordi barnehagestart etter all sannsynlighet delvis bestemmes av foreldres prefe-
ranser og barnets egenskaper, er startalder trolig korrelert med uobserverte kjen-
netegn som også påvirker kognitiv utvikling. For eksempel kan vi tenke oss at mer
ressurssterke foreldre har en sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet, og derfor
sender barnet i barnehagen tidlig. I så fall kan vi forvente at barn som starter tidlig
vil ha en raskere kognitiv utvikling enn barn som starter sent, uavhengig av når de
starter. På den andre siden kan det være at foreldre som investerer mer i barna sine
også utsetter barnehagestarten. I så fall vil det å starte tidlig være en markør for et
mindre godt hjemmemiljø, og det å starte tidlig vil kunne sammenfalle med sen
kognitiv utvikling. I begge tilfeller vil (1) gi oss et skjevt estimat på effekten av alder
ved barnehagestart på kognitiv utvikling.

For å omgå denne problematikken tar vi utgangspunkt i et lotteri som kommu-
neadministrasjonen i Oslo har brukt for å fordele tilbud om barnehageplasser til
søkere når det var flere som ønsket plass enn som faktisk fikk. Hvert år blir største-
delen av ledige barnehageplasser i både offentlige og private institusjoner fordelt i
et sentralisert opptak. Søknadsdatoen er rundt 1. mars hvert år, for start i barne-
hage i august. Foreldre kan søke på opp til syv ulike barnehager, både offentlige og
private institusjoner.

Fordeling av plasser skjer først og fremst innenfor den enkelte bydelen, men barn
fra andre bydeler kan få plass dersom det finnes ledige plasser igjen etter hoved-
opptaket. Barn kan søke om prioritert plass dersom de for eksempel har et søsken i
samme institusjon, eller dersom de har en funksjonshemming eller andre spesielle
behov. I vårt utvalg har om lag 24 prosent av barna en slik prioritet. Barn som fyller
ett år etter 1. september, er ikke inkludert i hovedopptaket, men kan motta tilbud
etter at dette opptaket er over. I vår analyse vil vi ekskludere begge de nevne grup-
pene, for å kunne fokusere på hovedgruppen av barn som er med i lotteriet uten å
ha noen form for prioritet.

Basert på de innkomne søknadene blir det laget lister over søkere til hver insti-
tusjon. Listen over private søkere blir oversendt til den enkelte barnehagen, som
selv administrerer opptaket sitt. I tråd med framgangsmåten i Abdulkadiroglu mfl.
(2011), ekskluderer vi derfor barn som hadde en privat institusjon som første valg
i søknaden sin.

Fordelingsmekanismen i de offentlige institusjonene foregår som følger: En
datamaskin randomiserer søkere til den enkelte barnehage, og tilbud blir sendt til
så mange av dem som det er ledige plasser i denne institusjonen. Foreldre kan
akseptere eller takke nei til et tilbud. Dersom de takker nei, går tilbudet videre til
den neste på lista som ikke allerede har fått plass i en annen institusjon. I det et
barn får et tilbud om barnehage blir det tatt ut av listene til de andre institusjonene
familien har søkt på. Imidlertid kan familien opprettholde søknaden på den høyest
rangerte barnehagen på lista. Det er en teoretisk mulighet for at dette i kombina-
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sjon med den øvre grensen på antall institusjoner, kan føre til strategisk søkead-
ferd, men vi finner ikke tegn på dette i data.

Hovedrunden for fordeling av plasser ender rundt 1. juni. Da får barn som ikke har
fått plass, et brev med avslag. Vi bruker bare tilbud datert før 1. juni i våre analyser.

Vi vil bruke en instrumentvariabel-metode for å identifisere effekten av tidlig
barnehage, og vi lar tilbudene som gis i lotteriet, fungere som et instrument for
barnets alder ved barnehagestart. Vi spesifiserer IV-modellen vår som følger, hvor
ligning (2) er andresteget og ligning (3) er førstesteget.

TILBUDit er en dummy-variabel lik én dersom barnet får et tilbud i en offentlig bar-
nehage gjennom lotteriet. I både første og andre steg er residualene gruppert etter
den høyest rangerte barnehagen. I tråd med Abdulkadiroglu mfl. (2011) har vi også
inkludert indikatorer for lotteri-spesifikke risikosett Dkit for å ta hensyn til at barna
kan søke til ulike institusjoner med varierende antall søkere og tilgjengelige plasser.
Graden av overtegning bestemmer sannsynligheten for å motta et tilbud. Hvis grad
av overtegning for eksempel er korrelert med kvaliteten på barnehagen, og det å
søke seg til en god institusjon er korrelert med uobserverbare karakteristika som
igjen former kognitiv utvikling, vil en sammenligning basert på lotteritilbud gene-
rere skjeve estimater av effekten av tidlig barnehagestart på kognitiv utvikling. For
å hindre slik skjevhet kontrollerer vi i studien for antallet barnehager og de spesi-
fikke barnehagene hver familie har søkt på.7

Validiteten av lotteritilbudet som et instrument for alder ved barnehagestart
avhenger av kvaliteten på lotteriet. Kommuneadministrasjonen har forsikret oss
om at fordelingen av plasser var randomisert gjennom en datamaskin-drevet loga-
ritme. Imidlertid er det alltid en mulighet for at randomiseringen gikk galt, eller
at det kunne forekomme en manipulering av tilbud mellom den faktiske tilfeldige
trekningen og utsendingen av tilbud. Som en test på om randomiseringen var reell,
rapporterer vi gjennomsnittet av bakgrunnskjennetegn for barna i utvalget vårt i
Tabell 1, separat for hvorvidt barnet fikk et tilbud eller ikke. Tabell 1 viser at de to
gruppene er godt balanserte. Vi har også testet dette formelt ved å kjøre en regre-
sjon der vi undersøker om det å få et tilbud henger sammen med noen av bak-
grunnskjennetegnene, samtidig som vi kontrollerer for risikosettet, og finner at de
fleste variablene ikke oppnår statistisk signifikans på rimelige nivåer. Når vi tester
den kombinerte hypotesen om at alle koeffisientene er lik null, får vi en F-verdi på
1,22, og vi kan dermed ikke forkaste hypotesen. Dette bekrefter at de to gruppene
er godt balanserte på observerbare kjennetegn.
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Tabell 1. Balanse i bakgrunnskjennetegn, barn med og uten tilbud i lotteriet

Ikke tilbud Tilbud
Jente 0,497 0,5 0,523 0,5
Alder 14,115 1,949 14,163 2,017
Innvandrerbakgrunn 0,1 0,3 0,096 0,295
Mor
- år med utdanning 14,793 3,06 14,731 2,923
- inntekt 297 323 162 341 292 643 159 379
- alder 33,559 4,3749 33,386 4,439
- alder ved første fødsel 29,9 4,5291 29,86 4,58
Far
- år med utdanning 14,532 3,46 14,417 3,554
- inntekt 428 276 388 353 427 315 447 764
- alder 35,512 6,337 35,128 7,328
- alder ved første fødsel 31,552 5,88 30,822 6,474

Observasjoner 1 425 585
Note: Tabellen rapporterer gjennomsnitt og standardavvik av kovariatene etter hvorvidt barnet fikk et tilbud i
lotteriet. Alder refererer til alderen i måneder i august i søknadsåret. Inntekt er pensjonsgivende inntekt. En nærmere
beskrivelse av bakgrunnskjennetegn finnes i kapittel 3.

Data

Datasettet vårt er satt sammen av flere administrative datasett fra Oslo kommune
og Statistisk sentralbyrå. Vi har tilgang til Oslo kommunes database som benyttes
i det sentraliserte barnehageopptaket i Oslo. Denne gir oss informasjon om søkna-
der til og opptak i de aller fleste barnehager i Oslo i perioden 2005–2010, og inklu-
derer både offentlige og private institusjoner. Søkere som lister flere barnehager i
søknaden sin, blir registrerte med separate samtidige søknader. Det er også regist-
rert informasjon på tilbud av offentlig barnehageplass i denne databasen. Søknader,
opptak og tilbud er registrert med henholdsvis dato for mottak, dato for barneha-
gestart og dato tilbudet ble gitt.

Videre har vi tilgang til en database med informasjon om oppnådde resultater
på kartleggingsprøvene i første klasse, innhentet fra Utdanningsetaten i Oslo. Her
er det registrert informasjon om opptak i grunnskolen og det enkelte barns score
på kartleggingsprøvene i lesing og regning, gjennomført i april i første klasse. Disse
testene er nasjonale, og formålet er å identifisere barn som trenger ekstra hjelp, slik
at skolen kan følge dem opp. Lesetesten skal fange opp barnets evne til å skrive bok-
staver, kjenne igjen bokstaver, identifisere første lyd, trekke sammen lyder, skrive
ord, lese ord og lese setninger. Regnetesten kartlegger elevens evne til å telle, sam-
menligne tall, rangere tall, gjenkjenne tallrekker, telle forover og bakover for et gitt
tall, dele et tall inn i to andre tall (for eksempel 4 = 1 + …), løse tekstoppgaver og
legge sammen to tall.
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Hver prøve får en skår på en ganske finmasket skala, hvor eleven kan skåre fra 0
til 105 i lesing og 0 til 50 i regning. Fordi testene primært skal kartlegge barn med
lærevansker, er fordelingen av testresultatene skjev, og om lag ti og 15 prosent av
barna i vårt utvalg skårer full pott i henholdsvis lesing og regning. Dette er det viktig
å ta hensyn til når vi tolker resultatene våre.

I vår analyse vil vi se på to mål for hver test. Først normaliserer vi barnas skår
til gjennomsnitt null og standardavvik en. Videre konstruerer vi dummyvariabler
for hvorvidt barnets skår ligger under den nasjonalt konstruerte bekymringsgren-
sen. Når det gjelder lesetesten er det satt en bekymringsgrense for hver under-
test, mens det for regnetesten kun er en bekymringsgrense som gjelder. Denne
settes på grunnlag av tester gjennomført på et panel av barn som skal være nasjo-
nalt representativt. Bekymringsgrensene skal identifisere de 20 prosent av barna
som får lavest skår. Fra disse grensene konstruerer vi dummyvariablen Under
bekymringsgrensen lesing lik en dersom barnet har en eller flere testdeler med skår
under bekymringsgrensen i lesing, og dummyvariabelen Under bekymringsgrensen
regning lik en dersom barnet skårer under bekymringsgrensen i regning. Vi vil også
se på et uvektet gjennomsnitt av det standardiserte målet i lesing og regning.

Til sist kan vi linke begge de nevnte databasene til administrative registre til-
gjengelige hos Statistisk sentralbyrå. Disse inneholder individuell demografisk
informasjon (som kjønn, alder, innvandrerbakgrunn, sivilstatus og antall barn),
sosioøkonomisk status (som antall år fullført utdanning, inntekt og status på til-
knytningen til arbeidsmarkedet) og bosted. Inntekt og sysselsettingsdata er samlet
fra skattedata og andre administrative registre. Husholdsinformasjonen kommer
fra befolkningsregisteret, et register som oppdateres årlig av Folkeregisteret. Vi har
også tilgang til nasjonale registre på barnehagedekning som rapporteres av den
enkelte institusjon. Alle databaser kan kobles gjennom en kodet individuell identi-
fikator.

Utvalget vi studerer tar utgangspunkt i alle barn født 2004–2006,8 hvis foreldre
søkte om en barnehageplass i Oslo for første gang i kalenderåret de fylte ett år. Iden-
tifikasjonen vår kommer fra tilbud om barnehage i en offentlig institusjon, og vi vil
derfor fokusere på de barna som hadde en offentlig barnehage rangert som første
valg. På de resterende plassene kan foreldre ha listet både offentlige og private insti-
tusjoner. Som nevnt ekskluderer vi barn som hadde prioritet på barnehageplass,
samt barn som fyller ett år etter 1. september i søknadsåret, da disse ikke er med i
lotteriet. Til sist ekskluderer vi en håndfull barn som vi ikke har utfall for, samt et
fåtall som er registrert som startet i barnehage før de fylte ti måneder. I stedet for å
ekskludere barn med manglende informasjon om enkelte bakgrunnsvariabler, kon-
struerer vi dummyvariabler for manglende informasjon, og inkluderer disse i ana-
lysene. Vårt endelige utvalg består av 2 010 barn.
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Empiriske resultater

Vi starter analysen med en redusert form analyse der vi sammenligner kognitive
prestasjoner blant barn som fikk et tilbud i lotteriet med barn som ikke fikk et
tilbud. Panel A i Tabell 2 viser gjennomsnitt og standardavvik for våre utfallsvari-
abler. Gjennomsnittlig testskår viser at barn som mottar et tilbud om barnehage-
plass i lotteriet, presterer åtte til ni prosent av et standardavvik bedre enn barn som
ikke får et tilbud i lotteriet. Samtidig ser vi at om lag 12 prosent av barna skårer
under bekymringsgrensen i lesing, mens om lag seks prosent skårer under bekym-
ringsgrensen i regning. I begge fag skårer gjennomsnittsbarnet som fikk et tilbud i
lotteriet, om lag et halvt poeng bedre enn gjennomsnittsbarnet som ikke fikk et lot-
teritilbud, og har omtrent 1,5 prosentpoeng lavere sannsynlighet for å skåre under
bekymringsgrensen. Dette er en første indikasjon på at tidlig barnehagestart har en
positiv effekt på barnas kognitive utvikling.

Tabell 2. Estimater på effekten av tidlig barnehagestart på testskåre i
kartleggingsprøve for lesing og regning

A. Gjennomsnitt B. Redusert form C. IV
Ikke tilbud Tilbud Koeff, SE Koeff, SE

Snitt 71,84 (8,10) 72,49 (7,00) 0,105 (0,061) -0,025 (0,011)
Lesing 98,90 (11,26) 99,75 (8,95) 0,104 (0,074) -0,025 (0,013)
-- bekymring 0,132 (0,339) 0,118 (0,323) -0,028 (0,023) 0,007 (0,004)
Regning 44,78 (6,55) 45,24 (6,31) 0,106 (0,062) -0,025 (0,011)
-- bekymring 0,067 (0,251) 0,055 (0,228) -0,020 (0,014) 0,005 (0,003)

Observasjoner 1 425 585 2 010 2 010
Note: Effektene er rapportert som prosent av standardavviket. Residualene er gruppert etter den høyest rangerte
barnehagen. Samtlige regresjoner inkluderer et risikosett med et fullt sett av dummyvariabler for hver institusjon etter
år, og antall institusjoner barnet har listet i søknaden. Kohort-faste effekter er også inkludert. Kontrollvariablene listet
i Tabell 1 er inkludert i Panel B og C.

Videre estimerer vi effekten av å få et tilbud på testresultatene formelt, kontrollert
for risikosettet som beskrevet i ligning (3). Vi har kjørt regresjonene med og uten
kontrollvariable. Siden de to gruppene er svært like på observerbare kjennetegn, er
det som forventet at estimatene avviker lite. Selv om det å inkludere kontrollvariab-
ler ikke burde endre estimatene våre når forklaringsvariabelen er så godt som tilfel-
dig fordelt, kan det likevel forbedre presisjonen, og vi rapporterer derfor estimater
der vi har tatt med kontrollvariablene.

Estimatene rapportert i Panel B i Tabell 2 indikerer at et tilbud om barnehage-
plass i lotteriet forbedret den gjennomsnittlige prestasjonen med om lag 10 prosent
av et standardavvik. Denne effekten var drevet omtrent like mye av en forbed-
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ring i leseresultatene og av en forbedring i regneresultatene. Estimatene indikerer
også at tilbudet førte til en betydelig reduksjon i andelen av elevene som havnet
under bekymringsgrensen, på om lag 2,8 prosentpoeng i lesing og 2 prosentpoeng
i regning.

For å forstå hvordan det å få et tilbud om barnehageplass i lotteriet påvirker
barnets startalder, har vi sett på fordelingen av alder for barnehagestart i de to grup-
pene. Mens 91 prosent av barna som mottok et tilbud, hadde startet i barnehagen
ved 18 måneders alder, var dette tilfelle for bare 65 prosent i sammenligningsgrup-
pen. Blant dem som er forsinket, starter mer enn to tredjedeler av barna et helt år
senere; 96 prosent (99 %) av barna som mottok et lotteritilbud, hadde startet i en
barnehage ved 24 (36) måneders alder, sammenlignet med 77 prosent (95 %) i sam-
menligningsgruppen. Lotteriet ser derfor ut til å forsinke barnehagestarten til om
lag en tredel av barna med om lag ett år.

I IV-modellen bruker vi tilbud i lotteriet som et instrument for alder ved første
barnehagestart. Ikke uventet starter barna som får tilbud i lotteriet, tidligere i bar-
nehagen enn barna som ikke får tilbud: I snitt begynner barna som får tilbud, når de
er 15 måneder gamle, mens barna som ikke får tilbud, starter nesten fire måneder
senere. Det første trinnet i IV-analysen kjører en regresjon av alder ved barneha-
gestart på dummyen for om barnet fikk et tilbud i lotteriet. Resultatene bekref-
ter at et tilbud i lotteriet reduserer startalderen med gjennomsnittlig fire måneder
(b = –4,224, se = 0,428). Dette bekrefter også at lotteriet er et sterkt instrument for
startalder, med en F-verdi rundt 100.

IV-estimatene er rapportert i panel C i tabell 2. Estimatene antyder at å starte i
barnehagen en måned senere fører til et fall i resultatet på kartleggingsprøvene på
2,5 prosent av et standardavvik. Dette er drevet av et like stort fall i prestasjonene
både i lesing og regning. Når vi videre undersøker effekten på å skåre under bekym-
ringsgrensen, finner vi en effekt på litt over et halvt prosentpoeng.

Å forstå den økonomiske signifikansen av endringer i en testskår er i sin almin-
nelighet komplisert. Slike skårer har ingen meningsfull kardinal skala (Cunha &
Heckman 2008), og det er derfor vanskelig å vite hva en endring egentlig betyr.
Dette er trolig særlig relevant i vårt tilfelle, hvor fordelingen av skåren er skjev og
dermed ulik den ofte symmetriske, eller til og med normale, fordelingen som vi ofte
finner i litteraturen som måler effekter på prestasjoner i skolen. Selv om det alltid
er knyttet noe usikkerhet til sammenligninger av estimater fra ulike tester, betyr det
at det kan være særlig misvisende å direkte sammenligne estimatene våre med funn
fra øvrige studier.

For å kunne tolke estimatene må vi derfor gjøre dem lettere å sammenligne med
funn fra andre kontekster. Den beste måten å gjøre dette på, er å se på hvordan end-
ringer i skåren gir endringer i et utfall av faktisk betydning, som langsiktig inntekt,
utdanning eller trivsel. Dette har vi dessverre ikke anledning til, siden vi ikke kan
knytte testskåren opp mot langsiktige utfall. En alternativ måte er å sammenligne
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våre estimater med gapet vi observerer mellom veldefinerte undergrupper av popu-
lasjonen. For eksempel er gjennomsnittlig gap mellom skåren til jenter og gutter i
vårt utvalg om lag 12 prosent av et standardavvik i både lesing og regning. I lys av
dette antyder estimatene våre en forbedring som omtrent tilsvarer kjønnsgapet for
et barn som får et tilbud i lotteriet. Dette må sies å være en ganske betydelig forbed-
ring. Vi må imidlertid huske på at testskårene vi studerer i praksis er sensurert på
toppen, så de observerte gapene er trolig noe mindre enn det vi ville ha observert
dersom testskårene var mer symmetrisk fordelt.

Et viktig argument for regjeringer som ønsker å subsidiere barnehagen, er at den
kan bidra til å viske ut forskjellen på hvor skolemodne barn fra ulik sosioøkono-
misk bakgrunn er. Det er derfor naturlig å se nærmere på om alder ved barneha-
gestart påvirker barn fra ulike sosioøkonomiske grupper forskjellig. Vi har derfor
estimert IV-modellen, inkludert kontrollvariabler, separat for barn med ulik bak-
grunn. Forskjellene er i sin alminnelighet relativt små, og ikke statistisk signifi-
kante, noe som gjør det vanskelig for oss å konkludere på om tidlig barnehagestart
kan bidra til å utligne sosiale forskjeller.9 Det er imidlertid tegn som tyder på en for-
skjell mellom barn fra familier med høy vs lav inntekt. Mens barn fra familier med
høy inntekt ikke ser ut til å bli påvirket av å vinne i lotteriet, gjør barn fra familier
med lav inntekt det bedre på både lese- og regnetesten når de får et lotteritilbud.
For øvrig er estimatene ganske like på tvers av ulike grupper. Et unntak er foreldres
utdanning, der vi ser en tendens til at barn av foreldre med høy utdanning forbed-
rer sin skår i regning dersom de får tilbud om tidlig barnehagestart gjennom lotte-
riet, mens vi ikke kan se en tilsvarende effekt for barn med lavt utdannede foreldre.
Dersom denne forskjellen er reell, kan dette peke i retning av at læringen i barne-
hagen samspiller positivt med foreldrenes humankapital.

Mekanismer

For å kunne anvende resultatene fra studien i praktisk politikk, må vi forstå hva
det er som gjør at tilbudet om barnehage forbedrer prestasjonene til elevene. Da er
det særlig viktig å forstå hva slags pass barna som ikke får tilbud i lotteriet, ender
opp med. I vårt tilfelle fører instrumentet til en utsettelse av barnehagestarten på i
gjennomsnitt fire måneder, og med om lag et år for en tredjedel av kontrollgrup-
pen. Etter denne perioden har også de fleste av barna som ikke fikk et lotteritilbud,
startet i barnehagen. I begge gruppene forblir nesten alle barna deretter i barneha-
gen fram til skolestart. For å forstå hva som driver estimatene våre må vi under-
søke hvilken type pass barna i kontrollgruppen får før de starter i barnehagen, og
hvordan barnehagen de ender opp i ser ut.

Vi starter med å se på hvilken type pass barna som ikke fikk et lotteritilbud, er
omfattet av. Det er typisk tre alternativer: Foreldrepass, formelt pass i barnehage
og mer uformelle passformer hos for eksempel dagmamma eller slektninger (Blau
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& Currie 2006). Vi ser først på barnetilsynsundersøkelsen, som spør foreldre om
foretrukne passformer for deres barn. Mens omtrent 70 prosent av foreldrene til
de yngste barna ønsker å bruke barnehage, enten fulltid eller deltid i kombinasjon
med andre typer pass, er det bare 27 prosent som faktisk har en barnehageplass
til barna sine. Til sammenligning sier 56 prosent av foreldre at de er hjemme med
barna sine og tar seg av dem selv, mens det bare er 17 prosent som faktisk har dette
som sitt foretrukne valg. Dette peker i retning av at foreldrepass var det domine-
rende alternativet for norske småbarn i denne perioden.

For å få et estimat på viktigheten av foreldre som den alternative passformen
i vårt utvalg, har vi sett på effekten av å få et lotteritilbud på foreldres inntekt
og arbeidsmarkedsdeltakelse. For å måle arbeidsmarkedsdeltakelse bruker vi årlig
pensjonsgivende inntekt, og konstruerer dummyvariabler for arbeidsmarkedsdel-
takelse basert på grunnbeløpet i folketrygden (G). I 2006 var grunnbeløpet ca
80 000 NOK. I tråd med Havnes og Mogstad (2011a) er foreldre ansett å være i
arbeid dersom de tjener mer enn to ganger grunnbeløpet, og i fulltidsarbeid dersom
de tjener mer enn fire ganger grunnbeløpet. Fordi barnehageåret starter i august,
kan vi komme til å se effekter på foreldres arbeidsmarkedsdeltakelse både på høsten
i søknadsåret, og på vårparten det påfølgende år. Vi har derfor sett etter effekter på
utfallene i begge år.

Estimatene antyder at å få et lotteritilbud øker arbeidsmarkedsdeltakelsen blant
både mødre og fedre, men resultatene er noe upresise. Mens effekten på mødres
arbeidstilbud primært er å se på fulltidsmarginen, øker fars arbeidstilbud mest på
toppen. Dette er konsistent med at foreldre responderer på det å ikke få et tilbud om
barnehage ved at mor reduserer arbeidstilbudet sitt ved å gå ned i stilling, mens far
reduserer sitt tilbud langs den intensive marginen. Dette funnet står i kontrast til
tidligere funn for førskolebarn i Norge, hvor effekter på foreldres arbeidstilbud har
vært svak (Havnes og Mogstad 2011a). Dette kan forklares med at foreldre av før-
skolebarn har bedre muligheter i det uformelle markedet for barnepass, eller at de
er mer villig til å bruke dem enn foreldre til småbarn. I tillegg relaterer våre estima-
ter seg til midten av 2000-tallet, mens Havnes og Mogstad (2011a) studerte intro-
duksjonen av barnehage i Norge fra siste halvdel av 1970-tallet. Med dagens langt
høyere arbeidsdeltakelse blant kvinnene, er det mulig at uformelle barnepassord-
ninger nå er tilgjengelige i mindre grad enn de var 40 år tilbake.

Vi fortsetter med å se nærmere på om karakteristika ved barnehagen barna
starter i har noen sammenheng med om barna fikk et lotteritilbud. Dersom barn
med lotteritilbud ikke bare starter tidligere, men også ender opp i barnehager som
er av høyere kvalitet, kan dette forklare hvorfor disse barna presterer noe bedre
på kartleggingsprøvene i første klasse. For å undersøke dette har vi sett på en lang
rekke karakteristika ved den første barnehagen barna går i, som reflekterer barne-
hagens strukturelle kvalitet, sammensetningen av ansatte og sammensetningen av
barn. Det er imidlertid lite som tyder på at barna som får et tilbud om barnehage i
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lotteriet, ender opp med å gå i barnehager av høyere kvalitet. Tvert imot kan det se
ut til at barn med lotteritilbud havner i barnehager med noe lavere antall førsko-
lelærere per barn. Samtidig ser det ut til at gjennomsnittslønnen blant de ansatte
er noe høyere i barnehagene der barn med lotteritilbud starter, noe som kan henge
sammen med at de ansatte i disse barnehagene også er noe eldre. Når det gjelder
kjennetegn ved barna i de ulike barnehagene er det få forskjeller, om noe ser det ut
til å være tendenser til at familieinntekten i barnehagene til barna som ikke fikk et
lotteritilbud, er noe høyere.

For å se nærmere på startalder som en mekanisme, har vi til slutt sett på barnas
prestasjoner som en funksjon av faktisk startalder separat blant barn som fikk og
ikke fikk et lotteritilbud. Hvis startalder er en viktig mekanisme, vil vi forvente at
barnas prestasjoner blir likere når startalderen blir likere. Dette bekreftes i hoved-
sak: Barn som starter tidlig, uavhengig av om de får et lotteritilbud, presterer ganske
likt på testene, mens barn som starter sent og ikke fikk et tilbud, gjør det noe
dårligere. Dette er særlig påfallende når det gjelder regnetesten, hvor differansen
mellom gruppene utelukkende er drevet av at barna i kontrollgruppen starter sent.
For lesetesten ser vi at gapet blir større med økt startalder, men her er det også et
gap mellom de som starter tidlig, noe som antyder at lotteritilbudet også generer
andre relevante forskjeller.

Konklusjon

Barnehagebruken blant de yngste barna er omfattende og stadig økende, og bar-
nehage subsidieres ofte av myndighetene. Samtidig er det det en bekymring blant
både forskere, politikere og foreldre at separasjon fra den primære omsorgsper-
sonen, typisk mor, kan bidra til stress og uro hos barnet, med potensielt negative
effekter for barnets utvikling (Bowlby 1969; Mercer 2006). Likevel finnes det fort-
satt lite forskning på hvordan barnehagen påvirker de aller yngste.

I Drange og Havnes (2015) undersøker vi effekten av tidlig barnehagestart på den
kognitive utviklingen til barn ved syv års alder. Resultatene peker i retning av at
tidlig barnehagestart har en fordelaktig effekt på barnas utvikling, både i lesing og
regning. Når vi ser nærmere på ulike undergrupper finner vi antydning til sterkere
effekter av barnehagestart blant familier med lav inntekt, både i lesing og regning.

Vår studie supplerer den eksisterende litteraturen på hvordan barnehagen påvir-
ker utviklingen til barn i førskolealder. Selv om resultatene ikke er entydige, har en
rekke studier vist positive effekter, og da særlig for barn fra vanskeligstilte familier.
Vår studie viser at positive effekter av barnehage ikke bare gjelder for førskolebarn,
men kan sees også hos småbarn under 18 måneder. Det er spesielt viktig å merke
seg at vi ikke finner støtte for bekymringen om negative effekter av barnehage for
de yngste barna. Dette selv om de fleste av barna som ikke får tilbud om barnehage
i lotteriet, trolig er hjemme med en av foreldrene.

294

NINA DRANGE OG TARJEI HAVNES

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR 4 2015 ÅRGANG 32 283–297



Selv om våre resultater peker i retning av at tidlig barnehage kan være positivt
for barn, er det ikke klart hvilke mekanismer det er som gjør barnehagen til et godt
sted for barns utvikling. På den ene siden kan det være sosialiseringen i barneha-
gen som i seg selv gir barnet en god start. På den andre siden kan barnas læringsut-
bytte komme av konkrete pedagogiske aktiviteter som gjennomføres i den enkelte
barnehagen. Her er det behov for ytterligere forskning, både i Norge og internasjo-
nalt.

Noter

1 Vi takker Oslo kommune for å stille datamateriale til rådighet og for tilbakemeldinger
underveis. En særlig takk til Eli Aspelund, Thomas Bang, Marius Berntzen og Ragn-
hild Walberg. Prosjektet mottar støtte fra Norges forskningsråd (bevilgning nr. 212305
og 236947). Prosjektet er også en del av forskningsaktivitetene på ESOP ved Økonomisk
institutt, UiO. ESOP mottar støtte fra Norges forskningsråd (bevilgning nr. 179552).

2 Kilde: OECD's familiedatabase.
3 For nylige oversiktsartikler se Almond og Currie (2010), Ruhm og Waldfogel (2011) eller

Baker (2011).
4 Perry Preschool og Abecedarian-programmet er eksempler på behovsprøvde, randomi-

serte programmer (se Barnett 1995 og Karoly mfl. 2005 for oversikt over litteraturen),
mens det amerikanske Head Start er et eksempel på et behovsprøvd ikke-randomisert
program (se Currie 2001 eller McKey mfl. 1985 for en oversikt over funn fra litteratu-
ren om disse). Selv om funnene er noe blandede, viser de mest robuste studiene av Head
Start positive effekter på langtidsutfall som fullføring av videregående skole og deltakelse
i høyere utdanning, og negative effekter på kriminalitet (Currie & Thomas 1995; Garces
mfl. 2000; Ludwig & Miller 2007; Deming 2009).

5 Flere studier fra Canada viser en negativ effekt på flere aspekter av barns utvikling (Baker
mfl. 2008; Lefebvre mfl. 2008; DeCicca mfl. 2013), mens Cascio (2009) og Gupta og
Simonsen (2010) finner lite støtte for effekter av universelle barnehageprogrammer i hen-
holdsvis USA og Danmark. Samtidig viser studier fra en rekke land positive effekter på en
rekke utfall (for USA, se Fitzpatrick 2008; for Uruguay, se Berlinski mfl. 2008; for Norge,
se Havnes & Mogstad 2011b, 2014; for Tyskland, se Dustmann mfl. 2013 og Felfe & Lalive
2014; og for Spania, se Felfe mfl. 2015).

6 Barnets kjennetegn inkluderer kjønn, fødselsmåned, og paritet. For foreldre har vi med
dummyvariabler for fulltidsarbeid, mottak av sosialstønad, fullført videregående skole,
fullført universitetsutdannelse, mangelfull registrert utdanning og mangelfull registre-
ring av mor eller far.

7 Risikosettet inneholder et fullt sett av dummyvariabler for hver institusjon per år, så for
hver institusjon og år er det en dummy lik en hvis barn i søkte på den institusjonen i det
året, og null hvis ikke. I tillegg inneholder risikosettet dummyvariabler for antallet ran-
gerte barnehager en familie har listet.
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8 På grunn av en restriktiv datalagringspolitikk hos Oslo kommune ble data på barn født
i januar og februar 2004 slettet fra søknadsdatabasen før vi fikk tilgang til dem. Vi kan
derfor ikke inkludere disse barna i utvalget vårt.

9 For samtlige resultater fra estimeringene av effekter etter barnas bakgrunn, se Drange og
Havnes 2015: 15).
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Sammendrag
Sykefraværet er langt høyere blant kvinner enn menn, av årsaker som fremdeles er
uforklarte. I denne studien har vi undersøkt hvorvidt et knippe holdninger, normer
og preferanser kan forklare kjønnsforskjellen i sykefravær blant ansatte i to bydeler
i Oslo kommune. Resultatene viser at menn og kvinner til dels har ulike holdnin-
ger, normer og preferanser, og at enkelte av disse variablene korrelerer med syke-
fraværet. Likevel kan ikke de holdningene, normene og preferansene vi har målt i
denne studien forklare kjønnsforskjellen i sykefraværet i utvalget. Resultatene fra
vår studie støtter dermed ikke hypotesen om at holdninger kan forklare kjønnsfor-
skjellen i sykefravær.

Nøkkelord: sykefravær, holdninger, kjønnsforskjeller, spørreundersøkelse

298 SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR 4 2015 ÅRGANG 32 298–324
© Universitetsforlaget www.idunn.no/ts/spa



Abstract: Can the gender gap in sickness absence be explained by attitudes,
norms and preferences?
In Norway, sickness absence among women is higher than among men, but for
reasons still only partly understood. Here, we investigate whether this gender diffe-
rence might be reflected through the attitudes, norms and preferences of employ-
ees in public health care in the municipality of Oslo. The results show that men and
women do have different views and that there is a correlation with sickness absence,
but they do not explain the gender difference in sickness absence observed in our
sample. Our results do not therefore support the hypothesis that attitudes explain
the gender difference in sickness absence.

Keywords: sickness absence, attitudes, gender differences, survey
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I de fleste land er sykefraværet langt høyere blant kvinner enn menn (Mastekaasa
2014).1 I Norge er sykefraværet blant kvinner om lag 50–70 prosent høyere enn for
menn2 (SSB 2015). Det har både blitt spekulert i og forsket på mulige forklaringer
på den store forskjellen i sykefravær mellom menn og kvinner, men kunnskapen
om årsakene bak sykefravær er fortsatt mangelfull (NOU 2010). Én viktig faktor
er åpenbart graviditeter, som utgjør en vesentlig andel av kvinners sykefravær.
I aldersgruppen 20–39 år utgjør sykefravær i svangerskapet opp mot 60 prosent av
kjønnsforskjellen (Myklebø & Thune 2007). Den resterende kjønnsforskjellen er
derimot på mange måter et mysterium.

I forskningslitteraturen har en rekke hypoteser for denne kjønnsforskjellen blitt
testet. Én slik forklaring er at menn og kvinner har ulike jobber; både at de jobber
i ulike bransjer og at de har ulike stillinger – selv innenfor samme bransje eller
arbeidsplass. Det viser seg at kjønnsforskjellene i sykefravær i liten grad kan for-
klares av bransje/yrke. I studier der man kontrollerer for yrke, ved hjelp av såkalte
STYRK-koder, finner man også at yrke i liten grad kan forklare kjønnsforskjellene
(Mastekaasa & Dale-Olsen 2000). Tvert imot ser det ut til kjønnsforskjellen, om
noe, øker når man kontrollerer for yrke.

Selv innenfor detaljerte yrkeskoder kan menn og kvinner ha ulike jobber.
Kanskje har menn og kvinner ulik mengde ansvar og autonomi innenfor samme
yrkeskode, og kanskje kan dette forklare noe av kjønnsforskjellen i sykefravær.
Det vet vi ikke, men det faktum at kjønnsforskjellen ikke reduseres, men tvert
imot øker, når man sammenligner menn og kvinners fravær i samme yrke, peker i
retning av at forskjellen i sykefravær ikke kan forklares med bransje eller jobb.

En annen forklaring på kjønnsforskjellen er hypotesen om «dobbel byrde»; at
ujevn kjønnsfordeling av omsorgsoppgaver for barn og husstell gjør at sysselsatte
kvinner får mer arbeidsbelastning enn menn, og at de derfor blir mer syke. Denne
hypotesen har derimot heller ikke mye støtte i forskningslitteraturen. Det viser seg
at kjønnsforskjellen i sykefravær er omtrent like stor mellom gifte menn og kvinner
med barn, som den er mellom ugifte menn og kvinner uten barn (Markussen mfl.
2011). I studier som forsøker å isolere en kausal effekt av det å få (flere) barn, finner
man heller ingen effekter på sykefravær (Cools mfl. 2015; Markussen & Strøm 2013).

Alt i alt virker det som at kjønnsforskjellen i sykefravær er relativt dårlig for-
stått i forskningslitteraturen. Vi vet etter hvert mye om hva kjønnsforskjellen ikke
skyldes, men har lite kunnskap om hva den faktisk skyldes.

Én mulig årsak til at kvantitative analyser sliter med å identifisere årsakene til
kjønnsforskjellene kan være at disse skyldes forhold som ikke er registrert i dataset-
tene som benyttes. De fleste studier benytter administrative data, som (heldigvis)
ikke inneholder informasjon om for eksempel holdninger, normer og preferanser.
Kanskje skyldes kjønnsforskjellen at kvinner er mindre opptatt av jobb og karriere
enn menn, og derfor har lavere terskel for sykmelding? Eller at kvinner er mer for-
siktige enn menn, når det gjelder egen helse, og derfor raskere tar turen til fastlegen,

300

HAUGE, MARKUSSEN, RAAUM OG ULVESTAD

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR 4 2015 ÅRGANG 32 298–324



med påfølgende sykmelding, enn hva som er tilfellet for menn? For å belyse denne
typen hypoteser benytter vi i denne studien en helt annen datakilde enn studiene
omtalt over.

Vi har samarbeidet med to bydeler i Oslo der vi har gjennomført en spørreun-
dersøkelse blant ansatte med mål om å kartlegge holdninger, normer og preferanser
vi tror kan være relevante for å forklare forskjellene i sykefravær. Dette er så koblet
sammen med individdata for sykefravær, timeregistrering m.m. fra Oslo kommu-
nes personaldatasystem. Slik unngår vi mulige problemer med retrospektiv egen-
rapportering, som såkalt «selvrettferdighetsskjevhet» eller dårlig/selektiv hukom-
melse. Ulempen er at utvalget verken er spesielt stort eller nødvendigvis helt repre-
sentativt. Samtidig gir koblingen av individuelle data for holdninger, normer og
preferanser med sykefraværsdata av høy kvalitet en unik mulighet til å teste ut nye
og potensielt viktige hypoteser for å forstå de store og uforklarte kjønnsforskjellene.

Mulige årsaker til sykefravær

Holdninger

Flere studier peker på holdninger som en mulig forklaring på kjønnsforskjellen i
sykefravær (Allebeck & Mastekaasa 2004; Dale-Olsen & Markussen 2010; Markus-
sen & Røgeberg 2012). I denne studien måler vi holdninger til ulike begrunnelser
for sykefravær, i tillegg til holdninger til arbeid, holdninger til likestilling og til det
å være hjemmeværende, holdninger til velferdsordninger og holdninger til det å
snyte på andre.

Normer

En sosial norm er en uformell regel for hvordan individer i en gruppe bør oppføre
seg i en gitt situasjon, og som blir opprettholdt gjennom sosiale sanksjoner i
gruppen (Fehr & Fischbacher 2004; Nyborg 2003). For å måle sosiale normer
knyttet til sykefravær, ba vi respondentene i spørreundersøkelsen oppgi hva de
trodde om holdningene til de andre på sin arbeidsplass.

Preferanser og personlighet

Tidligere forskning har avdekket at det er forskjeller i preferansene til menn og
kvinner. I følge en oversiktsartikkel av Croson og Gneezy (2009) om resultatene
fra økonomiske lab eksperimenter, er kvinner mindre glad i både risiko og kon-
kurranse enn menn. At kvinner er mindre glad i risiko enn menn er også et
kjent resultat innen psykologi, se for eksempel meta-studien av Byrnes mfl. (1999).
Dersom kvinner også tar mindre risiko når det gjelder egen helse, kan dette føre
til at kvinner lettere tar en sykedag fremfor å ta sjansen på å gå på jobb dersom de
kjenner at de er ferd med å bli syke. Dersom tilstedeværelse på jobb er et viktig kon-
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kurransefortrinn i karriereøyemed, og kvinner er mindre konkurranseorienterte
enn menn, kan det tenkes at noe av kjønnsforskjellen i sykefravær kan skyldes den
underliggende forskjellen i forholdet til konkurranse.

Kvinner og menn skiller seg også i personlighet og hvilke personlighetstrekk som
er vanlige (Feingold 1994). Ifølge resultater fra studier av kjønnsforskjeller i per-
sonlighet er nevrotisme et av personlighetstrekkene hvor kvinner og menn er mest
ulike på tvers av ulike kulturer (Lynn & Martin 1997; Schmitt mfl. 2008). Av hensyn
til lengden på spørreskjemaet valgte vi kun å inkludere ett aspekt ved personlighet
og personlighetstrekket nevrotisme, nemlig om man er bekymret.

Forhold ved jobben

Karasek (1979) foreslår i sin modell om arbeidsrelatert stress (strain) at svak
kontroll over egen arbeidshverdag kombinert med høye krav fra jobben skaper
arbeidsrelatert stress, som på sikt kan føre til sykdom. Arbeidsrelatert stress er
dokumentert å henge sammen med sykefravær, se for eksempel Elstad og Vabø
(2008) og Wang mfl. (2014). Vår spørreundersøkelse inkluderer spørsmål om stress
på jobb og om man har problemer med å koble av fra jobb når man kommer hjem.
I tillegg spør vi om trivsel på jobb, om man er fornøyd med ledelsen og om man har
det hyggelig med sine kolleger.

Innen psykologi skilles det mellom indre og ytre motivasjon, hvor «indre» refere-
rer til f.eks. meningsfulle oppgaver, og «ytre» motivasjon refererer til f.eks. økono-
misk uttelling. Indre motivasjon har blitt knyttet til jobbutførelse, se for eksempel
Dysvik og Kuvaas (2008). For å måle indre motivasjon har vi inkludert tre spørs-
mål fra de norske formuleringene brukt av Kuvaas og Dysvik (2009), og for å måle
ytre motivasjon har vi brukt ett av spørsmålene fra Kuvaas og Dysvik (2010).

Data

Datamaterialet i denne studien er hentet fra to kilder; en spørreundersøkelse om
holdninger, normer og preferanser blant et utvalg ansatte i pleie- og omsorgssek-
toren i Norge, og personaldata fra arbeidsgiver med blant annet arbeidstid, turnus
og fravær for det samme utvalget ansatte. Studien var meldepliktig og ble meldt til
Personvernombudet ved Frischsenteret, som tilrådde prosjektet.

Datakilder

Data fra spørreundersøkelsen
Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant offentlig ansatte innen hjemmesyke-
pleie, omsorgsboliger og psykisk helse i to bydeler i Oslo. Vi har valgt å studere
ansatte innen sektoren for helse- og sosialtjenester fordi denne sektoren har den
høyeste sykefraværsraten i Norge (SSB 2015). I 2014 var den gjennomsnittlige fra-
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værsraten for alle sektorer i Norge på 6,4 prosent. Til sammenligning lå fraværs-
prosenten i sektoren for helse- og sosialtjenester på 9,1 prosent. Hvis det er en
sammenheng mellom holdninger og sykefravær, burde dette være en god sektor å
lete etter en slik sammenheng i. Områdene hjemmesykepleie, omsorgsboliger og
psykisk helse ble valgt ut ifra at disse avdelingene har gode, digitale registre med
personaldata.

Samtlige ansatte fra hver avdeling i de to bydelene i Oslo ble invitert til et møte
i arbeidstiden. På dette møtet ble det gitt informasjon om bakgrunnen for spørre-
undersøkelsen, og det ble gitt tid til å svare på spørreskjemaet for de som ønsket å
delta. Skjemaene ble også sendt hjem til de som ikke var til stede på arbeidsplassen
akkurat den dagen, av grunner som for eksempel fridag eller sykefravær.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i september og oktober 2014. For å øke
motivasjonen for å delta, ble det trukket ut vinnere av ti gavekort á 1000 kr blant de
respondentene som leverte inn et fullstendig utfylt spørreskjema.

Respondentene oppga ansattnummeret sitt i spørreundersøkelsen. Dette gjorde
det mulig å koble svarene fra spørreundersøkelsen med personaldata fra arbeidsgi-
ver etter respondentens samtykke. Svarene var således ikke anonymisert, men det
ble understreket for respondentene at spørreskjemaene kun vil bli behandlet av Fri-
schsenteret og ikke under noen omstendighet deles med arbeidsgiver. Siden ansatt-
nummeret for oss i praksis er anonymt, vurderer vi derfor sannsynligheten for at
mangelen på anonymitet skal påvirke svarene som lav, selv om det selvfølgelig ikke
kan utelukkes.

Data fra arbeidsgiver
Personaldata for de respondentene som samtykket til å delta i undersøkelsen, ble
hentet ut fra ansattregistre via Helseetaten i Oslo kommune. Dette er opplys-
ninger om arbeidskontrakt, som stopp- og startdato for kontrakten, stillingsstør-
relse, stillingstype, avdelingstilhørighet og turnusplan. Videre fikk vi opplysninger
om fravær, som start- og stoppdato for fraværsforløpet, fraværstype, gradering og
hvilken avdeling fraværet er tilknyttet.

Variabler

Utfallsvariablene
Sykefraværsraten angir dagsverk tapt på grunn av egen sykdom i prosent av antall
avtalte dagsverk. Formelen ser slik ut:

Sykefraværsraten sykefraværsdagsverk
avtalte dagsverk

= ×

 
  100
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Avtalte dagsverk er beregnet ved å multiplisere antallet dager i hver kontrakt for
hvert individ med stillingsandelen for kontrakten, og deretter legge sammen disse
dagsverkene for hvert individ i perioden.

Egenmeldingsraten og sykmeldingsraten er beregnet ved bruk av den samme
formelen som for sykefraværsraten, men der sykefraværsdagsverk er henholdsvis
dagsverk tapt med bruk av egenmelding og dagsverk tapt med bruk av sykmelding
fra lege. For sistnevnte dagsverk er eventuell gradering tatt hensyn til.

Tidsperioden vi ser på går fra 1. januar 2013 til 1. oktober 2014. I løpet av denne
perioden vil de ulike respondentene i undersøkelsen ha svært ulike mengder avtalte
dagsverk, både på grunn av ulike stillingsprosenter og på grunn av ulike kontrakts-
lengder. I analysen vil vi vekte hver enkelt respondent med hvor mange dager per-
sonen har vært under risiko for sykefravær – altså antall avtalte arbeidsdager.

Forklaringsvariablene
Spørreundersøkelsen inneholder spørsmål knyttet til opplevelser av jobben, hold-
ninger, normer og preferanser. Det er brukt «Likert-skala» med svaralternativer
fra 1 til 5 for alle spørsmålene som ligger til grunn for forklaringsvariablene.
Tabell 1 viser en oversikt over forklaringsvariablene som blir brukt i regresjonene,
hvilke spørsmål de er basert på, svaralternativene for hvert spørsmål og kildene
spørsmålsformuleringene eventuelt er inspirert av. Der ingen kilde er oppgitt
er spørsmålene våre egne. Alle variablene i spørreundersøkelsen har blitt stan-
dardiserte slik at gjennomsnittet er null og standardavviket er én, etter formen

For å redusere antall forklaringsvariabler i de empiriske

analysene, er spørsmål fra spørreundersøkelsen, som omhandler omtrent den
samme holdningen, normen eller preferansen, slått sammen. Der en variabel består
av flere spørsmål fra spørreundersøkelsen, har disse variablene først blitt summert,
deretter standardisert. For eksempel:

Spørsmålene som ligger til grunn for forklaringsvariablene, er i all hovedsak basert
på undersøkelser andre forskere har utført, og er beskrevet i Tabell 1.

x x x xsum = + +1 2 3

x
x gjennomsnitt x

standardavvik xsum standardisert
sum sum

su
_ =

− ( )

mm( )

  .
x gjennomsnitt x

standardavvik x
− ( )

( )
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Tabell 1. Oversikt over forklaringsvariablene. Tabellen viser hvilke spørsmål i
spørreundersøkelsen forklaringsvariablene er basert på, samt svaralternativene

Kategori Variabel Spørsmål i
spørreundersøkelsen

Svaralt.
1

Svaralt.
5

Kilder

Preferanser
og person-
lighet

Konkurranse-
appetitt

Liker du å konkurrere? Dårlig Godt

Risikopreferanser Liker du tipping/penge-
spill?

Dårlig Godt

Liker du å ta sjanser
(risiko)?

Dårlig Godt

Sykler du uten hjelm? Aldri Alltid

Bekymring Bekymrer du deg? Aldri Alltid

Opplevelse
av jobben Tilfreds på jobb

Jeg er fornøyd med ledelsen
på arbeidsplassen min

Uenig Enig Hansen og
Andersen
(2008)

Jeg har det hyggelig
sammen med kollegaene
mine

Uenig Enig

Stress på jobb Jeg stresser ofte på jobb Uenig Enig Hansen og
Andersen
(2008)

Kobler ikke av Jeg greier ikke koble av når
jeg har fri

Uenig Enig Hansen og
Andersen
(2008)

Indre motivasjon Jeg liker arbeidsoppgavene
mine

Uenig Enig Kuvaas og
Dysvik
(2010)Jobben min er meningsfull

for meg
Uenig Enig

Jeg blir så oppslukt av
jobben at jeg glemmer å se
på klokka

Uenig Enig

Ytre motivasjon For at jeg skal legge inn en
ekstrainnsats på jobben
min, skal jeg ha betalt for
det

Uenig Enig Kuvaas og
Dysvik
(2009)
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Holdninger Til arbeid Man må jobbe for å ha et
godt liv

Uenig Enig Holth
(2010)

Arbeid er en samfunnsplikt Uenig Enig Hansen og
Andersen
(2008)

Mennesker som ikke jobber,
blir late

Uenig Enig Holth
(2010)

Til arbeid for
penger

Arbeid er bare en måte å
tjene penger på

Uenig Enig Hansen og
Andersen
(2008)

Til hjemme-
værende

Å være hjemmeværende er
like bra som lønnet arbeid

Uenig Enig Holth
(2010)

Til likestilling
Menn bør ta like mye
ansvar som kvinner for hus
og barn

Uenig Enig
Holth
(2010)

En yrkesaktiv mor kan ha et
like nært og godt forhold til
sine barn som en mor som
ikke arbeider

Uenig Enig

Til snylting
Å ikke lete etter jobb mens
man får arbeidsledighets-
trygd (dagpenger)

Galt Greit Holth
(2010)

Å snyte på skatten Galt Greit

Å kjøpe tjenester svart Galt Greit

Å snike på buss, trikk eller
tog

Galt Greit

Til velferds-
ordninger

Vi betaler altfor mye skatt Uenig Enig

Altfor mange misbruker
trygdeordningene våre

Uenig Enig

Arbeidstakere burde bli
trukket i lønn når de er syke

Uenig Enig

Kategori Variabel Spørsmål i
spørreundersøkelsen

Svaralt.
1

Svaralt.
5

Kilder

306

HAUGE, MARKUSSEN, RAAUM OG ULVESTAD

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR 4 2015 ÅRGANG 32 298–324



Holdninger
Til sykefravær

Hva synes du om å være
borte fra jobben med
sykefravær (egenmeldt)…

Holth
(2010)
Dahl mfl.
(2007),
Hansen og
Andersen
(2008)

…hvis man er forkjølet med
litt feber

Galt Greit

…hvis man føler seg dårlig
etter å ha drukket mye
alkohol kvelden før

Galt Greit

…hvis man har sovet for lite
de siste nettene

Galt Greit

…hvis man har vondt i
ryggen når man våkner om
morgenen

Galt Greit

…hvis man føler ubehag på
grunn av stress på jobben

Galt Greit

…hvis man blir mobbet på
arbeidsplassen

Galt Greit

…hvis man er gravid og
kvalm

Galt Greit

Normer
Sykefravær

Hva tror du de fleste andre på din
arbeidsplass synes om å være borte fra
jobben med sykefravær (egenmeldt)…

…hvis man er forkjølet med
litt feber

Galt Greit

…hvis man føler seg dårlig
etter å ha drukket mye
alkohol kvelden før

Galt Greit

…hvis man har sovet for lite
de siste nettene

Galt Greit

…hvis man har vondt i
ryggen når man våkner om
morgenen

Galt Greit

…hvis man føler ubehag på
grunn av stress på jobben

Galt Greit

…hvis man blir mobbet på
arbeidsplassen

Galt Greit

…hvis man er gravid og
kvalm

Galt Greit

Kategori Variabel Spørsmål i
spørreundersøkelsen

Svaralt.
1

Svaralt.
5

Kilder
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Kontrollvariablene
I regresjonene kontrollerer vi for flere variable som kan være korrelert med hold-
ningsvariablene (forklaringsvariablene) våre og sykefraværet. Disse kontrollvari-
ablene er demografiske kjennetegn som alder, utdanning, innvandrerbakgrunn,
om respondenten bor alene, om respondenten har barn og om respondenten er
student. Videre kontrollerer vi for variable knyttet til arbeidssituasjonen til respon-
dentene: om respondenten har en annen jobb i tillegg, om respondenten er sjef
eller teamleder, om respondenten har en fast stilling og hvilken av de to bydelene
respondenten jobber i.

Utvalget – frafall, svarprosent og representativitet

Frafall
Totalt var det 284 personer som svarte på spørreskjemaene. Av disse er det 29
respondenter vi ikke kan identifisere fordi de ikke har oppgitt sitt korrekte ansatt-
nummer, eller fordi de av ulike årsaker ikke er registrert i personalregisteret til
bydelene i utvalget. Videre har vi valgt å ta ut ansatte som kun jobber ekstravakter
fra utvalget. Grunnen er at det er vanskelig å få et riktig mål på fravær for denne
gruppen; vi kan ikke med sikkerhet si hvor mye en ekstravakt skulle ha jobbet hvis
han eller hun ikke var blitt syk. Dette betyr at vi ender opp med et endelig utvalg på
226 personer, der vi har data både fra spørreundersøkelsen og fra ansattregistre.

Svarprosent
Da spørreundersøkelsen ble gjennomført var det tilsammen 462 ansatte i avde-
lingene.3 Det endelige utvalget presentert over gir dermed en svarprosent på 49
prosent. Når bare omlag halvparten av de som er invitert til å delta i en studie deltar,
er manglende representativitet en mulig bekymring. I dette tilfellet er det avde-
linger med turnus som trekker svarprosenten ned, ettersom en lavere andel av de
ansatte på disse avdelingene nødvendigvis er på jobb samtidig. Møtene der spørre-
undersøkelsen ble presentert og besvart ble avholdt på tider der hvor flest mulig i
avdelingen skulle ha anledning til å møte, og ettersom det er noe tilfeldig hvem som
hadde vakt og ikke da møtene ble avholdt, er faren for seleksjon lavere.

Datasettet vårt inkluderer nødvendigvis kun opplysninger om de som har sam-
tykket til å delta i undersøkelsen. Fra en av de to bydelene har vi fått opplysnin-
ger om totalt antall årsverk og det totale antallet fraværsdager fordelt på menn og
kvinner, for alle ansatte i avdelingene som inngår i studien4 i 2014. Vi har dermed
mulighet til å få en indikasjon på om respondentene (fra denne ene bydelen) er en
selektert gruppe langs to dimensjoner som er viktige for denne studien; kjønn og
sykefravær. Siden spørsmålene vi stiller i spørreundersøkelsen dekker forhold som
ikke finnes i administrative data, har vi selvsagt ingen mulighet til å sjekke graden
av representativitet langs disse dimensjonene.
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Tabell 2. Antall årsverk i 2014 for respondentene, for hele målgruppen (dvs.
alle ansatte i avdelingene som deltok i studien, fra den ene bydelen), og
respondentenes årsverk i prosent av målgruppens årsverk, for henholdsvis
kvinner, menn og begge kjønn

Årsverk (antall) Kvinner Menn Begge kjønn

Respondenter 43,84 25,93 69,77
Målgruppen 90,97 45,93 136,90

Respondenter/Målgruppen 48 % 56 % 51 %

Tabell 2 viser at utvalget vårt inkluderer 51 prosent av det totale antallet årsverk i
denne bydelen. Utvalget vårt representerer en noe større andel av mennenes enn
kvinnenes totale årsverk.

I Tabell 3 sammenligner vi antallet fraværsdager for de som har besvart spørre-
undersøkelsen fra denne bydelen med det totale antallet fraværsdager i 2014 for alle
ansatte i denne bydelen, inkludert de som ikke har besvart undersøkelsen. Vi sam-
menligner det totale antall fraværsdager, ikke sykefraværsraten, ettersom vi ikke er
i stand til å regne ut nevneren for de ansatte som ikke er i utvalget.

Tabell 3. Antall fraværsdager i 2014 for respondentene (R), for hele målgruppen
(M), og respondentenes fravær i prosent av målgruppens fravær, for henholdsvis
kvinner, menn og begge kjønn

Dager Kvinner Menn Begge kjønn
R M % R M % R M %

Egenmelding 187,0 414 45 % 132,0 195,5 67 % 319,0 609 52 %
Sykmelding 1144,6 2838,8 40 % 301,8 743,8 41 % 1446,4 3582,7 40 %
Totalt
sykefravær

1331,6 3252,8 41 % 433,8 939,7 46 % 1765,4 4192,5 42 %

Antall
personer

62 129 48 % 33 66 50 % 95 195 49 %

Utvalget vårt består av halvparten av antallet ansatte i målgruppen, og om lag halv-
parten av årsverkene. Dersom sykefravær er likt fordelt mellom ulike stillingsstør-
relser, skulle vi uten noe seleksjon dermed forvente at sykefraværet til utvalget
utgjør om lag 50 prosent av sykefraværet i målgruppen. Som vist i Tabell 3 utgjør
fravær med egenmeldinger i overkant av 50 prosent av det egenmeldte sykefra-
været for menn og kvinnersamlet sett i utvalget,mens sykmeldinger fra lege utgjør40
prosent for kvinner og 41 prosent for menn. Det er med andre ord noe seleksjon,
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spesielt er sykmeldte noe underrepresentert. Det er ikke unaturlig at våre respon-
denter har noe lavere fravær enn de ansatte totalt sett, spesielt når det gjelder lege-
meldt sykefravær, siden sykmeldte ikke er på jobb og dermed ikke var til stede da
vi møtte de ansatte med spørreskjemaene. Alle sykmeldte fikk likevel mulighet til
å svare på spørreundersøkelsen ved at vi oppfordret alle avdelingsledere til å sende
spørreskjemaet hjem til alle sykmeldte. Vi kan likevel ikke utelukke at våre respon-
denter skiller seg fra dem som ikke har svart på undersøkelsen, og vi vet lite om
hvordan dette evt. påvirker resultatene. Dette er for øvrig tilfellet med de fleste
studier som baserer seg på spørreundersøkelser med frivillig deltakelse.

Representativitet
For å vurdere i hvilken grad utvalget vårt er representativt for en sammenlignbar
yrkesgruppe på landsbasis, sammenligner vi sykefraværet i utvalget med gjennom-
snittlig sykefravær i næringen Helse- og sosialtjenester på landsbasis. Kolonne (1)
i Tabell 4 viser den totale sykefraværsraten, egenmeldingsraten og sykmeldingsra-
ten i utvalget vårt, fordelt på kjønn. Ratene i kolonne (2) er hentet fra SSB.no for
samme tidsperiode som våre data (1.kvartal 2013 til og med 3.kvartal 2014) og viser
fraværsratene i næringen Helse- og sosialtjenester på landsbasis.

Tabell 4. Sykefraværsrater (for perioden 1.kvartal 2013 til og med 3.kvartal 2014)
fordelt på kjønn, i prosent

Utvalget Fra SSB.no
Helse- og sosialtjenester

(1) (2)
Menn Kvinner Menn Kvinner

Sykefraværsraten – totalt
sykefravær (%)

6,42 8,28 6,11 9,84

Egenmeldingsraten (%) 1,55 1,24 1,2 1,35
Sykemeldingsraten (%) 4,90 6,95 4,9 8,45

N 72 154

Tabell 4 viser at kvinnene i utvalget har et lavt fraværsnivå sammenlignet med sek-
toren på landsbasis. Særlig er sykmeldingsraten for kvinnene lav. Samtidig er egen-
meldingsraten for mennene i utvalget vårt høy sammenlignet med gjennomsnittet
for helse- og sosialtjenester på landsbasis.
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Om utvalget
Tabellen under viser ulike karakteristikker ved det endelige utvalget respondenter.
Blant respondentene var det 154 kvinner og 72 menn, som gir en kvinneandel på 68
prosent. Gjennomsnittsalderen blant respondentene er 43 år. 89,4 prosent hadde
en arbeidskontrakt med bydelen i både 2013 og 2014. De resterende hadde arbeids-
kontrakt med bydelen kun i 2014, da spørreundersøkelsen ble gjennomført. 51,8
prosent hadde minst noe høyskole- eller universitetsutdanning. Av respondentene
hadde 27,2 prosent innvandrerbakgrunn. 10,3 prosent var studenter i tillegg til
arbeidet i bydelen, og 14 prosent hadde en annen jobb ved siden av stillingen i
bydelen. 39,5 prosent av respondentene bodde alene, og 34,1 prosent hadde barn.

Tabell 5. Beskrivelse av utvalget

Menn Kvinner Alle

Gjennomsnittsalder (år) 44 43 43
Kontrakt i både 2013 og 2014 83,3 % 92,2 % 89,4 %
Universitets/høyskoleutdanning 50 % 52,6 % 51,8 %
Innvandrerbakgrunn 31 % 25,5 % 27,2 %
Student 12,5 % 9,3 % 10,3 %
Annen jobb 17,1 % 12,5 % 14 %
Bor alene 45,1 % 36,9 % 39,5 %
Har barn 46,5 % 28,2 % 34,1 %

N 72 154 226

Tabell 5 avdekker noen ulikheter mellom kvinner og menn i utvalget vårt. Andelen
med barn er signifikant forskjellig mellom kjønnene, med et signifikansnivå på én
prosent.

Empirisk tilnærming

For at holdninger, normer og preferanser skal kunne forklare kjønnsforskjellen i
sykefravær, må det være kjønnsforskjeller i disse variablene. Vi undersøker dette i
Tabell 6 der vi sammenligner gjennomsnittlige svar for menn og kvinner, samt kor-
relerer disse med sykefravær. Den videre analysen bygger på en multivariat reg-
resjonsmodell som beskrevet i (1), der Dij uttrykker svar på ulike spørsmål om
holdninger, normer og preferanser, mens Xij beskriver ulike individkjennetegn
som beskrevet over, og vist i Tabell 5.

(1)
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Analysen bygger helt enkelt på å studere hvorvidt kjønnsforskjellen, målt ved ak,
endres av å inkludere spørsmålene om holdninger, normer og preferanser. Resul-
tatene er presentert i Tabell 7.

Som nevnt over har respondentene ulike antall avtalte dagsverk. For personer
som for eksempel kun har hatt 30 avtalte dagsverk, kan tilfeldigheter få langt større
betydning for sykefraværet enn for personer med f.eks. 300 avtalte dagsverk. Med
andre ord, fraværsinformasjonen fra personer med mange avtalte dagsverk er langt
mer pålitelig enn tilsvarende informasjon fra dem med få. For å ta hensyn til dette
vekter vi hver persons observasjoner med antall avtalte dagsverk. Vår observasjons-
enhet er derfor avtalte dagsverk og modellen er som om vi hadde hatt gjentakende
dikotome utfall for hver person tilsvarende antall dagsverk. Siden spørsmålene om
holdninger kun er målt én gang, må vi da justere standardfeilene for dette, noe vi
gjør ved å benytte klyngerobuste standardfeil for individ5 i STATA. I tilfeller der
hvor respondenter ikke har svart på ett eller flere enkeltspørsmål, har vi behandlet
manglende svar ved å sette dem til gjennomsnittet for utvalget. Der vi har mang-
lende svar på viktige kontrollvariabler, har vi kontrollert for dette i regresjonene.

Avslutningsvis tester vi også muligheten for at menn og kvinner kan ha ulike
«effekter» av spørsmålene og forklaringsvariablene, og om en slik fleksibel modell
er i stand til å forklare kjønnsforskjellene. Denne modellen er beskrevet i (2), og
resultatene presenteres i Tabell 8.

(2)

Resultater

Hvis holdninger, normer eller preferanser skal kunne bidra til å forklare kjønnsfor-
skjellen i sykefravær, må menn og kvinner være ulike. I Tabell 6 rapporterer vi først
gjennomsnittskjennetegn for menn og kvinner, med fokus på om en eventuell for-
skjell er statistisk signifikant.6
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Tabell 6. Gjennomsnittsverdier for forklaringsvariablene og koeffisienter fra bivariate
regresjoner

(1) (2)
Kategori Variabel Menn Kvinner Diff. Totalt

syke-
fravær

Egen-
melding

Syk-
melding

Gjennomsnitt Koeffisienter fra
bivariate regresjoner

Preferanser/
Personlighet

Konkurranseappetitt 0,143 -0,067 0,210 0,523 0,005 0,528
Risikopreferanser 0,069 -0,032 0,101 -0,583 0,054 -0,632
Bekymring -0,244 0,114 -0,358** 0,219 0,036 0,182

Opplevelser
av jobben

Tilfreds på jobben -0,042 0,020 -0,062 -0,553 -0,050 -0,503
Stress på jobb -0,046 0,021 -0,067 0,212 -0,022 -0,181
Kobler ikke av -0,033 0,016 -0,049 1,229** -0,006 1,223**
Indre motivasjon -0,268 0,125 -0,393*** 0,044 -0,268*** 0,308
Ytre motivasjon 0,064 -0,030 0,094 0,261 0,118 0,147

Holdninger Til arbeid -0,131 0,061 -0,192 0,297 -0,019 0,310
Til arbeid for penger 0,269 -0,126 0,395*** 0,162 0,248*** -0,079
Til hjemmeværende -0,019 0,009 -0,028 -1,131* -0,184** -0,954*
Til likestilling -0,401 0,188 -0,589*** -0,258 -0,256*** -0,007
Til snylting 0,252 -0,118 0,370*** 0,804 0,115 0,701
Til velferdsordninger -0,032 0,015 -0,047 0,328 0,151* 0,180
Til sykefravær 0,104 -0,048 0,152 0,745 0,314*** 0,433

Normer Sykefravær 0,062 -0,029 0,091 -0,170 0,147* -0,315

* p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01. Standardfeilene er klyngerobuste på individnivå.

Variablene er standardisert som beskrevet over. Kolonnene under (1) viser at

• kvinnene er mer bekymret enn mennene
• kvinnene oppgir å ha en sterkere indre motivasjon for sitt arbeid enn det

mennene oppgir å ha
• kvinnene oppgir å ha holdninger i retning av sterkere likestilling enn det

mennene oppgir å ha
• det er signifikante forskjeller i holdninger til arbeid for penger og til snylting

mellom kjønnene
• mennene ser i større grad på arbeidet sitt som kun en måte å tjene penger på

enn det kvinnene gjør
• mennene synes i større grad at det er greit å snylte på storsamfunnet ved for

eksempel å unnlate å betale skatt eller snike på kollektivtrafikk
• kjønnene oppgir like risikopreferanser og konkurranseappetitt
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Vi finner ingen kjønnsforskjell i verken risikopreferanser eller konkurranseappetitt
blant menn og kvinner. Utvalget vårt er fra en sektor med overvekt av kvinnelige
ansatte, og det kan være at denne sektoren tiltrekker seg kvinner og menn med samme
type risikopreferanser og konkurranseappetitt. Det kan også skyldes at de enkle spørs-
målene om risiko og konkurranse i spørreundersøkelsen vår ikke fanger opp risiko-
preferanser og konkurranseappetitt like godt som betalte lab-eksperimenter.

Det er ikke nok at kvinner og menn er forskjellige. For at ulike holdninger,
normer eller preferanser mellom kjønnene skal kunne forklare den observerte for-
skjellen i sykefravær mellom kjønnene, må disse holdningene, normene eller pre-
feransene ha noe å si for sykefraværet. Når kvinner og menn er ulike på områder
som ikke har sammenheng med fravær på jobben, kan ikke kjønnsforskjeller langs
disse dimensjonene ha noen som helst forklaringskraft.

Kolonne (2) i Tabell 6 gjengir tre sett av regresjonskoeffisienter for henholdsvis
totalt, egenmeldt og legemeldt sykefravær. Hvert tall er fra en regresjon av ett enkelt
kjennetegn på fraværsmålet. Koeffisientene i disse regresjonene kan tolkes som
endringer i sykefraværsandelen for ett standardavviks endring i variabelen, hvor
positive verdier impliserer en økning og negative verdier impliserer en reduksjon
i sykefraværsandelen. For eksempel har variabelen «Kobler ikke av» en koeffisient
på 1,229. Tolkningen av dette er at ett standardavviks økning i svaret på spørsmå-
let «Jeg greier ikke å koble av når jeg har fri», går sammen med en økning i sykef-
raværsandelen på 1,2 prosentpoeng.

For totalt sykefravær er det kun to variable som samvarierer signifikant med fra-
været. Ansatte som ikke klarer å koble av (fra jobb) når de har fri har høyere fravær
enn andre, og de som mener at det å være hjemmeværende er like bra som lønnet
arbeid, er sjeldnere borte fra jobb grunnet sykdom.

En nærmere kikk på mønstre for ulike typer fravær viser at spørreundersøkelsen
ser ut til å være best til å fange opp variasjon i egenmeldt fravær. Vi ser at høyere grad
av indre motivasjon er assosiert med lavere egenmeldt fravær. Også det å synes at det
er like bra å være hjemmeværende som i lønnet arbeid, og å mene at menn og kvinner
skal være likestilte når det gjelder hjem og barn, går sammen med lavere egenmeldt
fravær. Derimot er det å mene at det i stor grad er greit å være borte fra arbeidet ved
ulike plager (variabelen holdninger til sykefravær), assosiert med høyere egenmeldt
fravær. Det er også holdningen om at arbeid kun er en måte å tjene penger på.

Når det gjelder fravær med sykmelding fra lege ser vi at det å ikke klare å koble
av fra jobben er assosiert med høyere fravær med sykmelding. Som nevnt over vil
ett standardavviks økning i denne variabelen gå sammen med 1,2 prosentpoeng
høyere sykefravær.

Mange av holdningene og personlighetstrekkene i undersøkelsen henger
sammen. Så selv om ett enkelt kjennetegn samvarierer med sykefraværet, kan det
fort skyldes en spuriøs sammenheng. For å vurdere den samlede betydningen
av kjennetegnene estimerer vi en modell som inkluderer alle forklaringsvariablene,
samt kontrollvariablene.
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Tabell 7. Multivariate regresjoner på total sykefraværsrate, egenmeldt
sykefraværsrate og legemeldt sykefraværsrate

Kategori Totalt sykefravær Egenmelding Sykmelding

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

Kjønn Kvinne 2,046 2,696 -0,254 -0,133 2,286* 2,823*

Prefe-
ranser/
Person-
lighet

Konkurranse-
appetitt

0,950 0,018 0,943

Risikopreferanser -1,378* 0,074 -1,460**
Bekymring 0,005 0,100 -0,095

Opplevelse
av jobben

Tilfreds på jobben -1,605** 0,055 -1,660**

Stress på jobb -0,864 -0,092 -0,786
Kobler ikke av 1,720*** -0,051 1,776***
Intern motivasjon 0,451 -0,169* 0,609
Ekstern motivasjon -0,056 0,037 -0,102

Holdninger Til arbeid -0,692 -0,209** -0,496

Til arbeid for
penger

1,083* 0,131 0,957

Til hjemmeværende -1,216** -0,265*** -0,958
Til likestilling 0,846 -0,032 0,886
Til snylting 1,905 -0,129 2,038
Til sykefravær 0,848 0,143 0,703
Til velferdsordninger -0,278 0,137 -0,416

Normer Sykefravær -0,422 0,018 -0,439

Konstantledd -1,534 -2,026 2,541*** 2,508*** -4,011 -4,441
Kontrollvariable Ja Ja Ja Ja Ja Ja

R 2 0,141 0,214 0,128 0,195 0,140 0,214
N (persondager) 104229 104229 104229 104229 104229 104229

* p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01. Standardfeilene er klyngerobuste på individnivå.

I Tabell 7 viser vi koeffisienter fra regresjon (1) på den totale sykefraværsraten
(kolonne 1 og 2), den egenmeldte sykefraværsraten (kolonne 3 og 4) og den lege-
meldte sykefraværsraten (kolonne 5 og 6). I kolonne 1, 3 og 5 viser koeffisienten
når kun dummy-variabelen Kvinne inkluderes i regresjonen, mens alle variablene
inkluderes i kolonne 2, 4 og 6. La oss først se nærmere på det totale sykefraværet.
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Den øverste linjen viser forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn. Kvin-
nene har 2,05 prosentpoeng høyere fravær, kolonne (1), men denne forskjellen er
ikke statistisk signifikant og kan dermed være tilfeldig. I denne regresjonen har vi
tatt hensyn til at kvinner og menn har ulik alder og utdanning, og at en ulik andel
kvinner og menn bor alene, har barn, er studenter, har innvandrerbakgrunn, er
leder eller teamleder, har fast stilling og bor i hver av bydelene.

Kolonne (2) viser koeffisienten for Kvinne (dvs. kjønnsforskjellen) når alle de
andre variablene inkluderes i regresjonen. Dersom kjønnsforskjellen i sykefravær
kan forklares av variablene for holdninger, normer eller preferanser, forventer vi at
koeffisienten for Kvinne reduseres når disse variablene inkluderes. Det er ikke til-
fellet. Koeffisienten for Kvinne blir faktiske større ettersom den øker med omkring
0,6 prosentpoeng for det totale sykefraværet, jfr. differansen fra kolonne (2) til (1).
Det betyr at forklaringsvariablene våre ikke kan forklare forskjellen i sykefraværet
mellom menn og kvinner. Flere av variablene har betydning for sykefravær, selv om
de ikke kan forklare kjønnsforskjellen i sykefraværet. De som oppgir å like risiko,
de som trives på jobb og de som er positive til hjemmeværende, har mindre syke-
fravær, mens de som ikke klarer å koble av fra jobben, har mer sykefravær.

Når det gjelder egenmeldt sykefravær ser vi at kvinner faktisk har lavere egen-
meldt sykefravær enn menn, når man kontrollerer for kjennetegn som alder, utdan-
ning, bo- og familiesituasjon og innvandrerbakgrunn, se kolonne (3). Men denne
forskjellen er ikke signifikant, og den blir også mindre når vi tar hensyn til de andre
kjennetegnene, jfr. kolonne (4). Det er tre av variablene som er signifikante på ett-
prosentnivå: intern motivasjon, holdninger til arbeid og holdninger til hjemmevæ-
rende. De med høy indre motivasjon, de med positive holdningene til arbeid og de
som er positive til å være hjemmeværende, har alle lavere egenmeldt sykefravær.

I det legemeldte sykefraværet ser vi en signifikant kjønnsforskjell. Kvinnene har
2,8 prosentpoeng høyere sykefraværsrate enn mennene. Når det gjelder sykmeldinger
fra lege ser vi at de som er tilfredse med jobben sin og de som er glad i risiko, har
mindre sykefravær, mens de som ikke greier å koble av fra jobben når de har fri, har
mer sykefravær. Ingen av holdningsvariablene slår ut på legemeldt sykefravær. Selv
om kvinnene har høyere legemeldt fravær, finner vi ingen tegn til at denne forskjellen
kan spores tilbake til ulike holdninger, personlighetstrekk eller opplevelser av jobben.
Snarere tvert imot. Når vi sammenligner kvinner og menn som er like langs disse
dimensjonene, øker kjønnsforskjellen i legemeldt fravær med omlagt 0,6 prosentpoeng.

I analysene over har vi antatt at holdninger, og de andre forklaringsvariablene
våre, påvirker kvinner og menn likt, dvs. at koeffisientene er like for menn og
kvinner. Det kan imidlertid være slik at samme holdning har ulik påvirkning
på sykefraværet til henholdsvis menn og kvinner, og på den måten kan forklare
kjønnsforskjellen i sykefravær. For å undersøke dette har vi kjørt regresjon (2) hvor
vi i tillegg til variablene i Tabell 7 også har inkludert interaksjonseffekter mellom
hver av forklaringsvariablene og variabelen Kvinne.7 Interaksjonsleddene kon-
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trollerer da for effekten på sykefravær av de ulike holdningene og preferansene for
kvinner, utover den vi finner for menn.

Resultatene fra regresjoner med interaksjonseffekter mellom forklaringsvaria-
blene og Kvinne tyder på at holdninger kan påvirke sykefraværet til menn og
kvinner ulikt, men datamaterialet vårt er for lite til at vi tør feste lit til enkeltkoef-
fisienter når så mange forklaringsvariabler inkluderes samtidig. I Tabell 8 viser vi
derfor kun koeffisienten for Kvinne, dvs. kjønnsforskjellen, fra regresjoner med og
uten interaksjonseffekter.

Tabell 8. Regresjonskoeffisienten til variabelen Kvinne for total sykefraværsrate,
egenmeldt sykefraværsrate og legemeldt sykefraværsrate

Kjønnsforskjell
(koeffisient for Kvinne) (1) (2) (3)

Total sykefraværsrate 2,046
(1,305)

2,696
(1,688)

2,569*
(1,476)

Egenmelding -0,254
(0,200)

-0,133
(0,190)

-0,052
(0,154)

Sykmelding 2,286*
(1,303)

2.823*
(1,700)

2,618*
(1,486)

R2

Total sykefraværsrate 0,141 0,214 0,267
Egenmelding 0,128 0,194 0,267
Sykmelding 0,140 0,214 0,264

Kontrollvariable JA JA JA
Holdninger/preferanser JA JA
Holdninger/preferanser*Kvinne JA

N (persondager) 104 229 104 229 104 229
* p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01. Standardfeil i parentes.

I Tabell 8 korresponderer koeffisientene presentert i første linje i kolonne (1) og
kolonne (2) med resultatene vist i Tabell 7 kolonne (1) og (2). I kolonne (3) ser vi
at estimatet for kjønnsforskjellen i total sykefraværsrate ikke endrer seg nevnever-
dig når forklaringsvariablene tillates å samvariere med sykefravær på ulike måter
for menn og kvinner.

Også for egenmeldt sykefravær og sykmeldinger ser vi at det å inkludere interak-
sjonseffekter ikke endrer nevneverdig på koeffisienten for Kvinne. Selv om det kan
være at holdninger påvirker sykefraværet til menn og kvinner ulikt, ser det likevel
ikke ut til at det kan forklare forskjellen i sykefraværet mellom menn og kvinner.8
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Diskusjon

I denne studien har vi gjennom en spørreundersøkelse målt et knippe holdnin-
ger, normer og preferanser. Dette er variabler og kjennetegn som ikke er lett til-
gjengelige, da de ikke er registrert i offentlige registre, og er dermed normalt sett
uobserverte for forskere som bruker kvantitative metoder. Vi har koblet disse hold-
ningsvariablene sammen med detaljerte fraværsdata for å undersøke om ulikhe-
ter i holdninger og preferanser mellom kjønnene kan forklare hvorfor kvinner i
snitt har høyere sykefravær enn menn. Vi finner at holdningene, normene og pre-
feransene vi har målt i vår studie ikke kan forklare kjønnsforskjellen i sykefraværet
i utvalget vårt. Resultatene våre støtter dermed ikke hypotesen om at holdninger
delvis kan forklare kjønnsforskjellen i sykefravær.

Selv om resultatene fra denne studien ikke gir holdepunkter for å si at kjønnsfor-
skjellen i sykefravær kan knyttes til holdninger, kan vi ikke utelukke at holdninger
kan forklare noe av kjønnsforskjellen i sykefravær. Det finnes flere mulige innven-
dinger mot metoden og de valgene som er tatt i denne studien. Det kan for eksem-
pel være at yrkesgruppene i utvalget vårt er forskjellig fra andre yrkesgrupper, og at
resultatene ville sett annerledes ut dersom vi hadde valgt å studere en annen eller
flere yrkesgruppe(r).

Andre mulige innvendinger er at utvalget for studien er for lite til å klare å
avdekke sammenhengen, at respondentene ikke rapporterer sine sannferdige hold-
ninger, eller at spørsmålene i spørreundersøkelsen ikke greier å fange opp de hold-
ningene de er ment å fange opp. Dette kan vi ikke utelukke, men siden vi ser en
sammenheng mellom flere av variablene i vår studie og sykefraværet, tror vi at vi
har greid å måle noen holdninger som er av betydning for sykefravær. Vi kan likevel
ikke utelukke at det er andre forhold enn dem vi har dekket i vår undersøkelse som
har betydning for kjønnsforskjellen i sykefraværet.

Som nevnt overfor kan det se ut til at sykmeldte menn er mer underrepresentert
i vårt datasett enn sykmeldte kvinner. Dersom sykmeldte menn har andre holdnin-
ger enn andre menn, kan dette skape et seleksjonsproblem. Det er rimelig å anta at
dersom det er slike holdningsforskjeller, vil sykmeldte menn ha mer fraværsskap-
ende holdninger enn andre. Om noe vil dette derfor forsterke konklusjonen i denne
artikkelen om at kjønnsforskjellen i sykefravær ikke skyldes at kvinner har andre –
og mer liberale – holdninger til sykefravær enn menn.

Flere av spørsmålene ser ut til å kunne forklare noe av sykefraværet, men det er små
kjønnsforskjeller i svarene. Dersom problemet er at vi ikke måler holdningene godt
nok, burde kjønnsforskjellen i sykefravær likevel reduseres, men reduseres mindre enn
dersom vi målte holdningene godt. Vi finner i stedet at ved å inkludere holdninger og
preferanser øker den estimerte kjønnsforskjellen i sykefraværet.

Våre funn, tatt på største alvor, betyr at om en tar en representativ mann og
kvinne, fra samme jobb, med samme alder, utdanning m.m., og med samme hold-
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ninger/preferanser, er kvinnen 2,8 prosentpoeng mer sykmeldt enn mannen, av
årsaker vi ikke kjenner. Denne undersøkelsen peker derfor i retning av at kvinner,
av en eller annen grunn, har en større sykelighet eller sårbarhet for helseplager enn
menn. Vår undersøkelse sier derimot ingenting om hvorfor dette skulle være tilfel-
let. Undersøkelsen føyer seg i så måte inn i det som ofte omtales som «the morbidity
and mortality paradox»; at kvinner er oftere syke, men samtidig lever lengre enn
menn (se for eksempel SSB 2010 og Hernæs 2014).

Konklusjon

Studien viser at menn og kvinner til dels er ulike når det gjelder holdninger, normer
og preferanser. Disse viser seg også å samvariere med sykefravær. For eksempel
har kvinner signifikant høyere indre motivasjon enn menn, og indre motivasjon
er i tillegg negativt korrelert med egenmeldt sykefravær. I sum er likevel forskjel-
lene mellom kjønnene og samvariasjon med sykefravær altfor små til at holdninger,
normer og preferanser bidrar til å forklare kjønnsforskjellen i sykefravær. Snarere
tvert imot − når vi sammenligner menn og kvinner med et likt sett av holdnin-
ger, normer og preferanser, er kjønnsforskjellen litt større enn om vi ser bort fra
dem. Resultatene våre støtter dermed ikke hypotesen om at holdninger kan for-
klare kjønnsforskjellen i sykefravær.

Noter

1 Studien er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet. Takk for godt samarbeid til Hel-
seetaten, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, og til ledelsen og de ansatte i de
to bydelene i Oslo kommune som deltok i spørreundersøkelsen. Takk til Michael Soukup
for prosjektassistanse.

2 Basert på sesongjustert sykefravær som inkluderer både egenmeldt og legemeldt sykefra-
vær fra 2000–2014. Kilde: Tabell 09665, Statistikkbanken.

3 Ekstravakter kommer i tillegg.
4 Den andre bydelen hadde ikke kapasitet til å gi oss disse opplysningene.
5 Standardfeil som tar høyde for korrelasjonen innen individ.
6 Variablene i Tabell 6 er basert på ett eller flere spørsmål som omhandler den samme tema-

kategorien fra spørreundersøkelsen, som vist i Tabell 1. Gjennomsnittsverdier for hen-
holdsvis menn og kvinner for hvert av enkeltspørsmålene som variablene bygger på er
gjengitt i Tabell V1 i appendiks.

7 Disse interaksjonsvariablene er reskalert slik at de for kvinner har gjennomsnitt lik 0, for
at vi skal kunne tolke koeffisienten for kvinne direkte.

8 Vi har også forsøkt å interagere kontrollvariablene med Kvinne. Konklusjonen over står
seg: kjønnsforskjellen i sykefravær endrer seg ikke vesentlig når kontrollvariablene inte-
rageres med Kvinne.
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Vedlegg

TabellV1.Gjennomsnittssvar forenkeltspørsmålene ispørreundersøkelsen, formenn,
kvinner og differansen mellom menn og kvinner

Spørsmål

Kategori Variabel Menn Kvinner Diff.

Preferanser
og person-
lighet

Konkurranseap-
petitt

Liker du å konkurrere? 3,222 2,955 0,268

Risikopreferanser Liker du tipping/penge-
spill? 2,236 2,091 0,145

Liker du å ta sjanser
(risiko)? 2,931 3,091 -0,160

Sykler du uten hjelm? 3,014 2,766 0,248

Bekymring Bekymrer du deg? 2,958 3,331 -0,373**

Opplevelse
av jobben Tilfreds på jobben Jeg er fornøyd med ledelsen

på arbeidsplassen min 3,431 3,506 -0,076

Jeg har det hyggelig
sammen med kollegaene
mine

4,417 4,442 -0,025

Stress på jobben Jeg stresser ofte på jobb 3,056 3,143 -0,087

Kobler ikke av Jeg greier ikke koble av når
jeg har fri 2,153 2,214 -0,062

Indre motivasjon Jeg liker arbeidsoppgavene
mine 3,917 4,318 -0,402***

Jobben min er meningsfull
for meg 4,194 4,513 -0,319**

Jeg blir så oppslukt av
jobben at jeg glemmer å se
på klokka

2,847 3,032 -0,185

Ytre motivasjon

For at jeg skal legge inn en
ekstrainnsats på jobben
min, skal jeg ha betalt for
det

2,722 2,597 0,125
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Opplevelse Til arbeid Man må jobbe for å ha et
godt liv 4,125 4,344 -0,219*

Arbeid er en samfunnsplikt 4,097 4,169 -0,072

Mennesker som ikke jobber,
blir late 3,417 3,558 -0,142

Til arbeid for
penger

Arbeid er bare en måte å
tjene penger på 2,708 2,195 0,514***

Til hjemme-
værende

Å være hjemmeværende er
like bra som lønnet arbeid 2,347 2,383 -0,036

Til likestilling
Menn bør ta like mye
ansvar som kvinner for hus
og barn

4,333 4,721 -0,387***

En yrkesaktiv mor kan ha et
like nært og godt forhold til
sine barn som en mor som
ikke arbeider

3,861 4,338 -0,477***

Til snylting
Å ikke lete etter jobb mens
man får arbeidsledighets-
trygd (dagpenger)

1,486 1,305 0,181*

Å snyte på skatten 1,375 1,221 0,154

Å kjøpe tjenester svart 1,917 1,649 0,267*

Å snike på buss, trikk eller
tog 1,819 1,539 0,280**

Til velferds-
ordninger

Vi betaler altfor mye skatt 2,875 3,078 -0,203

Altfor mange misbruker
trygdeordningene våre 3,528 3,591 -0,063

Arbeidstakere burde bli
trukket i lønn når de er syke 1,792 1,643 0,149

Til sykefravær
Hva synes du om å være
borte fra jobben med
sykefravær (egenmeldt)…

…hvis man er forkjølet med
litt feber 3,583 3,565 0,018

…hvis man føler seg dårlig
etter å ha drukket mye
alkohol kvelden før

1,347 1,377 -0,029

Spørsmål
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…hvis man har sovet for lite
de siste nettene 2,125 1,903 0,222

…hvis man har vondt i
ryggen når man våkner om
morgenen

2,694 2,506 0,188

…hvis man føler ubehag på
grunn av stress på jobben 2,611 2,331 0,280

…hvis man blir mobbet på
arbeidsplassen 3,111 3,084 0,027

…hvis man er gravid og
kvalm 3,361 3,253 0,108

Normer
Til sykefravær

Hva tror du de fleste andre
på din
arbeidsplass synes om å
være borte fra
jobben med sykefravær
(egenmeldt)…

…hvis man er forkjølet med
litt feber 3,556 3,597 -0,042

…hvis man føler seg dårlig
etter å ha drukket mye
alkohol kvelden før

1,778 1,942 -0,164

…hvis man har sovet for lite
de siste nettene 2,375 2,357 0,018

…hvis man har vondt i
ryggen når man våkner om
morgenen

3,139 3,058 0,080

…hvis man føler ubehag på
grunn av stress på jobben 3,028 2,896 0,132

…hvis man blir mobbet på
arbeidsplassen 3,333 3,169 0,165

…hvis man er gravid og
kvalm 3,694 3,390 0,305*

* p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01.

Spørsmål
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Sammendrag
Kvinners sykefravær øker dramatisk i alderen de får barn og forblir høyere enn
menns sykefravær lenge etter at barna er voksne. Dette indikerer en årsakssam-
menheng fra barn til dårligere helse på lang sikt, kanskje gjennom en endring i total
arbeidsbyrde – jf. hypotesen om «den doble byrde». Med bruk av norske register-
data instrumenterer vi menn og kvinners antall barn med kjønnssammensetnin-
gen av de to første barna og estimerer effekten av familiestørrelse på ulike helsemål;
sykefravær, uførhet og mortalitet. Vi finner ingen negative helseeffekter av antall
barn bortsett fra en økning i graviditetsrelatert fravær på kort sikt. På lang sikt
(20–30 år) finner vi imidlertid tegn på positive helseeffekter.

Nøkkelord: Dobbel byrde, familiestørrelse, IV estimering, mortalitet, sykefravær,
uførhet
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Abstract: Sickness absence among men and women: What role do children play?
Sick leave among women increases dramatically at childbearing age and remains
higher than among men long after the children have grown up, which suggests a
causal relationship between childbearing and the long-term health of women, pos-
sibly through a change in total workload, cf. the «double burden» hypothesis. Using
Norwegian registry data, we compare the number of children in families with the
sex mix of the first two children and estimate the effect of family size on various
measures of health. We find no adverse effects on health of family size, except for
a short-term rise in pregnancy related sickness absence. In the long run (20–30
years), however, there are indications that health is affected favorably.

Keywords: Double burden, family size, IV estimation, mortality, sickness absence,
disability
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I land med høy kvinnelig arbeidsmarkedsdeltakelse har kvinner høyere sykefravær
enn menn (Angelov et al. 2013; Barmby et al. 2002) og forskjellen øker over livslø-
pet. En vanlig forklaring er at selv om kvinner jobber, har de fortsatt hovedansvaret
for barna i familien. Kombinert med markedsarbeid, kan den totale arbeidsbyrden
være større for kvinner. Videre sier hypotesen om en slik «dobbel byrde» at opple-
velsen av konflikt mellom forpliktelser i hjemmet og på jobb kan forårsake helse-
problemer og høyere sykefravær (Goode 1960; Sieber 1974).

Høyere kvinnelig arbeidsmarkedsdeltakelse ledsages også ofte av fallende ferti-
litetsrater i de fleste OECD land (D’Addio & d’Ercole 2005). En hovedfaktor bak
fallende fertilittetsrater i USA og mange europeiske land er at færre familier med to
barn velger å få et tredje barn (Frejka og Sardon 2006; Kravdal 1992). Negative hel-
sekonsekvenser av å kombinere to karrierer i husholdningen med det å ha mange
barn, kan bidra til fallende fertilitetsrater, noe som motiverer en nærmere analyse
av sammenhengen mellom familiestørrelse og helse.

I denne artikkelen undersøker vi effekten av antall barn på ulike utfall knyttet
til helse, nærmere bestemt sykefravær, uføretrygd og dødelighet.1 Siden det verken
er tilfeldig hvem som får barn eller hvor mange barn de får, oppstår et seleksjons-
problem når vi skal estimere årsakssammenhengen fra familiestørrelse til helseut-
fall. For selv om familiestørrelse kan påvirke helse, kan også helse direkte påvirke
familiestørrelse (for eksempel ved at kvinner og menn med dårligere helse får færre
barn), og det kan være andre kjennetegn ved personer som påvirker både antall
barn de velger å få og helsa deres (som for eksempel karriereambisjoner). Om vi
observerer forskjeller i helse hos personer med ulik foreldrestatus eller med ulikt
antall barn, kan vi derfor ikke umiddelbart påstå at disse helseforskjellene skyldes
forskjellene i familiestørrelse.
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Figur 1. Menn og kvinners sykefravær i 2002, årene før og etter første fødsel

Dette poenget er illustrert i Figur 1, hvor vi kan se sykefraværsrater (for fravær over
16 dager, målt i 2002) for norske fedre og mødre, som en funksjon av hvor lenge
det er siden de fikk sitt første barn. Mødres sykefravær (illustrert ved fylte sirkler)
ligger om lag ett prosentpoeng høyere enn fedres sykefravær (fylte ruter) fram til
ett år før det første barnet blir født. De svært høye sykefraværsratene blant gravide
kvinner forårsaker at fraværsratene for de kommende mødrene her skyter i været.
Etter at det første barnet er født faller så fraværsraten for mødre, men det kommer
aldri ned til nivået før barn – og heller ikke ned til fedrenes nivå. 30 år etter første
fødsel er fraværet fortsatt høyere for mødre enn for fedre. Dersom vi tar ut sykefra-
vær knyttet til graviditet (tomme sirkler), er forskjellen i sykefravær mellom menn
og kvinner større for dem som nettopp har fått barn enn for dem som fortsatt ikke
har barn.

Mønsteret peker mot en varig negativ effekt av å ha barn på kvinners helse over
livsløpet (noe som kan forklare hvorfor hypoteser om «den doble byrde» er spesielt
populære og seiglivede). Figur 1 viser imidlertid også hvordan sykefraværet er for
kvinner som forblir barnløse, men som ellers har samme alder, utdanning og opp-
rinnelsesland som dem som får barn (illustrert ved trekanter). Barnløse kvinner har
akkurat samme mønster i sykefravær som kvinner med barn. Betydningen av barn
er derfor ikke opplagt.
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For å være sikre på at vi sammenlikner kvinner og menn som i utgangspunktet er
like når vi skal undersøke betydningen av barn på helseutfall, bruker vi det faktum
at familier med to barn av samme kjønn har større sannsynlighet for å velge å få et
tredje barn (formodentlig fordi blant noen foreldre veier ønsket om å ha barn av
begge kjønn tyngre enn ønsket om et bestemt antall barn) (Angrist og Evans 1998).
Siden det er helt tilfeldig hvilke foreldre som får to gutter, to jenter, eller en gutt og
en jente, er det ingen seleksjonsproblemer knyttet til om man har to barn av samme
kjønn eller ei. Kjønnet på de to første barna er altså helt uavhengig av kjennetegn
ved foreldrene som henger sammen med helsa deres, og det er heller ikke slik at
en persons helse påvirker kjønnet på barna han/hun får. Om barnas likekjønnethet
videre ikke har noen egne effekter på foreldrenes helse, kan den økte sannsynlighe-
ten for å få et tredje barn blant par som får to barn av samme kjønn, betraktes som
eksogen.

Med dette som utgangspunkt kan vår analyse først og fremst si oss noe om effek-
ten av å få et ekstra barn i familier som allerede har to barn. To barn er det vanligste
antall barn i norske familier, og effektene vi estimerer gjelder derfor for den van-
ligste fertilitetsbeslutningen norske familier står overfor. I den grad effekten av å få
et første eller andre barn er en helt annen, kan ikke vår analyse utvides til å gjelde
disse marginene. Et nytt barn vil uansett innebære mer ansvar og arbeid, men å få
et ekstra barn kan være mindre krevende enn å få det første. Ideelt skulle vi også
hatt tilfeldig variasjon i hvem som får første og andre barn, men å finne gode instru-
menter for fertilitetsbeslutninger er en pågående utfordring i litteraturen.

Ved hjelp av registerdata for Norge estimerer vi effekten av å få et ekstra barn
i inntil 40 år etter at foreldrene fikk sitt andre barn, og vi dekker dermed hele
arbeidslivet til norske menn og kvinner. Vi studerer perioden fra 1970 til 2010, noe
som gjør oss i stand til også å undersøke endringen i sammenhengen mellom frukt-
barhet og helse gjennom en periode med stor økning i kvinners arbeidsmarkeds-
deltakelse.

I teorien kan det å få flere barn påvirke helsen både positivt og negativt. Ifølge
Goode (1960) kan kombinasjonen av arbeidsmarkedsdeltakelse og familieforplik-
telser være en kilde til rollebelastning, fordi vanskeligheter med å oppfylle flere
roller kan føre til tretthet og utmattelse – og til slutt bidra til sykdom («den doble
byrden»). Begrepet om rollebelastning er senere delt i to av Sieber (1974): Rolleo-
verbelastning, som kan komme av at man har for mye ansvar gitt den tilgjengelige
tiden og energien, og rollekonflikt, som kommer på grunn av vanskeligheter med
å møte konkurrerende eller motstridende forventninger og forpliktelser. Ifølge
Sieber (1974) kan imidlertid flere roller også gi en positiv helseeffekt, siden de gjør
en mindre sårbar for negative erfaringer i en bestemt rolle, og dermed kan øke selv-
følelsen, følelsen av personlig verdi og identitet.

Andre (økonomiske) teorier peker på at det å få barn øker insentivene til å
ivareta egen helse, spesielt for foreldre som arbeider både ute og hjemme. Høyere
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sykefravær for mødre kan derfor reflektere at flere tar ut sykefravær for mindre
sykdommer, som de tidligere ikke ville tatt ut sykemelding for, for å redusere sann-
synligheten for å bli mer alvorlig syk på et senere tidspunkt (Paringer 1983).2 For-
sikringsaspektet ved det å ha barn kan også påvirke helse på lang sikt, fordi barn
kan hjelpe til både finansielt og omsorgsmessig i tilfelle sykdom i alderdommen
(Boldrin et al. 2005).

Den medisinske litteraturen peker også på motstridende helseeffekter av det å
ha barn. På den ene siden kan graviditet trigge sykdommer som diabetes og hjerte-
sykdom (Green et al. 1988). På den andre siden kan graviditet gi hormonell beskyt-
telse mot genitale eller andre kjønnsspesifikke kreftformer (Beral 1985; Kvåle et al.
1994). Kendig et al. (2007) finner at det å bli foreldre har positive effekter på helse-
atferd, ved mindre røyking og alkoholkonsum, og mer fysisk trening.

Tidligere empiriske studier av forholdet mellom det å ha barn og sykefra-
vær viser blandede resultater. Tidlige studier fra USA fant høyere sykefravær for
kvinner med barn (Allen 1981; Leigh 1983), men den motsatte sammenhengen ble
også rapportert (Paringer, 1983). I de nordiske landene er det overordnede bildet at
det er en svak eller ikke-eksisterende sammenheng i Danmark (Jensen & McIntosh
2007), Finland (Väänänen et al. 2008) og Norge (Bratberg et al. 2002; Mastekaasa
2000). I Sverige har imidlertid mødre høyere sykefravær enn kvinner uten barn
(Angelov et al. 2013; Floderus et al. 2012; Åkerlind et al. 1996), og er større for yngre
kohorter (Floderus et al. 2012).

Etter hva vi kjenner til, er det ingen studier som ser på langtidseffektene av antall
barn på sykefravær og uførhet. Og selv om mange forfattere i den tidligere litte-
raturen viser til seleksjonsmekanismer som forklaring på sine funn, er det ingen
tidligere studier som instrumenterer fertilitetsbeslutningen eller korrigerer overbe-
visende for seleksjon i hvem som blir foreldre eller hvor mange barn de får.

I vår analyse finner vi ingen negative helseeffekter av antall barn på lang sikt,
verken for menn eller kvinner. På kort sikt finner vi en økning i kvinners syke-
fravær, på rundt et prosentpoeng, som hovedsakelig skyldes fravær under gravidi-
tet. På lang sikt (20–30 år etter andre barnet blir født) finner vi positive effekter på
kvinners helse: Sykefraværet synker med 0,8 prosentpoeng, uføretrygdopptak faller
med 3,3 prosentpoeng og dødelighetssrisikoen faller med 1,1 prosentpoeng.

Hypoteser som den om «den doble byrde» hviler på at det skjer en endring i
arbeidsdelingen i familien når de får barn, der mødre – i større grad enn fedre –
kombinerer det å passe barn med markedsarbeid. Analysen vår er derfor todelt, vi
undersøker effekter av et ekstra barn både på arbeidsmarkedsutfall og helseutfall.
Vi deler utvalget inn i høyere og lavere utdannede menn og kvinner og finner at
det er større grad av slik spesialisering i hjemmet blant menn og kvinner med rela-
tivt lavere utdannelse. Den største forskjellen finner vi mellom høyere og lavere
utdannede kvinner, der kvinner med høyere utdanning ikke forlater arbeidslivet i
årene med små barn, mens en signifikant andel kvinner med lavere utdanning gjør
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det. Effektene på sykefravær er allikevel omtrent de samme for de to gruppene,
hovedfunnet vårt er at det er liten effekt av familiestørrelse på sykefravær. Det er
imidlertid noen tegn til heterogene effekter mellom gruppene: Nedgangen i syke-
fravær, uførhet og mortalitet vi finner på lang sikt drives av kvinner med lav utdan-
ning.

Empirisk metode og data

I den empiriske analysen i artikkelen estimerer vi effekten av antall barn et individ
i har – Ci – på hans eller hennes sykefravær og andre helserelaterte utfall (i et gitt
år t), Yi

t, slik det er spesifisert i likning (1):

Yi
t = a + bCi + Xi´d+ ui (1)

Beslutningen om å få flere barn er mest sannsynlig påvirket av individers helse,
selv når vi kontrollerer for et knippe observerbare kjennetegn ved individet, Xi.
Som eksogen variasjon i foreldres totale antall barn bruker vi derfor det at fami-
lier der de to første barna har samme kjønn, har en økt sannsynlighet for å få
et tredje barn, og vi estimerer sammenhengen mellom helse og antall barn ved
2SLS.

Det første steget i 2SLS er å estimere effekten av å ha to barn med samme kjønn
på totalt antall barn foreldrene velger å få:

Ci = y + gZi + Xi´k + vi (2)

Zi er en dummyvariabel som indikerer om individ i´s andre barn har samme kjønn
som første barn. Kjønnet på det andre barnet er tilfeldig bestemt, av naturen, og
er derfor helt uavhengig av mors eller fars arbeidsmarkedstilknytning, helse eller
andre kjennetegn som har betydning for noen av disse. Når vi sammenligner fami-
lier hvor de to første barna er av samme kjønn med familier hvor de er av ulikt
kjønn, sammenligner vi derfor familier som i utgangspunktet er helt like. Det
oppstår imidlertid en forskjell mellom disse familiene over tid, fordi familiene med
to barn av samme kjønn i større grad får et tredje barn (og til en viss grad også flere
barn etter dette). Førstesteget i likning (2) estimerer hvor stor forskjellen i antall
barn er mellom disse familiene.

I det andre steget (likning (1)) estimerer vi så effekten av antall barn på syke-
fravær, uføretrygd og dødelighet. Vi ser da om det er noen systematiske forskjel-
ler i disse helseutfallene mellom familier med ulik kjønnssammensetning på de to
første barna. Vi kontrollerer for alder, opphavsland, inntekt ett år før andre barn
blir født, utdanningsnivå, sivilstatus og fødselsåret for andre barn. Disse kontrol-
lene har ingen sammenheng med sannsynligheten for å få to barn av samme kjønn,
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men øker presisjonen på estimatene i andre steg. Videre kontrollerer vi for
kjønnet på første og andre barn hver for seg, og vi kontrollerer dermed vekk even-
tuelle helseeffekter av det å ha sønner og døtre i seg selv.

Med 2SLS estimerer vi likning (1) separat for hvert år fra og med fire år etter at
det andre barnet er født (det er først fra fire år seinere at vi finner en signifikant
effekt på antall barn av de to første barnas kjønnssammensetning), og helt opp til
40 år etter. For å øke presisjonen av estimatene estimerer vi også effekter på ti-års-
snitt av utfallsvariablene.

Instrumentvariabelmetoden fanger opp en såkalt «lokal gjennomsnittlig effekt»
(«LATE») i den forstand at den estimerer effekten av å få flere barn kun for de
individene som beveges av instrumentet, altså de som får et ekstra barn nettopp
på grunn av kjønnssammensetningen til de to første barna (Angrist & Pischke
2009).

Utvalg og deskriptiv statistikk

Vi bruker registerdata fra Statistisk sentralbyrå til å gjennomføre analysen. Vi
starter med populasjonen av alle menn og kvinner som får sitt andre barn i perio-
den 1970–2010. Fordi vi ønsker at det skal være en reell mulighet for alle i utvalget
til å velge å få et tredje barn, setter vi som restriksjon at mors alder når andre barn
blir født må være mellom 20 og 35 år, mens aldersrestriksjonen for fedre er mellom
20 til 50 år.

Den lange tidshorisonten i dataene gjør at vi kan måle effekter på sykefravær
og andre helserelaterte utfall opp til 40 år etter at andre barn er født. For utfal-
lene sykefravær og uførhet sensurerer vi observasjoner for personer over 62 år,
fordi en stor del av arbeidstakerne da er dekket av forskjellige pensjonsordnin-
ger.

Data for sykefravær dekker hele befolkningen og inneholder start- og sluttda-
toer for sykefraværsperioder godkjent av fastlegen. Vi bruker sykefravær lenger
enn 16 dager i analysen fordi disse dataene er godt registrert over hele perioden
1992–2010. Fravær lenger enn 16 dager fanger også foreldres underliggende helse
bedre, og ikke sykdommer som er direkte relatert til at man har et lite barn – som
for eksempel at man er mer eksponert for å bli forkjølet. Som det eneste av utfal-
lene vi ser på, er rettigheter til sykefravær avhengig av arbeidsmarkedsdeltakelse.
Når vi estimerer effekten på sykefravær ser vi derfor kun på dem som jobber.
Fordi arbeidsmarkedsdeltakelse påvirkes av familiestørrelse, er det en mulig skjev-
het i estimatet for dette utfallet. Vi har testet sensitiviteten til resultatene ved også å
inkludere alle som ikke er i arbeid, og tillegger dem forskjellige nivåer på et (tenkt)
sykefravær. Konklusjonene i analysen vår forandrer seg ikke med disse imputerin-
gene, selv med høye imputerte sykefraværsrater for dem som er utenfor arbeids-
styrken.3
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De andre utfallsvariablene vi ser på er årsinntekt, dødelighet og hvorvidt man
mottar uførhetstrygd. Ingen av disse utfallene avhenger av arbeidsmarkedsdelta-
kelse, og det er derfor ingen potensiell seleksjon i utvalget for disse utfallene.
Årsinntekt er basert på inntektsregistre og ligger til grunn for våre to mål på
arbeidstilbud: Arbeidsmarkedsdeltakelse er definert som å tjene mer enn 1G (NOK
88370 per 1. mai, 2014). Antall arbeidstimer i uken betinget på arbeidsmarkedsdel-
takelse approksimeres med log av inntekt for inntekter over 1G.4

Effekten på totalt arbeidstilbud er derfor effekten på arbeidsmarkedsdeltakelse
ganget med effekten på arbeidstimer i uken. Uføretrygd inkluderer både midler-
tidig og permanent uføretrygd. Data på dødelighet har vi fra demografi-data som
inneholder dødsdato.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk, alle andrefødsler i Norge i perioden 1970–2010

Kvinner Menn

Samme kjønn Samme kjønn
0 1 0 1

Antall observasjoner 408501 409110 395287 395790
Alder 28,80 28,80 31,5 31,5
År skolegang 12,5 12,5 12,8 12,8
Gift % 72,9 72,9 74,2 74,2
Vest-Europa, USA % 5,9 5,9 5,9 5,8
Afrika % 0,9 0,9 1,1 1
Asia % 2,8 2,8 2,5 2,5
Sør-Amerika % 0,3 0,3 0,3 0,3
Øst-Europa % 0,9 0,9 0,9 0,9
Inntekt 1 år før fødsel 198845 198378 500911 502911
Inntekt 2 år før fødsel 213199 212827 481657 482073
Inntekt 3 år før fødsel 211340 211451 456850 457264

Note: «Vest-Europa og USA» etc refererer til opprinnelseslandet til innvandrerbefolkningen.

Deskriptiv statistikk av bakgrunnskjennetegn for utvalget er rapportert i Tabell 1.
Vi har rundt 800 000 observasjoner av andregangsfødsler for både menn og kvinner
i løpet av den 40 år lange perioden 1970–2010. Antallet andrefødsler per år ligger
stabilt på rundt 20 000. Det er ingen signifikante forskjeller i observerbare kjenne-
tegn som alder, utdanning og opphavsland før andrebarnet blir født mellom dem
som har to barn av samme kjønn og dem som har to barn med ulikt kjønn. De
har heller ikke signifikant forskjellig inntektsnivå de siste tre år før fødsel av andre
barn. Kjønnssammensetningen til de to første barna ser derfor ut som et resultat av
et «naturlig eksperiment» – urelatert til observerbare kjennetegn som også kunne
påvirke arbeidsmarkedsutfall.
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Instrumentets styrke

For at instrumentvariabelen – likekjønnethet – skal gi konsistente resultater, må
den være signifikant korrelert med den endogene variabelen, antall barn en person
har. I Figur 2 plotter vi førstestegskoeffisientene for effekten av å få to barn av
samme kjønn på antall barn, estimert hvert år etter fødselen av det andre barnet.
(I de fleste tilfeller gjelder økningen i antall barn fødselen av et tredje barn, men en
signifikant andel får også et fjerde barn eller enda fler.)

Figur 2. Førstesteg

Note: Hver fylte sirkel i figuren er et resultat av estimering av ligning 2: effekten av likekjønnethet på antall barn estimert
separat for hvert år som følger andre fødsel.

Førstestegskoeffisientene viser at instrumentet påvirker antall barn signifikant fra
fire år etter andrebarnets fødsel. Fordi koeffisientene er såpass små de første tre
årene, rapporterer vi ikke separate andrestegsestimater for disse årene, men i tiårs-
snittene er de tatt med. Antall ekstra barn i familier med to barn av samme kjønn
relativt til familier med to barn av ulikt kjønn stabiliserer seg på rundt 0,07 ti år
etter at andrebarnet er født. De mindre koeffisientene i de første årene reflekterer
at det er forskjeller i hvor stor avstand det er mellom andre og tredje barn mellom
familier.

Arbeidstilbudseffekten av et ekstra barn

Før vi estimerer effekten av familiestørrelse på sykefravær og andre helserelaterte
utfall, estimerer vi effekten på menns og kvinners arbeidstilbud. Dette gjør vi fordi
effekter av barn på helse knyttes til arbeidsdeltagelse i teorier som hypotesen om
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den «doble byrde». Hvis det skal være en dobbelt byrde, forutsetter dette for eksem-
pel at foreldrene fortsatt er i jobb etter at barnet er født. For å kunne tolke resul-
tatene for helseutfallene mener vi derfor det er viktig å se det i sammenheng med
hva som skjer med arbeidstilbudet til småbarnsforeldre. Heterogenitet i effekter av
familiestørrelse på arbeidsdeltagelse gir også et potensiale for å undersøke hetero-
genitet i effekter av familiestørrelse på helse. Mange studier har vist at høyt utdan-
nede kvinner i mindre grad tar jobbpauser når de får barn, pga for eksempel høyere
alternativkostnad av å være hjemme, høyere karrierekostnader («lønnsstraff») eller
bedre betalingsevne for barnepass (Bertrand mfl. 2010; Wilde mfl. 2010;). De kan
derfor potensielt være spesielt utsatt for negative helsekonsekvenser av økt familie-
størrelse.

Tabell 2. Effekten av antall barn på arbeidsdeltagelse og inntekt. Effekter for tre
hovedutvalg: alle, lavere utdanning og høyere utdanning

Kvinner Menn

1–10 11–20 21–30 31–40 1–10 11–20 21–30 31–40

Arbeidsdeltagelse
Alle -0,058*** -0,018* 0,023* 0,024 0,004 0,018** 0,018 -0,019

(0,017) (0,009) (0,014) (0,023) (0,009) (0,008) (0,012) (0,024)
Lav utdanning -0,072*** -0,021* 0,033** 0,038 0,005 0,016* 0,023 -0,029

(0,020) (0,011) (0,016) (0,026) (0,010) (0,001) (0,015) (0,028)
Høyere utdanning -0,024 -0,009 -0,035 -0,101** 0,0006 0,024* -0,0002 0,027

(0,024) (0,015) (0,025) (0,050) (0,014) (0,013) (0,019) (0,036)

Log inntekt
Alle -0,236*** -0,123***-0,007 -0,017 0,048* 0,004 0,002 0,026

(0,050) (0,025) (0,025) (0,054) (0,028) (0,021) (0,029) (0,059)
Lav utdanning -0,228*** -0,133***-0,001 -0,022 0,035 -0,0005 -0,016 0,001

(0,062) (0,029) (0,036) (0,059) (0,032) (0,024) (0,035) (0,069)
Høyere utdanning -0,276*** -0,093** -0,053 0,034 0,078 0,018 0,061 0,140

(0,079) (0,043) (0,059) (0,118) (0,052) (0,037) (0,049) (0,100)
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Figur 3. Årlige estimater av effekten av antall barn på inntekt og arbeidsdeltagelse

Note: Hver fylte sirkel i figuren er resultatet av 2SLS estimering av effekten antall barn på inntekt og arbeidsdeltagelse.
De åpne sirklene er OLS estimatene av den samme sammenhengen. 95 % konfidensintervaller er markert med vertikale
streker.

Estimater på effektene for hele utvalget er rapportert i Figur 3. Hver fylte sirkel i
grafen er effekten, estimert med 2SLS, av antall barn på inntekt – estimert for hvert
enkelt år etter fødselen av det andre barnet (til sammenlikning indikerer de åpne
sirklene OLS-estimater). Estimatene for tiårssnitt er gjengitt i Tabell 2. Det er disse
vi vil konsentrere diskusjonen om.

Det er en klar kjønnsforskjell i hvordan arbeidstilbudet endrer seg etter at en
familie får et nytt barn. Kvinners deltakelse i arbeidsstyrken reduseres i snitt med
6,3 prosentpoeng de første ti årene etter at det andre barnet blir født. I tillegg redu-
seres inntekter over 1G med 23 prosent, noe som antyder at selv blant kvinner som
forblir i jobb, blir arbeidstimer i stor grad redusert. Effekten forsvinner gradvis over
tid, og 20 år etter at det andre barnet er født (når det tredje barnet dermed også
er nesten voksent), er det ikke lenger en signifikant negativ effekt på mødrenes
arbeidstilbud forårsaket av et ekstra barn. Nedgangen i arbeidstid er derfor midler-
tidig, men langvarig, og inntreffer i den tida hvor barnet bor hjemme hos foreld-
rene.

Menns arbeidstilbud påvirkes også av fødselen av et nytt barn, men ikke i
like stor grad som for kvinner. Menns arbeidstilbud blir positivt påvirket i den
første 20-årsperioden (og kompenserer derfor delvis for tapet av kvinners inntekt
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i samme periode). Kjønnsforskjellen i (om)fordelingen av arbeidstimer etter
barn indikerer at kvinner i gjennomsnitt får et større ansvar for dem – og dermed
den største effekten av konkurrerende hensyn mellom markedsarbeid og det å ta
vare på små barn. Den observerte omfordelingen av timer kan imidlertid også inne-
bære en tilpasning til den «doble byrde», hvis kvinner i større grad reduserer sitt
arbeidstilbud nettopp for å unngå negative helsekonsekvenser av å kombinere jobb
og familie. Estimatene vi presenterer i neste del peker mot at dette kan være tilfel-
let.

Det er forskjeller mellom utdanningsgrupper også i våre data i hvordan det å få
et ekstra barn påvirker arbeidsdeltagelse. Kvinner med lavere utdanning forlater i
større grad arbeidsmarkedet de første årene, mens arbeidsdeltakelsen for kvinner
med høyere utdanning ikke påvirkes. Effekten på arbeidstimer er på den andre side
liknende for høyere og lavere utdannede kvinner. Inntekter reduseres med mer enn
20 prosent, noe som indikerer at et ekstra barn har en stor effekt på kvinners del-
tidsarbeid, uavhengig av utdanningsnivå. Det ser derfor ut som høyt utdannede
kvinner potensielt er mer utsatt for en dobbel byrde i småbarnsårene fordi de fort-
setter i jobb. Den store graden av deltidsarbeid kan imidlertid bidra til at byrden
blir mindre.

Helseeffekter av et ekstra barn

I figur 4 rapporterer vi de estimerte effektene av økt familiestørrelse på våre tre hel-
seutfall; sykefravær, uførhet og dødelighet. Som med effektene på inntekt er hver
fylte sirkel i figuren 2SLS estimater. De åpne sirklene er OLS estimater.

For å øke effektiviteten på estimatoren, beregner vi også effektene på gjennom-
snitt av utfallsvariablene over ti år. Resultatene for sykefravær, uførhet og døde-
lighet er rapportert i Tabell 3. Mønsteret fra Figur 4 bekreftes. Et ekstra barn øker
sykefraværet i snitt på kort sikt (de første ti årene), med omtrent ett prosentpoeng,
for både menn og kvinner. Gjennomsnittlig nivå på sykefraværet i denne perioden
er 3,9 prosent, noe som betyr at korttidseffekten er en økning på rundt 25 prosent.
For kvinner ser det ut til at mesteparten av dette skyldes graviditet (Hvis vi tar ut
kvinner som er gravide, er det ikke lenger noen signifikant effekt på kort sikt)
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Figur 4. Årlige estimater av effekten av antall barn på sykefravær, uførhet og
mortalitet

Note: Hver fylte sirkel i figuren er resultatet av 2SLS estimering av effekten antall barn på sykefravær, uførhet og
mortalitet. De åpne sirklene er OLS estimatene av den samme sammenhengen. 95 % konfidensintervaller er markert
med vertikale streker.
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Tabell 3. Effekten av antall barn på sykefravær, uførhet og mortalitet

Kvinner Menn

1–10 11–20 21–30 31–40 1–10 11–20 21–30 31–40

Sykefravær
Alle 0,011* -0,003 -0,008** 0,009 0,010* 0,0008 0,003 -0,001

(0,006) (0,004) (0,004) (0,008) (0,006) (0,003) (0,004) (0,008)
Lav utdanning 0,007 -0,003 -0,009** 0,009 0,011 0,0005 0,003 -0,006

(0,008) (0,004) (0,005) (0,008) (0,007) (0,004) (0,005) (0,010)
Høyere utdanning 0,019* -0,002 -0,003 0,009 0,008 0,002 0,0009 0,018

(0,011) (0,007) (0,010) (0,023) (0,007) (0,004) (0,006) (0,014)

Uføretrygd og
andre velferdsytelser
Alle -0,006 0,001 -0,023 -0,018 -0,007 0,002 0,013 0,010

(0,016) (0,011) (0,015) (0,026) (0,015) (0,009) (0,012) (0,025)
Lav utdanning -0,009 -0,002 -0,033** -0,008 -0,008 0,0008 0,015 0,020

(0,020) (0,013) (0,017) (0,019) (0,019) (0,012) (0,015) (0,029)
Høyere utdanning 0,003 0,014 0,035 -0,005 -0,005 0,008 0,004 -0,037

(0,020) (0,017) (0,028) (0,118) (0,016) (0,011) (0,015) (0,032)

Mortalitet
Alle -0,002 -0,001 -0,011** -0,006 0,0002 -0,005 0,007 0,023

(0,003) (0,003) (0,006) (0,013) (0,005) (0,004) (0,008) (0,017)
Lav utdanning 0,0006 -0,0007 -0,017** -0,005 0,002 -0,003 0,004 0,023

(0,004) (0,003) (0,006) (0,014) (0,006) (0,005) (0,009) (0,021)
Høyere utdanning -0,006 -0,003 0,015 -0,013 -0,003 -0,012* 0,019 0,022

(0,005) (0,006) (0,013) (0,031) (0,007) (0,007) (0,013) (0,029)

På lengre sikt er de estimerte effektene på kvinners sykefravær negative, og for
intervallet 21–30 år etter andrebarnets fødsel er det en signifikant reduksjon i syke-
fravær på 0,8 prosentpoeng. Sammenlignet med gjennomsnittlig nivå på sykefra-
været i utvalget på 6,4 prosent i denne tiårsperioden, betyr dette at et ekstra barn
reduserer kvinners sykefravær med 12,5 prosent på lang sikt. For menn er det ingen
effekt på sykefravær etter de første ti årene.

Hvis kombinasjonen av jobb og familie påvirker helse, kan det påvirke forskjel-
lig ettersom hvordan familien deler på arbeidet. Som vi så i forrige del, var det slik
at kvinner med lav utdanning i større grad forlater arbeidsstyrken en periode når
barna er små, mens kvinner med høyere utdanning forblir i jobb.

Effekten på sykefravær ser også ut til å være forskjellig for høyt og lavt utdan-
nede kvinner. Det er imidlertid mye støy og store standardavvik, slik at forskjellene
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mellom utdanningsgrupper ikke er signifikante. Det er allikevel slik at de lavere
sykefraværsratene på lang sikt i hele utvalget drives av kvinner med lavere utdan-
ning. Kvinner med høyere utdanning driver det høyere sykefravær på kort sikt, men
dette er bare når sykefravær under graviditet er tatt med. Ifølge hypotesen om den
doble byrde skulle kvinner som arbeider mer, i større grad være utsatt for negative
helsekonsekvenser av å få barn. Våre resultater indikerer at helseeffekten av å få
flere barn er grunnleggende positiv, men at den positive effekten kan nulles ut.

Estimatene som gjelder på kort sikt i gruppen av kvinner med lavere utdan-
ning, kan ikke uten videre tolkes som den kausale effekten for gruppen som helhet,
fordi arbeidsmarkedsdeltakelsen deres også påvirkes. De som forlater arbeidsstyr-
ken i denne perioden kan være de som har dårligst helse. En tolkning av slik selek-
tiv utgang fra arbeidsmarkedet er at disse kvinnene forlater arbeidsmarkedet for
på den måten å unngå helseproblemer (muligens fordi de forventer negative helse-
konsekvenser av den «doble byrde»).

Tabell 3 viser også estimerte effekter på tiårssnitt for de to andre utfallene;
uførhet og dødelighet. Estimatene bekrefter mønsteret med at det er en positiv hel-
seeffekt av å få flere barn og at estimatene drives av kvinner med lavere utdanning.
Det er en lavere sannsynlighet for å motta uføretrygd på lang sikt og dødelighetsra-
tene synker signifikant. For kvinner med høyere utdanning er det ingen signifikant
effekt på uførhet eller dødelighetsrisiko, heller ikke for menn. Estimatene er imid-
lertid upresist estimert med store standardfeil, og vi kan derfor ikke bastant kon-
kludere for disse gruppene.

For kvinner med høyere utdanning øker sykefraværet på kort sikt, men effek-
ten er bare signifikant så lenge vi har med sykefravær under graviditet. Økningen i
sykefravær på kort sikt ser derfor ikke ut til å være en negativ konsekvens av å kom-
binere jobb og barn, men heller av å kombinere jobb og graviditet. På lang sikt er det
ikke noe tegn på høyere sykefravær, eller av andre negative helseeffekter, for høyere
utdannede kvinner. Med økende kvinnelig deltakelse i arbeidsstyrken, også blant
mødre, fra 1970-tallet til i dag, kan graviditetsrelatert sykefravær derfor forklare en
stor del av det økende sykefraværet for kvinner (dette er også funnet i andre studer,
som f.eks. Rieck & Telle 2012). Økningen i sykefravær på kort sikt er også drevet
av de yngre kohortene – kohortene hvor det er mindre vanlig å ha lange opphold i
yrkeskarrieren når man får barn, og dermed mer vanlig å være i jobb når man blir
gravid med det neste barnet.

Konklusjon

Vi har undersøkt effekten av å øke familiestørrelsen på helseutfall som sykefra-
vær, uførhet og dødelighet. Vi finner at familiestørrelse har en statistisk signifikant
effekt på helse som varierer over livssyklusen. Viktigst finner vi ingen tegn på at
barn påvirker helse negativt på lang sikt.
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Ifølge funnene i denne artikkelen er det en positiv effekt på helse på lang sikt.
På kort sikt øker sykefraværet for både menn og kvinner. For kvinner drives denne
effekten av sykefravær under graviditet. Vi har undersøkt heterogenitet etter utdan-
ning, fordi det er forskjeller i hvordan kvinner med lav og høy utdanning endrer sitt
arbeidstilbud når de får flere barn. Vi viser at kvinner med lav utdanning i større
grad trekker seg ut av arbeidsstyrken en periode, mens kvinner med høy utdan-
ning forblir i jobb. Det er derfor potensiale for at kvinner med høyere utdanning i
større grad opplever en «dobbel byrde» når de får flere barn. Vi finner noen tegn til
at helse også påvirkes forskjellig. De positive helsegevinstene på lang sikt drives av
kvinner med lav utdanning, mens de negative helseeffektene på kort sikt drives av
kvinner med høy utdanning.

Det gjenstår å undersøke om de positive helseeffektene blant lavere utdannede
kvinner faktisk skyldes at de trapper ned på jobbingen i småbarnsfasen, eller om
det er slik at det å få flere barn påvirker andre utfall som er relatert til helse for
denne gruppen. Positive helseeffekter av å få flere barn kan være relatert til vaner
som kosthold, røyking og fysisk trening, og de kan være spesielt effektive i gruppen
med lavere utdanning, som i gjennomsnitt har høyere risiko for livsstilsrelaterte
sykdommer. Det kan også være andre mekanismer som er spesielt viktige for
disse kvinnene, sammenlignet med gruppen med høyere utdanning. Barn kan for
eksempel gi foreldrene ekstra omsorg eller finansiell hjelp når foreldrene blir gamle,
noe som kan være ekstra viktig for foreldre med lav utdanning som oftere befinner
seg i det nederste delen av inntektsfordelingen.

Noter

1 Prosjektet mottar støtte fra Norges forskningsråd (227103 «Disentangling absence
patterns» og 218378 «Understanding the gender gap in sickness absence»). Prosjektet
er også en del av forskningsaktivitetene på ESOP ved Økonomisk institutt, UiO. ESOP
mottar støtte fra Norges forskningsråd (bevilgning nr. 179552).

2 Dødelighet er sånn sett et «rent» helsemål, mens helse målt ved sykefravær og uførhet kan
være påvirket av insentiver som ikke er knyttet til helse. Det er vist at disse målene reage-
rer på endringer i helse (Marmot et al. 1995), men flere studier har også vist at sykefravær
og uførhet reagerer på for eksempel finansielle insentiver (Markussen et al. 2011; Kostøl
og Mogstad 2013) og sosiale normer (Markussen og Røed 2012; Dahl et al. 2013).

3 Resultatene fra testene er referert i en lengre versjon av artikkelen og kan fås ved henven-
delse

4 Effekten på inntekt (estimert for individer med årlige inntekter over 1G) fanger både opp
en effekt på arbeidstimer og potensielt en effekt på timelønn. Siden lønnseffekten av å få
et tredje barn er estimert til å være svært liten i Norge (Cools 2012), tolker vi effekten på
inntekt som hovedsakelig en effekt på arbeidstimer.
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Flere kvinner med høy utdanning – hva har skjedd med
avkastningen?

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

Sammendrag
Artikkelen undersøker kvinners og menns avkastning av utdanning i det norske
arbeidsmarkedet. Kvinner har i gjennomsnitt lavere avkastning av utdanning enn
menn og forskjellen er stabil i perioden 2002–2012. Utdanningslengde påvirker
lønnsforskjellene mellom ellers like kvinner og like menn ved at avkastningen
varierer over den betingede lønnsfordelingen. Avkastningen av utdanning bidrar
til en viss utjevning mellom lavt- og høytlønte kvinner som ellers er relativt like.
Blant relativt like menn bidrar avkastningen av utdanning til å forsterke forskjel-
lene, særlig på toppen av fordelingen. Dette mønsteret er tydeligst i privat sektor,
mens avkastningen har en utjevnende rolle i offentlig sektor.

Nøkkelord: utdanning, kjønnsforskjeller, avkastning av utdanning, lønnsfordeling

Abstract: A rise in highly educated women – has it affected returns to education?
This article investigates men’s and women’s return to education in the Norwegian
labour market. The analysis shows that women experience lower returns to edu-
cation than men, and the gender difference is stable over the observation period
(2002–2012). The rate of return varies across the conditional wage distribution.
The results indicate that that return to education levels out conditional wage
differences among high- and low paid women. Among men, return to education
reinforces wage differences, especially among top earners in private sector. In
public sector, the return to education tends to reduce wage differences.

Keywords: education, gender differences, return to education, wage distribution
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Utdanningsnivået i befolkningen i Norge har steget betraktelig og særlig sterk
har veksten vært i andelen kvinner som tar høyere utdanning.1 I dag domine-
rer kvinner på utdanningsinstitusjonene; flere jenter enn gutter fullfører videre-
gående skole (SSB, statistikkbanken tabell 08775), i 2014 var cirka 115 000 kvinner
og 80 000 menn innrullert ved høyskoler- eller universitet, i 2014 disputerte
for første gang flere kvinner enn menn til doktorgrad (Forskningsbarometeret
2015). Kvinner utgjør også majoriteten innenfor eliteutdanninger som medisin, jus,
farmasi og odontologi (SSB, statistikkbanken tabell 09504).

Internasjonal forskning viser at avkastningen av utdanning har steget i svært
mange vestlige land (Acemouglo & Autor 2011). Dette har gått sammen med vekst
i befolkningens utdanningsnivå, da i hovedsak som følge av flere høyt utdannede
kvinner. Veksten i utdanningsnivået blant menn har i mange tilfeller vært stabil
eller fraværende. Med utgangspunkt i teorien for human kapital (Becker 1964) kan
vi skille mellom to mulige mekanismer som driver kvinners relative utdannings-
vekst; at kvinner har en relativt høyere avkastning av utdanning eller en relativt
lavere kostnad ved å investere i utdanning. Denne artikkelen tar utgangspunkt i den
første forklaringen og undersøker empirisk om kvinners avkastning av utdanning
er høyere enn menns i det norske arbeidsmarkedet.

Begrepet avkastning av utdanning kan assosieres med en kausal sammenheng
der man måler effekten av utdanning på inntekt, og ikke den statistiske sammen-
hengen mellom utdanning og lønnsnivå. I denne artikkelen omtales lønnsøknin-
gen som følger av ett års lengre utdanning som avkastning av utdanning, selv om
det ikke gjøres noen forsøk på å skille kausaleffekter og seleksjon. Dette samsvarer
med begrepsbruken i de fleste norske studier og en stor del av den internasjonale
litteraturen, og motiveres av at for de aller fleste lønnstakere er en økning i lønns-
inntekten som følge av utdanning en god indikator på avkastning av utdannings-
investeringen.

Internasjonale studier har vist at kvinner har høyere avkastning av utdanning
enn menn (se Dougherty 2005 for en oversikt). Tidligere norske studier er noe spri-
kende, men kan i hovedsak ikke bekrefte en målbar kjønnsforskjell i avkastningen
av utdanning der inntekt måles som års- eller månedslønn (se Raaum 1999 for en
oversikt). Denne studien skiller seg fra tidligere analyser ved at det er avkastnin-
gen av utdanning målt ved timelønn som analyseres, i motsetning til års-, måneds-
eller livsløpsinntekt. Videre belyses betydningen av ulike variable tillegg og bonuser
for avkastningen av utdanning og forskjellene i avkastningen mellom kvinner og
menn. I tillegg undersøkes sammenhengen over den betingede lønnsfordelingen.
Slik belyses utdanningens bidrag til å utjevne, opprettholde eller forsterke forskjel-
lene mellom kvinner og menn, mellom kvinner og mellom menn. Videre gjøres det
separate analyser for offentlig og privat sektor for å ta hensyn til at lønnsdannelsen
og lønnsstrukturen er ulik i de to delene av det norske arbeidsmarkedet.

Resultatene viser at kvinner har lavere avkastning av utdanning enn menn og
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forskjellen er stabil over tid. Forskjellene i avkastning er størst i privat sektor
(i menns favør), mens kvinner har høyest avkastning av utdanning i offentlig
sektor. Utdanningslengde påvirker lønnsforskjellene mellom ellers like kvinner og
like menn ved at avkastningen varierer over den betingede lønnsfordelingen. For
kvinner bidrar avkastningen til å jevne ut forskjellene noe, mens utdanning for-
sterker forskjellene mellom menn. Alt i alt viser det seg at forskjellen i avkast-
ning av utdanning er størst mellom relativt høytlønte kvinner og høytlønte menn.
Dette drives av at avkastningen blant høytlønte menn i privat sektor er relativt høy,
mens avkastningen av utdanning blant høytlønte (både kvinner og menn) i offent-
lig sektor er beskjeden og til og med negativ.

Resten av artikkelen er disponert som følger: Neste avsnitt gir en kort redegjø-
relse for hvordan vi måler avkastning av utdanning og hva som er det teoretiske
utgangspunktet. Deretter presenteres data, analyseutvalg og variable. Videre pre-
senteres resultatene fra analysene, før artikkelen oppsummeres i siste avsnitt.

Avkastning av utdanning

Sammenhengen mellom lønn og utdanning (lengde, type og nivå) er grundig
undersøkt empirisk, både i Norge og internasjonalt (se blant andre Barth & Røed
1999; Card 1999; Hægeland 2003; Kirkebøen, Leuven & Mogstad 2014; Meghir
2011). Vanligvis tar de empiriske studiene utgangspunkt i teorien for human
kapital der utdanning anses som en investering (Becker 1964). Enkelt forklart
medfører det å ta utdanning noen kostnader som må kompenseres. Slike kostna-
der omfatter eventuelle skolepenger, bosted, reise, bøker og materialer o.l., tapt
arbeidsinntekt i studieperioden, samt en indirekte psykologisk kostnad fra anstren-
gelsen ved å studere. For å investere i utdanning må individer kompenseres for
kostnaden gjennom høyere lønn når utdanningen er fullført. For at utdanningen
skal gi høyere lønn, må den føre til høyere produktivitet, ellers ville ikke bedriftene
betalt høyere lønn til ansatte med utdanning. Beslutningen om å ta utdanning er
altså et resultat av individers ønske om å maksimere nåverdien av inntekten over
livsløpet.

Empirisk estimeres avkastningen av utdanning fra en lønnsrelasjon der antall års
utdanning og yrkeserfaring inngår som forklaringsvariabler (Mincer 1974). Koef-
fisienten på utdanning tolkes da som avkastningen av utdanning, altså hvor stor
lønnsøkning en person kan forvente i snitt dersom vedkommende investerer ett år
mer i utdanning.

I all hovedsak viser empiriske studier at personer med høy utdanning har høyere
lønn enn de med lite eller ingen utdanning. Hvorvidt man skal tolke dette som
en effekt av utdanning på lønn, er et viktig og omstridt spørsmål; gir utdannin-
gen i seg selv høyere lønn, eller har personer med et iboende høyt inntektspo-
tensial en større tilbøyelighet til å ta høyere utdanning? Hvis det er observerbare
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forskjeller mellom individer som gjør at noen velger høy og noen lav utdanning,
kan vi kontrollere for dette i en regresjon. Dersom disse forskjellene er uobser-
verbare for oss, er det en mer omstendelig prosess å estimere den kausale sam-
menhengen. Da vil minste kvadraters metode gi forventningsskjeve estimater, og
vi kan ikke tolke koeffisienten på utdanning som en effekt (se Heckman, Lochner
& Todd 2006). Ulike metoder for å kontrollere for skjevheten gir litt ulike svar,
men studier på norske data har vist at estimater som ikke korrigerer for skjevhe-
ten, overvurderer avkastningen av utdanning noe. Likevel er ikke avviket veldig
stort, slik at resultatene fra enkle regresjoner ikke blir veldig misvisende (Hægeland
2003).

Tradisjonelt er avkastningen av utdanning estimert for hele populasjonen, men
senere har man også tatt hensyn til at det er heterogenitet i avkastningen av utdan-
ning mellom ellers relativt like grupper. Empiriske studier viser blant annet at
inntektsgevinsten som følger av utdanning varierer mellom utdanningsnivå, fag-
retning og kohort (Altonji, Blom & Meghir 2012; Heckman mfl. 2006; Kirkebøen,
Leuven & Mogstad 2014; Aakvik, Salvanes & Vaage 2009). Videre er også kjønn en
viktig dimensjon (Dougherty 2005). I tillegg varierer betydningen av utdanning for
lønn over lønnsfordelingen (Lemieux 2006; Peracchi 2006). I denne studien esti-
meres forskjeller i avkastningen av utdanning mellom kjønn, forskjeller i avkast-
ning mellom kjønn langs lønnsfordelingen og forskjeller langs lønnsfordelingen
mellom kvinner og mellom menn.

Generelt er avkastningen av utdanning i Norge noe mer beskjeden enn det man
finner internasjonalt. Dette stammer dels fra en sammenpresset lønnsstruktur og
dels fra en relativt god tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i perioder der etter-
spørselen har økt. Et vanlig anslag på lønnsøkningen av ett år mer utdanning er 5
prosent. Dette har holdt seg relativt stabilt over en lang periode (Hægeland 1999).

Avkastningen av utdanning påvirkes av de institusjonelle aspektene ved lønns-
dannelsen. I så måte er det en klar forskjell mellom offentlig og privat sektor i
Norge. En sentralisert lønnsdannelse bidrar til en sammenpresset lønnsstruktur,
der den relative forskjellen mellom høyt- og lavtlønte holdes på et lavt nivå. Dette
gjøres blant annet ved å løfte lønnsnivået i den nedre delen av lønnsfordelingen.
Lønnsnivået blant de med lav utdanning har holdt seg relativt høyt samtidig som
den øverste delen av fordelingen holdes noe tilbake. Dermed er det nokså stabile
forskjeller mellom utdanningsgrupper (Kahn 1998). En mer fleksibel lønnsdan-
nelse i privat sektor har betydning for det relative lønnsnivået, også etter utdan-
ningsgrupper. Det er også slik at enkelte utdanningsgrupper jobber utelukkende i
offentlig sektor, som kan bidra til å dempe lønnsnivået noe.

I Norge har forskningen ikke entydig fastslått de samme tendensene til høyere
avkastning av utdanning for kvinner som internasjonalt. Tidligere studier finner
små forskjeller i avkastning av utdanning mellom kvinner og menn (Barth & Røed
1999; Kahn 1998). Ett unntak er analyser av sammenhengen mellom utdanning
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og livsløpsinntekt. Kirkebøen (2010) finner at kvinner har en beregnet avkastning
av utdanning på 3,7 prosent før skatt og 3,0 prosent etter skatt, basert på livsløps-
inntekten. Tilsvarende tall for menn er 3,3 og 2,4 prosent. Barth, Schøne & Strøm
(2014) viser at innenfor hvert utdanningsnivå tjener kvinner mindre enn menn, og
det er lite som tyder på at kvinner har spesielt høy avkastning av sin utdanning.
Dette kommer delvis av at mange kvinner fortsatt velger tradisjonelt innen høyere
utdanning og at en stor andel høyt utdannede kvinner jobber i offentlig sektor der
utdanning kaster mindre av seg.

Data og analyseutvalg

Analysene bygger på grunnlagsdataene til Statistisk Sentralbyrås (SSBs) lønnssta-
tistikk for perioden 2002–2012 (SSB 2003). Lønnsstatistikken samles inn 1. oktober
hvert år og gir informasjon om lønnsnivå og lønnsfordeling blant ansatte i offent-
lig 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. I analysene inkluderes både
hel- og deltidsansatte personer i aldersgruppen 20–67 år.

Variablene som brukes i analysen er kjønn, utdanning, potensiell yrkeserfaring,
timelønn, arbeidstid og sektor. Utdanning måles ved antall års utdanning etter
grunnskolen. Potensiell yrkeserfaring måler antall år man potensielt har arbeidet
etter endt utdanning og regnes ut fra formelen alder-utdanningslengde-16. Dette
vil være et mindre presist mål på faktisk yrkeserfaring for kvinner enn for menn,
fordi vi vet at kvinner har flere og lengre fravær fra arbeidslivet i forbindelse med
familieetablering og i perioder hvor barna er små. Timelønn er beregnet ut fra
total månedsfortjeneste på tellingstidspunktet (1. oktober) og arbeidstid. Arbeids-
tid er målt ved avtalt arbeidstid per uke i privat sektor og dellønnsprosent i offent-
lig sektor. Dellønnsprosenten måler personens avtalte arbeidstid som prosent av
normal heltid. Total månedsfortjeneste inkluderer grunnlønn (fast avtalt lønn
inklusive faste personlige tillegg), bonuser og provisjoner, og uregelmessige tillegg.
Overtidsbetaling inkluderes ikke. Sektor definerer hvorvidt arbeidstakeren er sys-
selsatt i offentlig eller privat sektor og er definert ut fra næringskoden. I sektor-
inndelingen benyttes standard for næringsgruppering. I 2008 ble det innført en
ny standard, og dette vil påvirke definisjonen av sektor. I årene før 2008 omfat-
ter offentlig sektor næringskodene 75, 76, 77 og 78 (75 = offentlig administrasjon,
76 = skoleverket, 77 = kommunene, 78 = helseforetakene. Kodene 76, 77, og 78
er ikke i standard for næringsgruppering). Etter omleggingen omfatter offentlig
sektor NACE-kodene 84, 85, 86, 87 og 88. Privat sektor omfatter virksomheter som
er registrert med de øvrige kodene i begge periodene.

I tabell 1 presenteres deskriptiv statistikk av variablene i utvalget for 2002–2012
separat for kvinner og menn. Kvinner har i snitt en lavere timelønn enn menn,

348

KJERSTI MISJE ØSTBAKKEN

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR 4 2015 ÅRGANG 32 344–359



jobber mer deltid og en større andel av sysselsatte kvinner jobber i offentlig sektor.
Det er en liten eller ingen forskjell i potensiell yrkeserfaring.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk separat for kvinner og menn (2002–2012)

Menn
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Log(timelønn) 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5
Erfaring 21,6 21,8 21,9 22,1 22,1 22 22 22 22,2 22,2 22,2
Heltid 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Privat 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Utdanning (år) 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9
Andel med:
Grunnskole 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Videregående 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,50 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49
Høyere utd –
lavere grad 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23
Høyere utd –
høyere grad 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12

Observasjoner
(1000) 998 989 1016 976 1012 1075 1013 1026 1017 1020 1046

Kvinner
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Log(timelønn) 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3
Erfaring 21,9 22,1 22,3 22,3 22,3 22,3 22 22 22,2 22,1 22,2
Heltid 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Privat 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5
Utdanning (år) 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 4 4 4,1 4,2 4,3 4,3
Andel med:
Grunnskole 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14
Videregående 0,46 0,45 0,45 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42 0,41 0,40 0,39
Høyere utd –
lavere grad 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 0,37
Høyere utd –
høyere grad 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10

Observasjoner
(1000) 880 872 887 892 914 966 956 970 958 973 990
Note: Egne beregninger på Lønnsstatistikken
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Utdanningslengden har økt for både kvinner og menn i snitt, men aller mest for
kvinner som i 2012 hadde 4,3 års utdanning i snitt mot menns 3,9 år. Antall syssel-
satte har også økt for kvinner og for menn.

Veksten i gjennomsnittlig utdanningslengde henger sammen med at det er færre
sysselsatte med korte utdanningsløp – grunnskole eller videregående skole – som
høyeste fullførte utdanning. Dette reflekterer både at de som går ut av arbeidsmar-
kedet og over i pensjon eller andre trygdeytelser, har lav utdanning og at utdan-
ningsnivået blant de som kommer inn i markedet, er litt høyere. Videre i tabell
2 presenteres andelen sysselsatte kvinner og menn med henholdsvis grunnskole,
videregående, høyere utdanning- lavere og - høyere grad som høyeste fullførte
utdanning. Andelen kvinner med høy utdanning- lavere grad har steget fra 31 til
37 prosent, mens andelen kvinner med høyere grad har steget fra 6 til 10 prosent.
Det er også en vekst i andelen menn med høyere utdanning, men den er ikke
like markert som for kvinner. Fortsatt har omtrent halvparten av sysselsatte menn
videregående som høyeste fullførte utdanning.

Flere høyt utdannede sysselsatte kvinner, men fortsatt lavere avkastning

Tidligere har vi kunnet forklare noe av lønnsforskjellen mellom kvinner og menn
med blant annet ulik lenge på utdanningen og potensiell arbeidserfaring. Barth,
Schøne og Strøm (2014) viser at vi i 2012 ikke lengre kan det. Ettersom kvinner
har fått høyere utdanning, har den delen av lønnsforskjellene som kan føres tilbake
til utdanningsforskjellene, blitt mindre og helt borte. Hva som har skjedd med
forskjeller i avkastningen av utdanning er imidlertid ikke kjent. Ved å estimere
regresjoner med log timelønn som avhengig variabel og kjønn, utdanning, utdan-
ning kvadrert2, potensiell yrkeserfaring og potensiell yrkeserfaring kvadrert og
en dummy for heltid som kontrollvariabler, finner vi at den gjennomsnittlige
avkastningen av utdanning for alle arbeidstakere er på rundt 5 prosent i perioden
2002–2012. Dette er i tråd med det typiske anslaget for Norge. Separate analyser
for kvinner og menn viser at menn i snitt har høyere avkastning av utdanning enn
kvinner.

Mens menn har en avkastning på opp mot 6 prosent, ligger avkastningen for
kvinner under 4 prosent. Forskjellen har økt fra 2 prosentpoeng i 2002 til 2,5 pro-
sentpoeng i 2012, og forskjellen er statistisk signifikant. Dette er illustrert i figur
1 sammen med utviklingen i den observerte lønnsforskjellen mellom kvinner og
menn (uten kontroller) og i forskjellen i andelen kvinner og menn med høyere
utdanning. Utdanningsforskjellen er målt i prosentpoeng og leses på den venstre
aksen i diagrammet. I 2012 er andelen kvinner med høyere utdanning drøyt 12
prosent høyere enn andelen menn. Forskjellen i andelen kvinner og menn med
høyere utdanning har vært formidabel i tiårsperioden, det har kun vært en forsik-
tig tilnærming i lønnsforskjellene, og i motsetning til internasjonale funn, har sys-
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selsatte kvinner i Norge noe lavere avkastning av utdanningen enn menn. Det er
derfor lite som støtter avkastning av utdanning som en forklaring på at kvinner tar
mer utdanning enn menn.

Figur 1. Utviklingen i timelønnsforskjellen mellom kvinner og menn,
utdanningsforskjell og avkastning av utdanning for kvinner og menn (2002–2012)

Note: Egne beregninger fra regresioner på Lønnstatistikken.

Det går et klart skille mellom offentlig og privat sektor hva gjelder lønnsdannelse og
hva gjelder kvinneandel. 50 prosent av alle sysselsatte kvinner, og 60–65 prosent av
høyt utdannede sysselsatte kvinner arbeider i offentlig sektor der lønnsstrukturen
er sammenpresset. Tilsvarende tall for menn er 20 prosent sysselsatte og 40 prosent
høyt utdannede i offentlig sektor. Tabell 2 presenterer utviklingen avkastning av
utdanning innad i de to sektorene separat for kvinner og menn for to mål på time-
lønn: timelønn basert på fastlønn og timelønn basert på fastlønn, faste og variable
tillegg og bonus. Slik får vi et bilde av hvordan lønnspolitikken i de to sektorene slår
ut i avkastning av utdanning. Legg også merke til at standard for næringsgruppe-
ring endres fra og med 2008 i Lønnsstatistikken. For å illustrere det er det lagt inn
en linje. Det er ikke opplagt at vi kan sammenligne utviklingen i årene før 2008 med
årene etter, men innad i de to periodene kan utviklingen sammenlignes.
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Tabell 2. Utviklingen i avkastning av utdanning separat for kvinner og menn i
offentlig og privat sektor (2002–2012) i prosent

Offentlig sektor
Kvinner Menn

Fastlønn Fast+ tillegg+ bonus Fastlønn Fast+ tillegg+ bonus

2002 3,01 2,92 4,38 2,78
2003 2,74 2,95 3,84 2,72
2004 3,03 3,37 3,85 2,85
2005 2,88 3,23 3,72 2,91
2006 2,72 2,93 3,46 2,55
2007 2,84 3,17 3,47 2,62
2008 2,85 3,13 3,07 2,40

2009 2,61 2,97 2,94 2,32
2010 2,89 3,16 3,35 2,62
2011 2,59 2,87 3,02 2,41
2012 2,79 3,02 3,35 2,66

Privat sektor
Kvinner Menn

Fastlønn Fast+ tillegg+ bonus Fastlønn Fast+ tillegg+ bonus

2002 3,62 3,64 5,21 5,55
2003 3,77 3,80 5,18 5,50
2004 3,64 3,67 5,02 5,37
2005 3,42 3,56 5,13 5,53
2006 3,55 3,62 4,93 5,42
2007 3,56 3,71 5,39 5,90
2008 3,40 3,62 5,28 5,80

2009 3,57 3,70 5,65 6,26
2010 3,54 3,67 5,76 6,35
2011 3,55 3,77 5,96 6,58
2012 3,63 3,84 5,95 6,52

Note: Egne beregninger fra regresjoner på Lønnstatistikken. Prosent er regnet fra estimatet på antall års utdanning ved
formelen: (eβ – 1) × 100

La oss først se på offentlig sektor og fastlønn. Menn har en noe høyere avkastning
av utdanningen enn kvinner målt med fastlønn. Når vi så legger på faste og variable
tillegg, samt bonus, faller avkastningen av utdanning for menn, mens den (med
unntak av 2002) øker for kvinner. Det er verdt å merke at det er de faste og variable
tilleggene som gir endringer, siden bonus normalt ikke er utbetalt i offentlig sektor.

352

KJERSTI MISJE ØSTBAKKEN

SØKELYS PÅ ARBEIDSLIVET NR 4 2015 ÅRGANG 32 344–359



Dette betyr at høyt utdannede menn i offentlig sektor har høy fastlønn, mens høyt
utdannede kvinner i offentlig sektor mottar ulike typer tillegg i sitt arbeidsforhold.
Tilleggene er også med på å snu kjønnsforskjellen i avkastning av utdanning i favør
kvinner i offentlig sektor.

I privat sektor har menn den høyeste avkastningen av utdanning for begge
lønnsmålene, og forskjellen mellom kvinner og menn blir noe større når tillegg og
bonus inkluderes. Det er i hovedsak tilleggene som gir større forskjeller i avkast-
ning mellom kvinner og menn. Tallene for privat sektor indikerer at det er de høyt
utdannede som mottar tillegg og bonus. Kjønnsforskjellen i avkastning av utdan-
ning har blitt større innad i privat sektor, og forskjellen mellom kvinner og mellom
menn i offentlig og privat sektor har blitt større.

Ulik avkastning av utdanning langs lønnsfordelingen

Resultatene over viser at kvinner i snitt har lavere avkastning av utdanning enn
menn. Separate analyser for offentlig og privat sektor nyanserer bildet noe, samt
viser at kjønnsforskjellen er sensitiv for hvilke lønnsmål man bruker. Likevel er det
lite i disse analysene som støtter hypotesen om at utdanningsveksten blant kvinner
kan forklares av relativt høy gjennomsnittlig avkastning. Sammenhengen mellom
utdanning og lønn – og kjønnsforskjellen i denne sammenhengen – målt på gjen-
nomsnittet, kan skjule veldig interessante nyanser over lønnsfordelingen. Videre i
artikkelen undersøkes nivået på avkastning av utdanning blant alle sysselsatte over
den betingede lønnsfordelingen og forskjeller mellom kvinner og mellom menn,
samt forskjeller mellom kvinner og menn innen sektor.

I denne delen av analysen brukes kvantilregresjoner som er en ikke-lineær esti-
meringsmetode hvor man kan analysere sammenhengen mellom utdanning og
lønn på ulike punkter i lønnsfordelingen. Analysene gjøres på den betingede lønns-
fordelingen, altså lønnsfordelingen for de med like karakteristikker. Dette må ikke
forveksles med den ubetingede lønnsfordelingen som vi observerer i arbeidsmar-
kedet. Kvantilregresjoner tillater ulike estimerte koeffisienter på forklaringsvaria-
blene på ulike punkter i den betingede lønnsfordelingen. Analysene gjøres kun på
2012-årgangen. Dette motiveres både av at mønsteret i avkastningen av utdanning
har vært stabilt, og av kapasitets- og plasshensyn.

Innledningsvis ble et grunnleggende problem i analyser av avkastningen av
utdanning omtalt; gir utdanningen i seg selv høyere lønn, eller har personer med
et iboende høyt inntektspotensial større tilbøyelighet til å ta høyere utdanning.
Siden en optimal tilpasning skjer der den marginale kostnaden er lik den marginale
avkastningen av å ta utdanning, og siden den marginale kostnaden antas å være fal-
lende i (uobserverte) evner, forventes det at avkastningen av utdanning er fallende i
evner. Siden personer med et iboende høyt inntektspotensial (de med høye evner)
har høyere lønn, vil disse personene ha en flatere lønnsprofil med hensyn på utdan-
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ning enn personer med et noe lavere inntektspotensial. Med andre ord; en person
på marginen vil kunne ha relativt høy avkastning av utdanning sammenlignet med
en som uansett ville tatt utdanning. Anta at persentilene i fordelingen fungerer
som et mål på uobserverbare evner. Gitt den negative teoretiske sammenhengen
mellom avkastning av utdanning og evner, ville vi forvente lavere avkastning av
utdanningen i toppen av lønnsfordelingen.

Innledende analyser på hele den sysselsatte befolkningen (ikke presentert) viser
at avkastningen av utdanning ligger på 3,5–4 prosent i den nederste delen av for-
delingen, og på 4–5 prosent i den øvre. Det er kun de aller høyest lønte som skiller
seg ut med 6–7 prosent avkastning. Utdanning bidrar altså ikke til å utjevne for-
skjellene over lønnsfordelingen – da måtte avkastningen av utdanning vært høyere
for de lavtlønte enn de høytlønte. Likevel er forskjellen i avkastning over lønnsfor-
delingen ikke dramatisk store. Dette gir ikke støtte til den skisserte teoretiske sam-
menhengen over, der avkastningen av utdanning skulle være lavere på toppen av
lønnsfordelingen.

Separate analyser for kvinner og menn er presentert i figur 3. Her er avkastnin-
gen av utdanning for menn og kvinner plottet for hver 5. persentil i den betingede
lønnsfordelingen. Blant menn med lik utdanningslengde, lik potensiell yrkeserfa-
ring og med like lang arbeidstid, har de øverst i lønnsfordelingen høyere avkastning
av utdanning enn de i den laveste delen av lønnsfordelingen. For kvinner er det ikke
slik. Det er faktisk kvinnene med høy lønn som har lavest avkastning av utdannin-
gen. Fra medianen og utover i kvinnenes betingede lønnsfordeling faller avkastnin-
gen av utdanning, og på 90. persentilen er avkastningen på rundt 2,5 prosent. Her
er det verdt å minne om at analysene er gjort separat for kvinner og menn, noe
som innebærer at kvinner og menn har separate lønnsfordelinger. Det er ikke slik
at kvinner og menn i samme persentil i de respektive lønnsfordelingene har likt
nivå på lønnen. Deres plassering i fordelingen er altså relativ til andre sysselsatte
med like karakteristikker og samme kjønn. De høytlønte kvinnene har relativt lav
avkastning av utdanning, både sammenlignet med kvinner lengre ned i lønnsforde-
lingen og sammenlignet med menn. Utdanning har altså en viss utjevnende effekt
mellom relativt like kvinner, men ikke mellom relativt like menn.
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Figur 2. Avkastning av utdanning over lønnsfordelingen. Kvinner og menn. 2012

Kilde: Egne beregninger på Lønnsstatistikken 2012.

Stigende avkastning av utdanning over fordelingen står i kontrast til den teore-
tiske prediksjonen om lavere avkastning på toppen av lønnsfordelingen. Likevel er
det her verdt å minne om at det ikke gjøres noen forsøk på å skille kausalitet og
seleksjon, slik at estimatene kan være forventningsskjeve og denne skjevheten kan
fordele seg ulikt over fordelingen. Vi kan dermed ikke endelig konkludere med at
effekten av utdanning er større på toppen av lønnsfordelingen, men det er en klar
heterogenitet i sammenhengen mellom utdanning og lønn over lønnsfordelingen.
Sammenligner vi resultatene fra figur 2 med den gjennomsnittlige avkastningen av
utdanning fra figur 1, finner vi for det første at det er mye heterogenitet i avkastnin-
gen av utdanning som ikke kommer fram ved gjennomsnittsbetraktninger. Hete-
rogeniteten over fordelingen er tilsynelatende større for menn (kvinner har en
flatere avkastningsutvikling over fordelingen), slik at gjennomsnittet underestime-
rer avkastningen for en større andel menn enn kvinner.

Tabell 2 i forrige avsnitt bekreftet at forskjellen i avkastning av utdanning er ulik
i offentlig og privat sektor. I snitt har kvinner høyere avkastning av utdanning i
offentlig sektor, mens forskjellen går i menns favør i privat sektor. I figur 3 presen-
teres resultater for separate kvantilregresjoner for kvinner og menn innad i sekto-
rene.
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Figur 3. Avkastning av utdanning over lønnsfordelingen separat for offentlig og
privat sektor. Kvinner og menn (2012)

Kilde: Egne beregninger på Lønnsstatistikken 2012.

Sammenligninger på tvers av kjønn og på tvers av sektor er ikke rett fram, siden
kvinner og menn her har ulike betingede lønnsfordelinger innad i hver sektor.
Resultatene viser likevel noen interessante mønster over fordelingen. For det første
ser vi av figur 3 at høyere avkastning av utdanning for kvinner i offentlig sektor,
slik vi fant på gjennomsnittet, også er tilfelle langs store deler av lønnsfordelingen.
Men vi ser helt klart at i offentlig sektor har lavtlønte menn den høyeste avkastnin-
gen av utdanning, mens de høytlønte mennene til og med har negativ avkastning.
Blant kvinnene er det de på midten i fordelingen som har den høyeste avkastnin-
gen av utdanning. Det er også slik at kvinner i øverste del av lønnsfordelingen i
offentlig sektor har en noe høyere avkastning av utdanningen enn menn. Vi finner
ikke tilsvarende mønster i privat sektor. Der er avkastningen av utdanning høyere
for menn enn for kvinner over hele fordelingen, og utdanning bidrar ikke til å
jevne ut forskjellene mellom høyt og lavt lønte arbeidstakere. Riktignok har de 10
prosent lavest lønnede høyere avkastning av utdanningen sin enn de neste 10 pro-
sentene, men de har fortsatt lavere avkastning enn de som ligger over medianen i
fordelingen. Disse enkle analysene av avkastningen av utdanning innen sektor og
kjønn viser at utdanning påvirker lønnen ulikt på ulike steder i lønnsfordelingen,
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og at rene gjennomsnittsanalyser skjuler interessante nyanser mellom kvinner og
mellom menn og på tvers av sektorer.

Oppsummering og diskusjon

Utdanningsveksten i det norske arbeidsmarkedet – og særlig utdanningsveksten
blant kvinner, har vært formidabel. I dag dominerer kvinner i høyere utdanning,
og stadig flere kvinner søker karriere innenfor yrker som krever høyere akademisk
grad.

Siden veksten i kvinners og menns utdanningsnivå har vært så ulik, vet vi fra
human kapital teorien at dette kan skyldes kjønnsforskjeller i marginal gevinst eller
marginal kostnad ved å ta utdanning. Denne artikkelen har tatt for seg lønnsgevins-
ten i arbeidsmarkedet som en mulig forklaring på kjønnsforskjellen i utdannings-
lengde. Hovedfunnet er at menn har høyere avkastning av utdanningen sin i snitt.
Det er en svak tendens til økt avkastning av utdanning generelt i økonomien, der
økningen er litt sterkere for menn enn for kvinner. Kvinner har noe høyere avkast-
ning av utdanningen i 2012 enn i 2002, men den er fortsatt lavere enn avkastnin-
gen for menn. Dette henger sammen med hvilke sektorer kvinner og menn jobber
i. Innad i offentlig sektor har kvinner høyere avkastning av utdanningen når lønn
måles som timelønn inklusive tillegg og bonus. I privat sektor har menn høyest
avkastning av utdanningen uavhengig av mål på timelønn.

Separate analyser for sektorer viser at avkastningen av utdanning henger sterkt
samme med lønnsstrukturen. Innenfor privat sektor er det større fleksibilitet i
lønnsdannelsen, samtidig som det er større heterogenitet i sammensetningen av
sysselsatte, bransjer og mer konkurranse om arbeidskraft. For mange utdannings-
grupper er offentlig sektor enekjøper av arbeidskraften, og dette bidrar til å holde
lønnsnivået nede.

Dette bekreftes også i analyser av forskjeller i avkastning over lønnsfordelingen.
Avkastningen av utdanning bidrar til en viss utjevning mellom lavt- og høytlønte
kvinner som ellers er relativt like. Blant relativt like menn bidrar avkastningen av
utdanning til å forsterke forskjellene, særlig på toppen av fordelingen. Dette møns-
teret er tydeligst i privat sektor, mens avkastningen har en utjevnende rolle både
mellom kvinner og mellom menn i offentlig sektor.

Det er lite fra denne analysen som støtter hypotesen om at kvinner har høyere
avkastning av utdanning enn menn. Likevel viser resultatene at bildet nyanseres
når man tillater ulik avkastning på tvers av sektorer og kjønn, og langs lønnsforde-
lingen.
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Noter

1 Arbeidet med denne artikkelen er finansiert av CORE- Nasjonalt kjernemiljø for likestil-
lingsforskning,

2 I den tradisjonelle Mincer- regresjonen inngår normalt ikke utdanning kvadrert som for-
klaringsvariabel. Ved å inkludere utdanning kvadrert i modellspesifikasjonen tillater man
en krumning på sammenheng mellom utdanningslengde og lønn (ikke bare en lineær rett
linje). Separate regresjoner viser at kvinner og menn har ulik krumning på denne sam-
menhengen; menn har en tilnærmet lineær sammenheng mellom antall års utdanning og
log timelønn, mens kvinners sammenheng er mer krummet med en signifikant positiv
koeffisient på utdanning kvadrert. Dette innebærer at predikert lønn for en gjennom-
snittskvinne vil øke og tilta med antall års utdanning.
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Kvinner, barn og valg av sektor: Har offentlig sektor fortsatt
en tiltrekning?
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Dr. polit. i samfunnsøkonomi, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning
pal.schone@samfunnsforskning.no

Sammendrag
Offentlig sektor er kvinnedominert. Vi analyserer betydningen av barn for kvinners
valg av offentlig sektor. Er det slik at offentlig sektor har en tiltrekning på kvinner
i småbarnsfasen? Resultatene viser at offentlig sektor har en tiltrekningskraft for
kvinner med barn. Kvinner med barn har høyere sannsynlighet for å arbeide i
offentlig sektor sammenlignet med kvinner uten barn, og denne forskjellen øker
med antall barn. Videre finner vi at deler av kvinners seleksjon inn i offentlig sektor
skjer i perioden med barnefødsler og senere småbarnsfase. Hvordan kan vi for-
klare dette funnet? Dersom kvinner oppfatter offentlig sektor som en mer «familie-
vennlig» sektor enn privat sektor, for eksempel ved at tilgangen på deltidsarbeid er
større, og kvinner mer enn menn setter pris på slike kjennetegn, kan det føre til at
kvinner i større grad enn menn velger denne sektoren, og da spesielt i perioder av
livet hvor man har store familiære forpliktelser.1

Nøkkelord: kjønnssegregering, offentlig sektor, barn, deltid

Abstract: Women, children and choice of sector: Is the public sector still
attractive?
The public sector in Norway is female dominated, and in this article we analyse
the significance of children in mothers making this choice. Does the public sector
attract women when they have small children? The results show that women in this
position are indeed attracted by the public sector, where they are more likely to
work than women without children, the difference increasing with the number of
children. Furthermore, panel data analyses show that this difference occurs partly
in the period when they have small children. Mothers thinking that the public
sector is more «family friendly» than the private sector – for example through there
being more available part-time jobs – and attaching more value to such attributes
than men do will lead women into the public sector, especially in periods when they
have small children.

Keywords: public sector, gender segregation, small children, part-time
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I en internasjonal målestokk er det norske arbeidsmarkedet regnet for å være
kjønnssegregert. Kvinner og menn jobber i ulike yrker, næringer og sektorer. Tall
fra Eurostat viser at Norge er mer kjønnssegregert enn EU-gjennomsnittet. Dette er
tilfelle både når vi bruker detaljert yrkesklassifisering og klassifisering etter næring
(Bettio & Verashchagina 2009). Tendensen går likevel i retning lavere segregering.
Dette er blant annet dokumentert i Ellingsæter (2013), som undersøker og disku-
terer utviklingen i kjønnssegregeringen i de skandinaviske landene, og i Bettio &
Verashchagina (2009), som undersøker endring i segregeringsmønsteret fra 1997 til
2007 basert på den europeiske arbeidskraftundersøkelsen. Dette er også en observa-
sjon som gjøres i Barth et al. (2014b), som ser på endringen fra 2002 til 2010.

Men, ett er likevel sikkert; det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnssegregert
når det gjelder fordelingen mellom offentlig og privat sektor. Kvinner er overre-
presentert i offentlig sektor mens menn dominerer i privat sektor. Hvorfor kan
det være interessant å studere hvordan kvinner og menn fordeler seg på offentlig
og privat sektor? Én grunn er at tidligere studier og utredninger har vist at time-
lønnsforskjeller mellom kvinner og menn henger nøye sammen med det segre-
gerte arbeidsmarkedet (Barth et al. 2014b; NOU 2008:15). Timelønnsforskjellene
mellom kvinner reduseres når vi kontrollerer for at kvinner og menn er forskjellig
fordelt mellom offentlig og privat sektor (Barth et al. 2013). Det betyr at en del av
lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes at kvinner og menn fordeler seg
ulikt mellom offentlig og privat sektor, og i disse sektorene er avlønningen ulik.

Vi vil derfor argumentere for at det er behov for flere studier som analyserer hva
som bestemmer seleksjon av kvinner og menn til offentlig og privat sektor. Kjønns-
forskjeller i valg av utdanning er en åpenbar kandidat for å forstå hvorfor kvinner
og menn fordeler seg ulikt mellom sektorer. Utdanninger innenfor helse- og sosi-
alfag og lærerutdanninger fører veldig ofte inn i offentlig sektor, og historisk har
kvinner dominert disse studieretningene. Denne mekanismen er ikke vårt hove-
danliggende i denne artikkelen. Isteden skal vi se på en annen faktor; barn og små-
barnsfasen. Konkret studerer vi nærmere betydningen av barn og småbarnsfasen
for kvinner og menns valg av offentlig versus privat sektor.

Hvorfor er offentlig sektor kvinnedominert?

Det er et omfattende spørsmål om hvorfor offentlig sektor er kvinnedominert,
og en rekke ulike forklaringsmodeller kan trekkes fram, se for eksempel NOU
(2008: 06), Kjønn og lønn, for en god diskusjon av dette. Ett utgangspunkt for å
forklare kjønnsdelte arbeidsmarkedet er å betrakte utdannings- og yrkesvalg ut i
fra perspektivet individuelle valg og preferanser. Dette er tilbudsforklaringer. Til-
budsforklaringer forstår kjønnssegregeringen i arbeidsmarkedet på bakgrunn av
kjennetegn ved arbeidstakeren, som for eksempel utdanning, yrkesdeltakelse og
vurderinger knyttet til balanse mellom arbeid og familieliv.
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Innenfor denne forklaringen er det en retning som sier at kvinner – fordi de
ønsker å kombinere en karriere i arbeidsmarkedet med familie – velger jobber
hvor de blir mindre «straffet» for fravær fra arbeidsmarkedet på grunn av forplik-
telser i hjemmet. Distinksjonen mellom offentlig og privat sektor er relevant her.
Norske studier viser at «lønnstraffen» ved å få barn for kvinner er markert lavere
i offentlig enn i privat sektor (Barth et al. 2013; Hardoy & Schøne 2008). Andelen
deltidsjobber er også mye høyere i offentlig sektor enn i privat sektor. Dersom
lavere «lønnstraff» ved barn og god tilgang på deltidsjobber oppfattes av noen som
«familievennlige» attributter, så vil arbeidstakere som har sterkere preferanser for
«familievennlige» arbeidsbetingelser da kunne velge offentlig sektor fremfor privat
sektor. Dersom kvinner har sterkere preferanser enn menn når det gjelder slike
attributter, vil de i større grad velge offentlig sektor, og da spesielt i en fase av livet
hvor familieforpliktelsene er store. Denne seleksjonsmekanismen har tidligere blitt
omtalt som «tesen om offentlig sektors tiltrekning» (Hansen1995).

Nyere studier har likevel vist at «straffen» ved å få barn – i form av lavere time-
lønn for kvinner med barn i forhold til kvinner uten barn – har gått ned i privat
sektor i løpet av de siste 10 årene (Barth et al. 2013; Østbakken 2014). Av den
grunn skal man isolert sett forvente at offentlig sektors tiltrekningskraft er blitt noe
svekket. Et annet moment som isolert sett kan tenkes å redusere kjønnssegregerin-
gen de senere årene, er forskjellen i skolekarakterer mellom gutter og jenter. Jenter
har i dag flere valgmuligheter enn menn, fordi de gjennomsnittlig har bedre karak-
terer enn guttene. I de empiriske analysene belyser vi viktigheten av disse utvikling-
strekkene ved å analysere om seleksjonsmønsteret inn til offentlig sektor har endret
seg i løpet av observasjonsperioden.

Det er en relativt stor forskningslitteratur som har vært opptatt av velferds-
statens betydning for kjønnsdeling i arbeidsmarkedet; en del av denne litteratu-
ren kaller det gjerne et «velferdsstatsparadoks» at kvinner og menn – i et land
med så høy kvinnelig yrkesdeltakelse – fordeler seg såpass skjevt i arbeidsmarke-
det (Mandel & Semyonov 2006). Den potensielle avveiningen mellom en del type
offentlig familiepolitikk som skal legge til rette for en god balanse mellom arbeids-
markedsdeltagelse og familieliv, og kvinners karrieremuligheter, har for eksem-
pel blitt analysert av Blau og Kahn (2013). Deres funn antyder at en slik trade-off
finnes. Slik politikk legger til rette for høy kvinnelig arbeidsmarkedsdeltakelse, men
kan virke begrensende på muligheten for å få topp-karrierejobber. Dette funnet har
likevel blitt utfordret av Korpi et al. (2013), som konkluderer basert på en kompara-
tiv studie av 18 land, at land som de nordiske velferdsstatene ikke har noen negativ
effekt på kvinners karrieremuligheter.

Det er lite kvantitativ forskning som har sett konkret på betydningen av barn
for kjønnsdelingen på arbeidsmarkedet. Hansen (1995) er et unntak. Hun benyt-
ter data fra folketellingene i 1980 og 1990. Dataene er organisert som et panel, slik
at hun kan følge individer mellom de to tidspunktene. Resultatene gir støtte til
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hypotesen om offentlig sektors tiltrekningskraft; omsorgsansvar påvirker mobi-
litet. Resultatene viser at det spesielt er kvinner med stort omsorgsansvar som
utover i karrieren beveger seg fra privat til offentlig sektor.

I denne artikkelen analyserer vi om det fortsatt er slik at offentlig sektor har
en tiltrekningskraft på kvinner med små barn, og om dette skiller seg fra menn
i samme livsfase. I neste avsnitt presenterer vi dataene, variablene, utvalget og
metoden vi benytter. Deretter presenterer vi resultatene, og avslutter med en kon-
klusjon.

Data og metode

Vi benytter registerdata på individnivå, tilrettelagt og organisert av Statistisk sen-
tralbyrå (SSB). Vi benytter to ulike datasett, et datasett med tverrsnittsdata og et
datasett med en panelstruktur, hvor vi kan følge personer over tid. Resultater fra de
to typene data vil til sammen gi oss et bredt bilde av sammenhengen mellom barn
og sektorvalg. Analysene på tverrsnittsdataene vil gi oss et bilde av sammenhengen
mellom antall barn og sektorvalg, mens analysene med forløpsdataene vil gi oss et
bilde av hvordan sektorvalg endres over tid, når man får barn.

Tverrsnittsdata

I første del av resultatavsnittet benytter vi tverrsnittsdata fra SSBs Lønnsstatis-
tikk. Lønnsstatistikken inneholder fulltellinger av alle lønnstakere i offentlig sektor
(stat, fylke, og kommune), og store representative utvalg i privat sektor. Utvalgene
i privat sektor utgjør 30–40 prosent av totalpopulasjonen. Lønnsstatistikken opp-
dateres årlig og gjelder per 1. oktober. Lønnsstatistikken er regnet for å gi nøy-
aktige registeropplysninger og benyttes blant annet av Teknisk beregningsutvalg.
Vi inkluderer årene 2002–2012 i analysen. Populasjonen vi studerer er personer i
aldersgruppen 20–40 år, hvert år.

Den avhengige variabelen er en dummy variabel som måler om man arbeider i
offentlig eller privat sektor. Sektortilhørighet er bestemt ved hjelp av næringsopp-
lysninger. Konkret defineres offentlig sektor som: Offentlig forvaltning (Nace-kode
75), Undervisning (Nace-kode 80), og Helse- og sosialtjenester (Nace-kode 85).2

Den viktigste forklaringsvariabelen er informasjon om antall barn. Vi lager tre
grupper; ett barn, to barn og tre barn eller mer. Referansegruppen er ingen barn.
Som kontrollvariabler inkluderer vi alder ved fødsel, utdanningsnivå, utdannings-
type, og bostedsfylke. Utdanningsnivå måles ved fem dummyvariabler: grunn-
skole, videregående skole, høyre utdanning lavere grad, høyere utdanning høyere
grad og ukjent utdanning. Utdanningstype måles ved ni dummyvariabler: All-
menne fag, Humanistiske og estetiske fag, Lærerutdanninger og utdanninger i
pedagogikk, Samfunnsfag og juridiske fag, Økonomiske og administrative fag,
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Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, Helse-, sosial- og idretts-
fag, Primærnæringsfag, Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, Uopp-
gitt fagfelt.

Paneldata

I den andre delen av analysen benytter vi registerdata på individnivå med en for-
løpsstruktur (paneldata). Utgangspunktet er fulltellinger av alle personer som er
registrert som lønnstakere i NAVs sysselsettingsregister (Arbeidsgiver-/Arbeidsta-
kerregisteret). 3 Fra dette registeret følger vi fire kohorter av mødre og fedre, som vi
følger over tid; fra ett år før fødsel til seks år etter fødsel. Populasjonen er alle som
er registrert bosatt og registrert som lønnstakere ett år før fødsel. Den avhengige
variabelen er konstruert på samme måte som presentert over. Alle kontrollvaria-
blene er også de samme og konstruert på samme måte. Den viktigste forklaringsva-
riabelen er igjen informasjon om barn. Denne gangen er den basert på informasjon
om personen fikk barn i år t. Som kontrollgruppe benytter vi personer som ikke fikk
barn i år t, men som ellers er i samme aldersintervall. Aldersavgrensningen er den
samme som i tverrsnittsdataene; kvinner og menn 20–40 år.

Analysemetode

Ved hjelp av disse to datasettene estimerer vi to typer modeller: Fra tverrsnittsda-
taene estimerer vi følgende modell:

hvor i angir person og t observasjonsår. Den avhengige variabelen er en dummy-
variabel som måler om man jobber i offentlig sektor eller privat sektor. De de vik-
tigste variablene er variablene for antall barn; Ett_barn, To_barn, og Tre_barn.
Referansegruppen er kvinner (og menn) uten barn. Kontrollvariablene er samlet i
vektoren X. I tillegg kontroller vi også for observasjonsår (εit) i alle regresjonene.
Feilleddet er gitt ved τt. Resultater fra å estimere likning (1) vil gi oss sammenhen-
gen mellom antall barn og sannsynligheten for å arbeide i offentlig sektor.

Fra paneldataene estimerer vi følgende modell:

hvor i er person, k er kohort (1998, 2000, 2002, 2004) og t er tid før og etter fødsel
(fra året før fødsel t=-1, til seks år etter fødsel, t=6). Utvalget i denne analysen er
fire kohorter av mødre, som fødte sitt yngste barn i hhv 1998, 2000, 2002, og 2004.
Disse følges fra ett år før fødsel til seks år etter fødsel (t=-1, t=0, t=2, t=4, t=6). Til
denne gruppen av mødre lager vi en sammenligningsgruppe av kvinner som ikke
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fødte barn i de samme årene (1998, 2000, 2002 og 2004). Disse skal fungere som en
sammenligningsgruppe for hva som ville ha skjedd dersom mødrene som fikk barn,
ikke fikk barn. Det er ikke helt enkelt å finne et utvalg av mødre og ikke-mødre som
best kan brukes til å evaluere sammenhengen mellom å få barn og senere sektortil-
hørighet. Kvinner som ikke fikk barn i år t, kan meget vel få barn året etter, og derfor
bli en del av det som ellers ville vært en tiltaksgruppe. For å unngå dette begren-
ser vi analyseutvalget til kvinner og menn som fødte sitt yngste barn i de aktuelle
årene (1998, 2000, 2002 og 2004), det betyr at de ikke er registrert med ytterligere
fødsler i analyseperioden. Videre, for å rendyrke effekten av den aktuelle fødselen,
og ikke eventuelle tidligere fødsler, inkluderer vi heller ikke kvinner og menn som
har eldre barn enn det som er født i de aktuelle årene. De samme utvalgskriteriene
pålegges sammenligningsgruppen, det vil si de som ikke fikk barn i år t=0.4

I likning 2 er Barnik en dummy-variabel som tar verdien 1 dersom man fikk barn
i år t0, og 0 ellers. Variablene Tid_siden_fødsel er fem dummy variabler som måler
tid siden fødsel; fra –1 (året før fødsel), til +6 (seks år etter fødsel). Interaksjonen
mellom de to variablene måler tidsutviklingen i sektortilhørighet mellom de som
fikk barn, og de som ikke fikk barn i år t. Det er koeffisienten til denne interaksjons-
variabelen (b3) vi er spesielt interessert i. Vi estimerer også her separate modeller
for kvinner og menn. Kontrollvariablene er samlet i vektoren X. I tillegg kontroller
vi også for fødselskohorter (1998, 2000, 2002 og 2004) i alle regresjonene. Resulta-
ter fra å estimere likning (2) vil gi oss sammenhengen mellom å få barn og valg av
sektor i de etterfølgende årene.

Resultater fra tverrsnittsdata

Vi starter med å presentere resultater fra tverrsnittsdataene. I vedleggstabell V1
presenterer vi gjennomsnittsverdier for kvinner og menn, med og uten barn. For
å lette presentasjonen slår vi sammen alle barnekategoriene (ett barn, to barn, tre
barn eller mer) til en kategori (barn, ikke barn) i figuren. For kvinner er kvinner
med barn i gjennomsnitt noe eldre enn kvinner uten barn (34 vs. 28 år). Andelen
gift er også høyere blant de som har barn. Det samme mønsteret finner vi blant
menn.

Tabell 1 viser resultater fra estimering av likning 1. Vi presenterer separate resul-
tater for kvinner og menn. Referansegruppen i alle modellene er personer uten
barn, så alle resultatene måles relativt til denne gruppen. For både kvinner og menn
presenterer vi resultater fra to modeller. Den første modellen inkluderer alle, uav-
hengig av utdanningstype. I den andre modellen fjerner vi kvinner og menn som
har en utdanningstype som typisk fører til rekruttering til offentlig sektor. Konkret
fjerner vi personer med utdanningstype: Lærerutdanninger og utdanninger i peda-
gogikk (fagtype i 2 i Standard for utdanningsgruppering), og Helse-, sosial- og
idrettsfag (fagtype 6 i Standard for utdanningsgruppering).
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Tabell 1. Barn og offentlig sektor. Lineær sannsynlighetsmodell. År 2002–2012.
Avhengig variabel: Sannsynligheten for å arbeide i offentlig sektor

Kvinner Menn

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2

Ett barn 0,054***
(0,001)

0,042***
(0,001)

-0,006***
(0,001)

-0,008***
(0,001)

To barn 0,061***
(0,001)

0,059***
(0,001)

-0,005***
(0,001)

-0,007***
(0,001)

Tre barn 0,094***
(0,001)

0,111***
(0,001)

0,003***
(0,001)

-0,001
(0,001)

R2-justert 0,329 0,078 0,243 0,099
N 3522661 2104318 3154123 2830993

Note: Referansegruppen er kvinner og menn uten barn. Statistisk signifikant på ***: 1 prosent, **: 5 prosent, *: 10
prosent. I tillegg til de presenterte variablene kontrollerer vi for alder, utdanningsnivå, utdanningstype, sivil status,
bostedsfylke, og observasjonsår. Modell 1: Alle. Modell 2: Fjerner utdanninger som typisk leder til offentlig sektor
(Helse- og sosialfag og lærerutdanning).

Resultatene for kvinner viser at sannsynligheten for å arbeide i offentlig sektor er
høyere for kvinner med barn enn kvinner uten barn, og denne sannsynlighet øker
med antall barn. Resultater fra modell 1 viser at en kvinne med ett barn har ca 5 pro-
sentpoeng høyere sannsynlighet for å arbeide i offentlig sektor sammenlignet med
en kvinne uten barn. En kvinne med to barn har ca 6 prosentpoeng høyere sann-
synlighet for å arbeide i offentlig sektor sammenlignet med en kvinne uten barn.
Kvinner med tre barn eller mer har nesten 10 prosentpoeng høyere sannsynlighet
for å arbeide i offentlig sektor. Prosentpoeng kan også regnes om til relative størrel-
ser, for eksempel for gruppen med to barn: Sammenlignet med den gjennomsnitt-
lige andelen kvinner uten barn som arbeider i offentlig sektor i vårt materiale (48
prosent), så utgjør dette en forskjell på 13 prosent. Resultatene i modell 2 viser at
sammenhengene ikke endres mye etter at vi fjerner typiske offentlig-sektor utdan-
ningstyper. Dette betyr at kvinner som velger typiske offentlig sektor utdanninger
(og som oftere arbeider i offentlig sektor), ikke har flere barn enn kvinner med
andre utdanningstyper.

Tilsvarende analyser for menn i de to siste kolonnene viser generelt et annet
bilde. Vi finner små, og hvis noen, negative sammenhenger mellom barn og sann-
synligheten for å arbeide i offentlig sektor. Resultatene for menn indikerer derfor
ikke at offentlig sektor har noen tiltrekning på menn med barn.
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Resultater fra paneldata

Resultatene i tabell 1 viser klare kjønnsforskjeller når det gjelder sammenhengen
mellom barn og sektortilhørighet. Fra analysene i tabell 1 kan vi likevel ikke vite
om denne forskjellen er relatert til tidspunktene for barnefødsler, eller om denne
seleksjonen allerede er etablert på et tidligere tidspunkt. For å komme nærmere et
svar på dette spørsmålet benytter vi paneldatasettet hvor vi kan følge personer over
tid. Vedleggstabell V2 presenterer først gjennomsnittsverdier for kvinner og menn,
med og uten barn. For enkelthets skyld slår vi igjen sammen alle barnekategoriene
til en kategori. Det er små forskjeller i alder mellom de som får barn og de som ikke
får barn. Dette gjelder både kvinner og menn. Andelen gift er som ventet høyere
blant de som får barn. Det er også små forskjeller mellom de med og uten barn når
det gjelder både utdanningsnivå og utdanningstype. Tabell 2 presenterer resultater
fra regresjonsanalysen. Vi begrenser presentasjonen til resultater for interaksjons-
variablene i likning (2), det vil si:

Det er fire dummyvariabler for tid_siden_fødsel; fra ett år før fødsel, til seks år etter
fødsel. Referansegruppen er fødselsåret (t=0).

Tabell 2. Barn og offentlig sektor. Lineær sannsynlighetsmodell. Fire kohorter av
mødre og fedre: 1998, 2000, 2002 og 2004. Avhengig variabel: Sannsynligheten for
å arbeide i offentlig sektor

Kvinner Menn

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2

BarnxTid-1 -0,003
(0,003)

-0,008
(0,003)

0,003
(0,002)

0,003
(0,002)

BarnxTid+2 0,016***
(0,004)

0,017***
(0,005)

0,006***
(0,002)

0,006***
(0,002)

BarnxTid+4 0,020***
(0,005)

0,025***
(0,006)

0,007***
(0,003)

0,007***
(0,003)

BarnxTid+6 0,029***
(0,005)

0,038***
(0,006)

0,002
(0,003)

0,003
(0,003)

R2-justert 0,257 0,049 0,151 0,151
N 137563 104388 226726 217483

Note: Referansegruppen er Tid0xBarn. Statistisk signifikant på ***: 1 prosent, **: 5 prosent, *: 10 prosent. I tillegg til
de presenterte variablene kontrollerer vi for alder, sivil status, bostedsfylke og observasjonsår. Modell 1: Alle. Modell
2: Fjerner utdanninger som typisk leder til offentlig sektor (Helse- og sosialfag og lærerutdanning).

Barn xTid siden fødselik ikt_ _
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Resultatene for kvinner viser at det ikke er noen statistisk signifikant forskjell
mellom tiltaksgruppen og sammenligningsgruppen i året før fødsel. To år etter fød-
selen endres forskjellen i retning av at kvinner med barn øker sin sannsynlighet for
å arbeide i offentlig sektor, relativt til de som ikke fikk barn. Seks år etter fødselen
har kvinner med barn omtrent tre prosentpoeng høyere sannsynlighet for å arbeide
i offentlig sektor, sammenlignet med kvinner som ikke fikk barn. Disse sammen-
hengene blir generelt noe sterkere når vi begrenser oss til kvinner uten typiske
offentlig sektor utdanninger, slik vi gjør i modell 2. Er dette betydelige forskjeller?
Vi kan sammenligne med andelen kvinner uten barn som arbeidet i offentlig sektor
i referanseperioden; denne andelen er ca. 40 prosent. En endring på tre prosent-
poeng i det siste året betyr da en relativ endring på ca. 8 prosent. Vi vil hevde at
dette er en moderat effekt av barn på sektor-segregering.5

De to siste kolonnene viser resultatene for menn. Også for menn er det en positiv
sammenheng mellom barn og sannsynligheten for å arbeide i offentlig sektor, men
sammenhengene er veldig små, og gjelder kun på kort sikt. Generelt kan vi si at det
er en liten eller ingen sammenheng mellom barn og sektor for menn.

For å se om resultatene har endret seg over tid, for eksempel ved at offentlig
sektors tiltrekningskraft har blitt svekket over tid, så presenterer tabell 3 separate
resultater for de to første kohortene (1998 og 2000) og de to siste kohortene (2002
og 2004). Vi begrenser presentasjonen til kvinner, og til de som ikke har en utdan-
ning innenfor helse- og sosialfag eller lærerutdanning.

Tabell 3. Barn og offentlig sektor. Lineær sannsynlighetsmodell. Fire kohorter av
mødre og fedre: (1998, 2000) vs. (2002, 2004). Avhengig variabel: Sannsynligheten
for å arbeide i offentlig sektor

Kvinner

1998 og 2000 2002 og 2004

Tid-1xBarn -0,005
(0,005)

0,002
(0,005)

Tid+2xBarn 0,018**
(0,007)

0,016**
(0,007)

Tid+4xBarn 0,031**
(0,008)

0,020**
(0,008)

Tid+6xBarn 0,046***
(0,009)

0,030***
(0,009)

R2-justert 0,054 0,052
N 46217 55238

Note: Referansegruppen er Tid0xBarn. Statistisk signifikant på ***: 1 prosent, **: 5 prosent, *: 10 prosent. I tillegg til
de presenterte variablene kontrollerer vi for alder, sivil status, bostedsfylke, og observasjonsår.
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Hovedresultatet fra tabell 3 er at sammenhengen mellom barn og offentlig sektor
dempes noe fra den første til den siste perioden. Dette bør tolkes med varsomhet
da forskjellen ikke er statistisk signifikante, men resultatene kan tyde på at offent-
lig sektors tiltrekningskraft er noe svekket.

Økt deltid?

I dette avsnittet ser vi nærmere på en mulig kanal for hva som kan være offentlig
sektors tiltrekningskraft. Dersom det er slik at kvinner er mer opptatt enn menn
av å finne jobber som kan kombineres med familieliv, kan det tenkes at de søker
seg til en sektor som tilbyr familievennlige arbeidsforhold. Deltid kan være en slik
attributt. I så fall kan det tenkes at kvinner, og spesielt kvinner i småbarnsfasen,
søker jobber hvor man kan arbeide deltid. Antagelsen er at noen kvinner som legger
større vekt på familielivet enn på karriere, er villige til å betale en pris i form av
lavere lønn og dårligere karriereutvikling enn menn. Dette gjør de rett og slett fordi
karriere og høy lønn ikke er den eneste eller høyeste prioriteten i livene deres.

Tidligere studier har vist at det er forskjeller mellom kvinner og menn når det
gjelder preferanser for deltid. Torp og Barth (2001) viser i en studie av faktisk og
foretrukket arbeidstid i 15 europeiske land at 76 prosent av alle mannlige ansatte i
Europa ønsker å jobbe fulltid, mot 66 prosent blant norske menn. Blant europeiske
kvinner ønsker 45 prosent å jobbe fulltid, mot 40 prosent blant norske kvinner. Hva
angår foretrukket arbeidstid, er altså forskjellene mellom kjønnene noe mindre i
Norge enn i det øvrige Europa. Funnene viser samtidig at det er en betydelig for-
skjell på kvinner og menn når det gjelder foretrukket arbeidstid. Også i Norge er det
langt flere kvinner enn menn som har en preferanse for deltidsarbeid. Disse tallene
kan leses som en støtte til teorien om at kvinner og menn har ulike forestillinger
om hvilken livsstil som er å foretrekke

Tabell 4 viser resultater hvor vi erstatter analysevariabelen offentlig sektor med
en variabel som måler om man arbeider deltid (versus heltid). Vi bruker panel-
datasettet, presenterer resultater for kvinner og menn separat, og begrenser oss til
de som ikke har en utdanning innenfor helse- og sosialfag eller lærerutdanning.
Deltid er definert ved de som har en avtalt arbeidstid som er kort (4–15 timer uke),
eller lang (16–29 timer per uke) deltid. Referansegruppen er heltid (30 timer eller
mer).
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Tabell 4. Barn og deltid. Lineær sannsynlighetsmodell. Fire kohorter av mødre og
fedre: 1998, 2000, 2002og 2004. Avhengig variabel: Sannsynligheten for å arbeide i
deltid

Kvinner Menn

Modell 2 Modell 2

Tid-1xBarn -0,028***
(0,004)

-0,010***
(0,003)

Tid+2xBarn 0,095***
(0,007)

0,002
(0,002)

Tid+4xBarn 0,102***
(0,007)

0,016***
(0,003)

Tid+6xBarn 0,086***
(0,007)

0,018***
(0,003)

R2-justert 0,064 0,052
N 104388 217483

Note: Referansegruppen er Tid0xBarn. Statistisk signifikant på ***: 1 prosent, **: 5 prosent, *: 10 prosent. I tillegg til
de presenterte variablene kontrollerer vi for alder, sivil status, bostedsfylke og observasjonsår.

For kvinner er det initialt større sannsynlighet for at (framtidige) mødre jobber
heltid, sammenlignet med kvinner som ikke får barn, noe som kan tenkes å ha sam-
menheng med et strategisk valg i og med at det vil påvirke hvor mye mødrene får
i fødselspermisjon. Dette endres, og kvinner med barn har i perioden etter fødsel
større sannsynlighet for å arbeide deltid. Seks år etter fødsel er forskjellen omtrent
9 prosentpoeng. Også blant menn finner vi at fedre har en tendens til noe høyere
sannsynlighet for å arbeide deltid over tid, men forskjellen er relativt liten.

Hvor mye betyr barn for kjønnssegregeringen?

Kan vi gi et klart mål på hvor mye barn betyr for kjønnssegregeringen mellom
offentlig og privat sektor? Det korte svaret er nei, siden det er mange uobserverte
faktorer som potensielt er korrelert med både sannsynligheten for å få barn, og å
velge offentlig sektor. Men, vi kan få et anslag ved å sammenligne utviklingen i
kjønnssegregeringen mellom gruppen med barn og ikke-barn.

En mye benyttet indeks til å måle kjønnssegregering på arbeidsmarkedet er den
såkalte Duncan-indeksen («Index of dissimilarity», se Duncan og Duncan 1955).
Duncan-indeksen kan skrives som:

hvor ki er antall kvinner i sektor i (i=offentlig, privat), mi er antall menn i sektor i,
og K og M er totalt antall kvinner og menn. Duncan-indeksen måler i hvilken grad

( ) | |3 1
2

D
k
K

m
M

i i
= −∑
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kvinner og menn er ulikt fordelt over et sett av enheter (i vårt tilfelle offentlig og
privat sektor). Dersom kvinner og menn er fullstendig segregert mellom offentlig
og privat sektor (for eksempel ved at alle kvinner jobber i offentlig sektor og alle
menn i privat sektor), vil indeksen få verdien 1. Jo lavere segregeringen er, desto
lavere er indeksverdien. Dersom det ikke er kjønnssegregering, vil indeksverdien
være lik 0. Duncan-indeksen kan tolkes som andelen kvinner, eller menn, som må
skifte sektor for at fordelingen av kvinner og menn skal være identisk (indeksverdi
lik 0).

Figur 1 viser utvikling i segreringsindeksen fra året før fødsel, til seks år etter for
henholdsvis kvinner og menn med og uten barn. Utvalget er det samme som gjen-
nomgående er benyttet i paneldata-analysene. 6

Figur 1. Segregering. Menn og kvinner med og uten barn. Duncan indeks

Det er to ting å ta ut av figur 1: Segregeringsnivået øker over tid, både blant kvinner
og menn med barn og blant kvinner og menn uten barn, men segregeringen øker
noe mer mellom kvinner og menn med barn. Fra den første til den siste observa-
sjonsperioden øker segregeringsnivået med 31 prosent blant gruppen med barn,
mens den øker 21 prosent blant gruppen uten barn. Med alle forbehold om andre
faktorer som kan påvirke barn og sektorvalg, så indikerer figur 2 (sammen med de
tidligere resultatene) at barn bidrar til økt kjønnssegregering mellom offentlig og
privat sektor.
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Avslutning

Kvinner er overrepresentert i offentlig sektor, menn i privat sektor. Det er mange
og sammensatte forklaringer på denne kjønnsforskjellen. I denne artikkelen har vi
fokusert på betydningen av barn. Hvilken betydning, om noen, har barnefødsler og
småbarnsfasen for kvinners valg av offentlig sektor? En gren innenfor forskningen
på kjønnssegregering på arbeidsmarkedet har fokusert på individuelle preferanser,
og spesielt preferanser i forhold til balanse mellom arbeid og familieliv.

Norske studier viser at «lønnstraffen» ved å få barn for kvinner er markert lavere
i offentlig enn i privat sektor. Andelen deltidsjobber er også mye høyere i offent-
lig sektor enn i privat sektor. Dersom lavere «lønnstraff» ved barn og god tilgang
på deltidsjobber oppfattes av noen som «familievennlige» attributter, så vil arbeids-
takere som har sterkere preferanser for «familievennlige» arbeidsbetingelser, da
kunne velge offentlig sektor fremfor privat sektor.

Dersom kvinner, og spesielt kvinner med små barn har slike arbeidsforhold, og
slike arbeidsforhold er mer fremtredende i offentlig sektor, så vil kvinner søke seg
til offentlig sektor, og derigjennom bidra til økt kjønnssegregering mellom offent-
lig og privat sektor.

Det er lite kvantitativ forskning på disse spørsmålene i Norge. Et unntak er
Hansen (1995) som finner støtte for at offentlig sektor har en tiltrekningskraft på
kvinner med små barn. Resultatene viser at spesielt er kvinner med stort omsorgs-
ansvar som utover i karrieren beveger seg fra privat til offentlig sektor.

I denne artikkelen har vi benyttet registerdata på individnivå, både tverrsnitts-
data og forløpsdata. Resultatene våre er i hovedsak på linje med disse resultat-
ene. Kvinner med barn har høyere sannsynlighet for å arbeide i offentlig sektor
sammenlignet med kvinner uten barn, og denne forskjellen øker med antall barn.
Videre, vi finner at deler av kvinners seleksjon inn i offentlig sektor skjer i perio-
den med barnefødsler og senere småbarnsfase. Vi finner likevel en svak tendens til
at offentlig sektors tiltrekning er noe svekket over tid. Dette kan kanskje forklares
med at «straffen» ved å få barn i privat sektor, målt ved redusert timelønn, har blitt
markert redusert de senere årene.

Til slutt forsøkte vi å svare på hvor mye barn betyr for kjønnssegregeringen
mellom offentlig og privat sektor. Resultatene fra denne øvelsen viser at kjønnsseg-
regeringen mellom offentlig og privat sektor øker over karrieren både blant de med
barn og de uten barn, men økningen er sterkere blant de med barn. Altså, indike-
rer resultatene at barn bidrar til økt kjønnssegregering mellom offentlig og privat
sektor.
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Noter

1 Artikkelen er en rapportering fra prosjektet: «Gender segregation in the labour market»,
finansiert av Norges forskningsråd, prosjektnummer 236770, og CORE- kjernemiljø for
likestillingsforskning, finansiert av Barne-, likestilling, og inkluderingsdepartementet.

2 Næring er en god approksimasjon for sektor, men vil ikke gi et 100 prosent riktig sektor-
plassering for alle personer. For eksempel vil noen i næringen undervisning som arbeider
i privat sektor, bli feilplassert som offentlig sektor ansatte. Vi vurderer dette til å være en
liten feilkilde.

3 Analysene er begrenset til de som er registrert som lønnstakere, enten i Lønnsstatistik-
ken eller Arbeidsgiver-Arbeidstakerregisteret (AA-registeret). I AA-registeret er kravet at
den avtalte arbeidstiden er 4 timer eller mer per uke. Personer ute i permisjon lenger enn
14 dager (betalt eller ikke), skal meldes ut av AA-registeret, og er derfor ikke med i ana-
lysene.

4 For å redusere størrelsen på datamaterialet trekker vi et 10 prosent tilfeldig utvalg av
kvinner og menn som ikke fødte.

5 Alle analysene i denne artikkelen handler om å velge mellom offentlig og privat sektor, for
de som er i arbeidsmarkedet. En utvidelse kunne være å inkludere ett tredje utfall; ikke i
jobb. I en ekstrakjøring med bruk av paneldatasettet for kvinner (ikke vist, men tilgjenge-
lig fra forfatteren) viser regresjonsresultatene med bruk av en multinomisk logit modell,
at før tidspunktet for fødsel har kvinner som kommer til å føde, høyere sannsynlighet for å
være i jobb versus ikke være i jobb sammenlignet med de som ikke kommer til å føde (det
er ingen stor forskjell mellom offentlig og privat sektor). Den første perioden etter fødsel
endres dette, da har kvinner som fødte større sannsynlighet for å være ute av arbeidsmar-
kedet. Men i de to siste periodene har igjen kvinner som fødte større sannsynlighet for å
være i jobb sammenlignet med de som ikke fødte, og det er spesielt sannsynligheten for å
jobbe i offentlig sektor versus ikke jobbe som er stor i denne perioden.

6 Periode t-1 for personer som ikke har født, kan synes underlig, men dette er sammenlig-
ningsgruppen av personer som ikke fødte på tidspunkt t, evaluert i samme pre periode
som de som fødte i periode t.
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Vedlegg

Tabell V1. Gjennomsnittsverdier. Tverrsnittsdataene. Kvinner og menn, med og uten
barn

Kvinner Menn

Barn Ikke barn Barn Ikke barn

Alder 34,4 27,7 34,8 28,5
Gift 0,54 0,10 0,55 0,09
Grunnskole 0,13 0,10 0,14 0,17
Videregående skole 0,36 0,35 0,46 0,46
Høyere utdanning lav grad 0,42 0,42 0,27 0,25
Høyere utdanning høy grad 0,09 0,12 0,13 0,12
Allmenne fag 0,20 0,23 0,20 0,28
Humanistiske fag 0,04 0,08 0,03 0,04
Lærerutdanning 0,13 0,09 0,04 0,03
Samfunnsfag og juridiske fag 0,04 0,07 0,04 0,05
Økonomiske og
administrative fag 0,14 0,13 0,10 0,11
Naturvitenskapelige fag 0,08 0,08 0,41 0,35
Helse- og sosial 0,31 0,27 0,07 0,07
Primær 0,01 0,01 0,02 0,01
Samferdsels- og sikkerhetsfag og
andre servicefag 0,02 0,03 0,08 0,05

N 1956763 1565907 1394761 1759382
Note: Definisjon av variablene er vist i teksten. Lønnsstatistikken består av fulltellinger i offentlig sektor og store
utvalg i privat sektor. Antall observasjoner i tabellen måler antall observasjoner i datasettet, og ikke faktisk antall
observasjoner i arbeidsmarkedet.
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Tabell V2. Gjennomsnittsverdier. Paneldataene. Kvinner og menn, med og uten
barn

Kvinner Menn

Barn Ikke barn Barn Ikke barn

Alder 30,5 30,5 31,3 30,0
Gift 0,33 0,10 0,30 0,06
Grunnskole 0,18 0,20 0,24 0,26
Videregående skole 0,46 0,45 0,53 0,54
Høyere utdanning lav grad 0,29 0,28 0,16 0,14
Høyere utdanning høy grad 0,05 0,05 0,05 0,05
Allmenne fag 0,29 0,33 0,32 0,35
Humanistiske fag 0,07 0,08 0,02 0,03
Lærerutdanning 0,08 0,07 0,02 0,01
Samfunnsfag og juridiske fag 0,03 0,03 0,02 0,01
Økonomiske og
administrative fag 0,20 0,18 0,10 0,10
Naturvitenskapelige fag 0,09 0,09 0,42 0,39
Helse- og sosial 0,18 0,17 0,03 0,03
Primær 0,01 0,01 0,02 0,02
Samferdsels- og sikkerhetsfag og
andre servicefag 0,03 0,03 0,05 0,04

N 47047 80715 59698 157117
Note: Definisjon av variablene er vist i teksten. For å lette databehandlingen har vi blant de som ikke får barn,
trukket et 10 prosent tilfeldig utvalg. Antall observasjoner i tabellen måler antall observasjoner i datasettet etter denne
operasjonen, og ikke faktisk antall observasjoner i arbeidsmarkedet.
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