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Sammendrag 
Fra 1970-tallet og fram til i dag har det samlede sykefraværet økt. Et viktig spørsmål, som 

lenge har vært et sentralt tema i den offentlige debatten, dreier seg om hvordan 

fraværsutviklingen kan forklares. Sykefravær er et sammensatt fenomen som vil kunne 

påvirkes av en rekke forhold knyttet til enkeltindividet, arbeidsplassen og generelle 

samfunnsforhold. Hovedfokuset i oppgaven har vært å undersøke fraværsutviklingen i Norge 

sett i sammenheng med endringer i yrkesfordelingen. Dette er et tema som i liten grad har 

blitt belyst i forskningslitteraturen. 

Et annet viktig spørsmål er hvordan endringer i yrkesfordelingen har påvirket 

sykefraværsutviklingen separat for kvinner og menn. Det er vel kjent at fraværet blant 

kvinner er høyere enn blant menn og at sykefraværet blant kvinner har vært økende over tid. 

En mulig forklaring på økende sykefravær for kvinner kan være at de over tid har gått inn i 

mer belastende yrker. Derfor undersøker jeg også hvilken betydning endret yrkesfordeling 

har hatt for utviklingen i kvinners og menns sykefravær separat.  

Med grunnlag i teorier om sammenhengen mellom yrke, arbeidsmiljø og sykefravær viser jeg 

at hvilke yrker som vokser og avtar over tid har betydning for utviklingen i sykefraværet. Jeg 

presenterer også teorier som vil forklare hvordan yrkesstrukturen har endret seg, SBTC og 

rutiniseringshypotesen. Ut fra teori og tidligere forskning var forventningen at en større andel 

av de ansatte har gått over i mindre belastende yrker over tid, noe som skulle tilsi lavere 

sykefravær. 

For å undersøke hva endringer i yrkesfordelingen betyr for utviklingen i sykefraværet 

benytter jeg Blinder-Oaxaca-dekomponeringsanalyser. Jeg dekomponerer endringen i 

sykefraværsnivået mellom to tidspunkt, henholdsvis 1975/1978 til 1992/1995, og 1996/1999 

til 2007/2010. Analysene utføres for ansatte samlet, og separat for menn og kvinner. 

Analysene tyder på at yrkesstrukturen har endret seg på en måte som skulle gitt lavere 

sykefravær for både kvinner og menn i tidsperioden fra 1975/1978 til 1992/1995. Videre har 

analysene vist at dette også er tilfelle for kvinner i tidsperioden fra 1996/1999 til 2007/2010, 

men ikke for menn. 
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Samtidig tyder analysene på at de endringene som skjedde i yrkesfordelingen var mer 

fordelaktige med tanke på sykefraværsutviklingen i perioden fra 1975/1978 til 1992/1995 enn 

i den etterfølgende perioden. Dette gjelder for både kvinner og menn. 

Analysene i oppgaven har altså vist at økende sykefravær ikke kan forklares med endringer i 

yrkesfordelingen. Det har imidlertid skjedd andre endringer i arbeidslivet i løpet av de siste 

40 årene som kan ha påvirket utviklingen i sykefraværet. Avslutningsvis diskuterer jeg derfor 

andre mulige forklaringer på fraværsutviklingen, som endret arbeidsliv, seleksjonsendringer, 

og endringer i holdninger og normer. 
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1 Innledning	
 

Fra 1970-tallet og fram til i dag har det samlede sykefraværet økt (Dale-Olsen og  

Markussen, 2010). Et viktig spørsmål, som lenge har vært et sentralt tema i den offentlige 

debatten, dreier seg om hvordan fraværsutviklingen kan forklares. Sykefravær er et 

sammensatt fenomen som vil kunne påvirkes av en rekke forhold knyttet til enkeltindividet, 

arbeidsplassen og generelle samfunnsforhold. I denne oppgaven er tema i hvilken grad 

endringer i arbeidslivet er en mulig forklaring på økningen i sykefravær i perioden 1975-

2010. 

De siste 40 årene har det skjedd store endringer i arbeidslivet som kan ha påvirket utviklingen 

i sykefraværet. For det første har teknologiske endringer og globalisering, med økt 

internasjonal handel og utflytting av industri, bidratt til strukturelle endringer i arbeidslivet. 

For det andre har sammensetningen i arbeidsstyrken endret seg. I dag er det flere kvinner 

blant de ansatte sammenlignet med tidligere, utdanningsnivået blant de ansatte har økt, og 

arbeidsstyrken er noe eldre. I tillegg har innvandringen økt i de seinere årene. Dette er 

generelle trekk som gjenfinnes i mange vestlige land. 

Det er delte oppfatninger om hvilken retning arbeidslivet har utviklet seg i (for en omtale se f. 

eks. Gallie, 2007, Kalleberg, 2013, Torp, 2005). Det framheves ofte det at forholdene i 

arbeidslivet generelt har blitt bedre. Arbeidstakerne utfører i stadig mindre grad fysisk hardt 

arbeid, kan i større grad påvirke sin arbeidshverdag og ta del i beslutningsprosesser på 

arbeidsplassen. Slike endringer skulle tilsi at sykefraværet burde ha vært redusert over tid. På 

den andre siden har det har blitt hevdet at arbeidslivet har blitt tøffere for mange grupper 

(Wahl, 2009). En større andel av arbeidstakerne har arbeid som innebærer kontakt med 

kunder og brukere, noe som kan innebære en psykisk belastning. I «det nye arbeidslivet» 

hevdes det at flere opplever mindre kontroll over egen arbeidssituasjon, har stramme 

tidsfrister, økt arbeidsmengde, opplever større ustabilitet og mer usikkerhet i mange jobber. 

En mulig forklaring på økende sykefravær kan dermed være at deler av arbeidslivet har 

utviklet seg i en negativ retning. 

Et viktig aspekt ved utviklingen i arbeidslivet handler om hvordan yrkesstrukturen har endret 

seg over tid. En mulig forklaring på økende sykefravær kan være at ansatte har gått inn i mer 
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belastende, eller på andre måter mer fraværsfremmende yrker. Dette har vært lite studert i 

Norge. Et annet viktig spørsmål er hvordan endringer i yrkesfordelingen har påvirket 

sykefraværsutviklingen separat for kvinner og menn. Det er vel kjent at fraværet blant 

kvinner er høyere enn blant menn og at sykefraværet blant kvinner har vært økende over tid 

(Bjørnstad, 2006, Dale-Olsen og  Markussen, 2010, Nossen og  Thune, 2009). En mulig 

forklaring på økende sykefravær for kvinner kan være at de over tid har gått inn i mer 

belastende yrker. Følgende forskningsspørsmål skal belyses gjennom denne oppgaven: 

1. Hvilken betydning har endringer i yrkesfordelingen hatt for utviklingen i sykefravær? 

2. Har endringer i yrkesfordelingen hatt ulik betydning for utviklingen i sykefravær for 

menn og kvinner? 

1.1 Noen	utviklingstrekk	ved	det	norske	arbeidslivet	
Nærings- og yrkesstrukturen i Norge har endret seg betydelig i løpet av de siste 40 årene. 

Sysselsettingen i industrien er kraftig redusert, mens antall jobber i tjenesteytende sektor har 

økt (se f. eks. Stami, 2015). Teknologisk utvikling har bidratt til å redusere arbeidskraft i 

industrien. Samtidig er mye vareproduserende industri flyttet til lavkostland. Det har dessuten 

vært en stor vekst i ulike typer tjenesteytende yrker som innebærer kunde- eller klientkontakt.  

Endringer i arbeidslivet vil også påvirkes av arbeidsstyrkens sammensetning. 

Utdanningsnivået i arbeidsstyrken økt de siste 40 årene. I 1970 var det ca. 7 prosent av 

befolkningen over 16 år som hadde universitets- eller høyskolenivå som høyeste utdanning. I 

2010 var denne andelen på ca. 28 prosent. Andelen kvinner med høyere utdanning var noe 

lavere enn andelen menn i 1970, mens forholdet var motsatt i 2010. Andelen menn og 

kvinner med bare grunnskoleutdanning har gått ned fra ca. 53 prosent i 1970 til ca. 29 prosent 

i 2010 (Statistisk Sentralbyrå: Statistikkbanken). 

I løpet av de siste 40 årene har kvinners yrkesdeltakelse økt betydelig, mens den har gått noe 

ned for menn. Fra begynnelsen av 1970-tallet og fram til i dag har antall yrkesaktive kvinner 

har økt med over 80 prosent, og i dag er det nesten like mange yrkesaktive kvinner som det er 

menn. Mens 44 prosent av kvinnene var i lønnet arbeid i 1972, var andelen på 68 prosent i 

2009 (Stami, 2011: 47). Men fremdeles er arbeidsmarkedet i Norge kjønnssegregert (OECD, 

2002: 89). Kvinner og menn befinner seg i ulike sektorer, bransjer og yrker. Mens kvinner er 

overrepresentert i omsorgsyrker i helse- og sosialsektoren, læreryrker og enkelte 
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serviceyrker, er menn overrepresentert i yrker innenfor bygg- og anleggsfag, transport, 

metallarbeid og industri (Stami, 2015). 

De senere årene har innvandringen økt. Denne økningen skjedde hovedsakelig i perioden 

etter 2004, da de østeuropeiske landene ble medlem av EU. I 2008 utgjorde innvandrere ca. 

9,5 prosent av de sysselsatte (Stami, 2011: 46). 

1.2 På	hvilken	måte	kan	endringer	i	yrkesfordelingen	ha	

betydning	for	utviklingen	i	sykefraværet?	

Det er godt dokumentert at det fysiske, ergonomiske og psykososiale arbeidsmiljøet kan 

utgjøre risikofaktorer for sykefravær (Allebeck og  Mastekaasa, 2004). Studier har også vist 

at eksponeringer for negative arbeidsmiljøfaktorer følger en sosial gradient, på den måten at 

ansatte i lavere yrkesgrupper er gjennomgående mer utsatt for slike eksponeringer enn høyere 

yrkesgrupper (Christensen et al., 2008, Laaksonen et al., 2010a, Sterud og  Johannessen, 

2014, Wege et al., 2008). Hvilke yrker som vokser og avtar vil dermed kunne ha betydning 

for sykefraværet. 

Endringer i yrkesstrukturen over tid påvirker både hva vi jobber med og hvordan vi jobber. 

En nedgang innenfor industrien innebærer at stadig færre jobber i yrker med høye fysiske 

krav og helseskadelige  kjemiske stoffer. Teknologisk utvikling har også endret 

arbeidsoppgavene som utføres i industrien. En industriarbeider er i dag ofte en operatør som 

styrer prosesser digitalt. Dette peker i retning av redusert sykefravær. Samtidig er det en 

økende andel som jobber innenfor servicesektoren, noe som innebærer direkte kontakt med 

kunder og brukere. Det kan dermed tenkes at flere er i jobber der de eksponeres for negative 

psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, noe som kan bidra til å øke sykefraværet. Innen pleie- og 

omsorgssektoren, der det store flertallet er kvinner, er det dessuten fortsatt mye tungt fysisk 

arbeid. Siden kvinner og menn i stor grad befinner seg i ulike deler av arbeidslivet, har de 

også ulike utfordringer i arbeidsmiljøet, avhengig av yrke og arbeidsoppgaver.  

1.3 Framgangsmåte	
Dataene jeg benytter i denne oppgaven er hentet fra Statistisk sentralbyrås 

Arbeidskraftsundersøkelser (AKU) for årene 1975-2010. AKU er den kilden til 

sykefraværsstatistikk som er gjennomført på en rimelig konsistent måte fra 1970-tallet. For å 

undersøke hvilken betydning endringer i yrkesfordelingen har hatt for fraværsutviklingen 
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benytter jeg Blinder-Oaxaca-dekomponeringsanalyse (Jann, 2008). Nærmere bestemt skal jeg 

dekomponere endringer i sykefraværsnivået mellom to tidspunkt, henholdsvis 1975/1978 til 

1992/1995, og 1996/1999 til 2007/2010. Jeg utfører analysene for ansatte samlet, og separat 

for menn og kvinner. 

1.4 Oppgavens	faglige	og	samfunnsmessige	relevans	
Fraværsutviklingen i Norge har som nevnt lenge vært et sentralt tema i den offentlige 

debatten og i arbeidslivsforskningen. Kunnskap om årsakene bak økende sykefravær er 

fortsatt mangelfulle (Mykletun et al., 2010). Det er flere studier som har belyst 

fraværsutviklingen i Norge (Biørn et al., 2013, Bjørnstad, 2006, Dale-Olsen og  Markussen, 

2010, Mastekaasa, 2012, Nossen og  Thune, 2009), men det er få som har sett utviklingen i 

sammenheng med endringer i yrkesfordelingen. Det er altså lite foreliggende kunnskap om 

hvilken betydning endret yrkesmessig fordeling i arbeidslivet har hatt for utviklingen i 

sykefravær. Med denne oppgaven ønsker jeg dermed å bidra til mer kunnskap om dette. 

Hvilken retning arbeidslivet har utviklet seg i har vært et viktig spørsmål innenfor sosiologien 

og arbeidslivsforskningen (se f. eks. Braverman, 1974, Kerr et al., 1962). Mens pessimistiske 

perspektiver framhever at arbeidslivet beveger seg i en negativ retning der arbeidsforholdene 

for mange blir dårligere, taler mer optimistiske perspektiver for at vi går i en positiv retning. 

Mitt bidrag til denne litteraturen dreier seg om et viktig aspekt ved arbeidslivsutviklingen, 

nemlig endringer i yrkesfordelingen. Hvorvidt slike endringer har bidratt til høyere eller 

lavere sykefravær, kan si noe om i hvilken grad utviklingen i yrkesstrukturen går i en positiv 

eller negativ retning.  

1.5 Oppgavens	struktur	

Kapittel 2 handler om risikofaktorer for sykefravær og endringer i arbeidslivet. I kapitlets 

første del presenterer jeg teorier som fokuserer på fysisk, ergonomisk og psykososialt 

arbeidsmiljø som risikofaktorer for sykefravær. Delkapitlet legger et grunnlag for 

forventningene knyttet til hvilke konsekvenser endringer i yrkesfordelingen har hatt for 

utviklingen sykefraværet. 

Andre del i kapittel 2 handler om endringer i arbeidslivet. Etter en innledning om trekk ved 

utviklingen og ulike perspektiver på endringene, introduserer jeg teorier som spesifikt 

fokuserer på endringer i yrkesstrukturen, Skill Biased Technological Change (SBTC) og 



	5	

rutiniseringshypotesen, og hvordan disse endringene er forventet å påvirke sykefraværet. 

Videre presenterer jeg studier som har undersøkt hvordan yrkesstrukturen har endret seg over 

tid. Jeg viser også til studier som har fokusert på fraværsutviklingen i Norge sett i sammen-

heng med endringer i yrkesfordelingen.  

I tredje del i kapittel 2 sammenfatter og utleder jeg hypoteser basert på teori og tidligere 

forskning. 

I kapittel 3 presenterer jeg datamaterialet, variablene og analysemetoden som benyttes for å 

undersøke betydningen av endret yrkesfordeling for fraværsutviklingen.  

I kapittel 4 gjør jeg deskriptive analyser av hvordan yrkesfordelingen har endret seg i 

perioden fra 1975 til 1995 og fra 1996 til 2010. Deretter ser jeg på det overordnete ved 

utviklingen i sykefraværet før jeg analyserer endringer i yrkers fravær over tid. Analysene i 

dette kapitlet er ment som en bakgrunn for dekomponeringsanalysene i kapittel 5 og 6. 

Med dekomponeringsanalyser undersøker jeg i kapittel 5 hvilken betydning endringer i 

yrkesfordelingen har hatt for utviklingen i sykefraværet. I kapitlets første del dekomponerer 

jeg fraværsutviklingen i perioden fra 1975/1978 til 1992/1995. I kapitlets andre del gjør jeg 

det samme i perioden fra 1996/1999 til 2007/2010. 

For å undersøke om endret yrkesmessig fordeling har hatt ulik betydningen for utviklingen i 

menns og kvinners sykefravær, dekomponerer jeg fraværsutviklingen separat for hvert kjønn 

i kapittel 6. De samme tidsperiodene som i kapittel 5 benyttes også her. 

I kapittel 7 diskuterer jeg analyseresultatene fra dekomponeringsanalysene og de innledende 

analysene i lys av forventningene jeg hadde basert på teori og tidligere forskning. Jeg 

diskuterer også andre mulige forklaringer på utviklingen i sykefravær.  

Avslutningsvis konkluderer jeg i kapittel 8, og peker på temaer for videre forskning. 

	  



	 6	

2 Sykefravær	og	arbeidslivsutvikling:	Teori	

og	tidligere	forskning	

I dette kapitlet skal jeg presentere teoretiske perspektiver og forskning på risikofaktorer for 

sykefravær, og på endringer i arbeidslivet. For å forstå hvordan endringer i yrkesstrukturen 

kan ha hatt betydning for utviklingen i sykefraværet, presenterer jeg i delkapittel 2.1 teorier 

som framhever betydningen av arbeidsmiljø som risikofaktorer for sykefravær, og studier 

som har undersøkt disse sammenhengene. I del 2.2 presenterer jeg perspektiver som vil 

forklare utviklingen i arbeidslivet generelt, deretter gjennomgår jeg teorier som vil forklare 

endringer i yrkesstrukturer og hvordan disse kan være relevante for endring i sykefravær. I 

del 2.3 samler jeg trådene fra de foregående delkapitlene, og utleder hypoteser og 

forventninger på bakgrunn av disse. 

2.1 Risikofaktorer	for	sykefravær	
Sykefravær er et sammensatt fenomen som vil påvirkes av en lang rekke forhold. I fraværs-

forskningen har imidlertid betydningen av arbeidsmiljøfaktorer fått mest oppmerksomhet (se 

f. eks. Allebeck og  Mastekaasa, 2004). Hvilke faktorer ved arbeidsmiljøet som har betydning 

for sykefravær vil variere mellom yrker og typer arbeidsoppgaver. I forskningslitteraturen har 

det tradisjonelt vært fokusert på påvirkningen fra fysiske og ergonomiske 

arbeidsmiljøfaktorer. I nyere tid har det vært en voksende litteratur som framhever 

psykososialt arbeidsmiljø og stress som risikofaktorer for sykefravær. En mye anvendt teori 

er krav-kontroll-modellen (Karasek og  Theorell, 1990), og innsats-belønning-ubalanse-

modellen (Siegrist, 2009). 

Negative fysiske, ergonomiske og psykososiale arbeidsmiljøeksponeringer kan i seg selv 

utløse plager og sykdom, i tillegg kan slike faktorer forsterke allerede eksisterende 

helseplager. Behovet for å være borte fra jobb vil også kunne avhenge av typer 

arbeidsoppgaver, arbeidsplassen og mulighetene for tilrettelegging (se f. eks. Stami, 2015). Et 

brukket bein kan for eksempel gjøre det vanskelig for personer som jobber som hjelpepleiere 

eller i bygg og anleggsbransjen å utføre sine arbeidsoppgaver, mens dette kan være mindre 

problematisk for personer som for eksempel er i en kontorjobb. 
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Kvinner og menn er som kjent ofte i ulike yrker og har ofte ulike arbeidsoppgaver. Et viktig 

spørsmål dreier seg da om arbeidsmiljø har ulik betydning for kvinners og menns sykefravær. 

En mulig forklaring på kvinners høyere sykefravær kan være at kvinner og menn befinner seg 

i ulike sektorer, bransjer og yrker, noe som bidrar til at de i ulik grad er eksponert for 

negative fysiske, ergonomiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer (se f. eks. Campos-Serna 

et al., 2013). 

I dette delkapitlet skal jeg først presentere en empiriutledet teori om betydningen av fysiske 

og ergonomiske arbeidsforhold og sykefravær. Deretter gjennomgår jeg to stressteorier som 

omhandler psykososiale arbeidsforhold, nemlig krav-kontroll-modellen og innsats-belønning-

modellen. 

2.1.1 Fysisk	og	ergonomisk	arbeidsmiljø	

Fysiske og ergonomiske eksponeringer i arbeidsmiljøet kan ha betydning for helse og 

sykefravær. Fysisk arbeidsmiljø innebærer eksterne påvirkninger fra for eksempel støv, støy, 

gasser, kjemikalier, vibrasjoner, varme og kulde. Ergonomiske forhold dreier seg om 

arbeidsstillinger i jobben, som for eksempel hvorvidt en arbeider stående, sittende, på knær 

eller på huk, med repeterende arm- og håndbevegelser, med bøyd eller vridd nakke eller rygg 

og om arbeidet innebærer tunge løft.  

Negative fysiske og ergonomiske arbeidsmiljøeksponeringer kan i seg selv utløse plager og 

sykdom. I følge (Piha et al., 2013) er for eksempel ansatte innen manuelle yrker og 

produksjonsarbeid mer utsatt for arbeidsskader enn andre yrker. Menn er sterkt 

overrepresentert i yrker med høye fysiske krav (se f. eks. Campos-Serna et al., 2013). Likevel 

er det også mange kvinner som befinner seg i fysisk krevende yrker, som for eksempel innen 

helse- og omsorg. Dessuten oppgir kvinner i større grad enn menn at de utfører repetitive 

arbeidsoppgaver (Hooftman et al., 2005). 

Flere studier finner en signifikant sammenheng mellom fysiske og ergonomiske 

eksponeringer i arbeidsmiljøet og sykefravær (Foss et al., 2011, Lund et al., 2006, Laaksonen 

et al., 2010b, Sterud, 2013). I en studie fra Danmark finner Lund et al. (2006) at arbeid som 

innebærer bøyning eller vridning av nakken eller ryggen, arbeid stående eller på huk, og løft 

av personer eller gjenstander var signifikante risikofaktorer for sykefravær, både for menn og 

kvinner. En studie fra Finland (Laaksonen et al., 2010b) finner at ansatte som er eksponert for 

støy, støv, fuktighet og dårlig inneklima, i tillegg til tungt fysisk arbeid, ga økt risiko for 
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fravær av både kortere og lengre varighet. Dette finner de for både kvinner og menn. I en 

studie fra Norge finner Foss et al. (2011) at tungt fysisk arbeid, spesielt arbeid gående og 

tunge løft, ga en økt risiko for sykefravær grunnet muskel- og skjelettdiagnoser. De finner 

imidlertid at denne sammenhengen var sterkere for menn enn for kvinner. En studie fra 

Danmark (Christensen et al., 2007) estimerte at ca. 23 prosent av langtidssykefraværet blant 

menn kunne tilskrives arbeid i stående stilling eller sittende på knær, og bortimot 28 prosent 

kunne tilskrives løfting og håndtering av tunge gjenstander. Blant kvinner ble det beregnet at 

omkring 27 prosent av langtidssykefraværet tilskrives bøyd eller vridd nakke og rygg. En 

lignende studie fra Norge (Sterud, 2013) anslår at om lag 25 prosent av langtidssykefraværet 

kunne tilskrives ergonomiske eksponeringer, etter kontroll for blant annet kjønn og 

livsstilsfaktorer. Blant de ergonomiske eksponeringene fant en at 8 prosent av 

langtidssykefraværet kunne tilskrives stående arbeid, og 8 prosent kunne tilskrives repetitive 

arm- og håndbevegelser. Andre signifikante risikofaktorer var arbeid med bøyd eller vridd 

nakke, bøyd overkropp og tunge og ubekvemme løft. 

Studier har også undersøkt betydningen av arbeidsmiljøeksponeringer for den sosiale 

gradienten i sykefraværet, målt ved for eksempel stillingsnivå, yrkestittel eller utdanning 

(Christensen et al., 2008, Laaksonen et al., 2010a, Sterud og  Johannessen, 2014). Dersom 

eksponeringer for fysiske og ergonomiske har betydning for den sosiale gradienten i 

sykefraværet, burde den sosiale gradienten reduseres etter kontroll for slike eksponeringer. 

En studie fra Norge (Sterud og  Johannessen, 2014) finner en betydelig reduksjon i den 

sosiale gradienten i sykefraværet, for både kvinner og menn, etter kontroll for ergonomiske 

eksponeringer. Lignende funn er gjort i Danmark (Christensen et al., 2008) og Finland 

(Laaksonen et al., 2010a). 

Oppsummert er det godt dokumentert at fysiske og ergonomiske eksponeringer i 

arbeidsmiljøet følger en yrkesmessig gradient, på den måten at lavere yrkesgrupper er mer 

utsatt. Det er også støtte for at det er en sammenheng mellom slike eksponeringer og 

sykefravær, og at disse har betydning for den yrkesmessige gradienten i sykefravær. Når det 

gjelder kjønn har menn tradisjonelt vært i yrker med høye fysiske krav (Campos-Serna et al., 

2013), likevel er det også mange kvinner som befinner seg i fysisk krevende yrker innenfor 

helse- og omsorgssektoren. Det virker ikke å være noe entydig svar på hvorvidt fysiske og 

ergonomiske belastninger har ulik betydning for kvinners og menns sykefravær.   
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2.1.2 Krav-kontroll-modellen	

Krav-kontroll-modellen identifiserer to sentrale trekk ved arbeidssituasjonen som er av 

betydning for helsen: forholdet mellom kravene som stilles til de ansatte i arbeidet og den 

ansattes grad av kontroll (Karasek og  Theorell, 1990, Karasek, 1979). Med kontroll menes 

hvorvidt arbeidet er organisert slik at den ansatte kan påvirke arbeidsoppgavene og måten de 

blir utført på, og i hvilken grad en kan bruke sine ferdigheter og videreutvikle disse. 

Eksempler på krav i arbeidssituasjonen er arbeidsmengde, arbeidstempo og tidsfrister. I 

hvilken grad den ansatte har kontroll i arbeidssituasjonen får betydning for hvordan en kan 

møte de psykologiske kravene en står overfor.  

Ut fra modellen indentifiseres fire ulike typer arbeidssituasjoner (Karasek og  Theorell, 1990: 

31-38). En arbeidssituasjon som er preget av høye krav kombinert med lav kontroll 

karakteriseres som belastende (high-strain jobs), høye krav kombinert med høy kontroll er en 

aktiv arbeidssituasjon (active jobs), høy kontroll kombinert med lave krav er en lite 

belastende arbeidssituasjon (low-strain jobs), mens lav kontroll kombinert med lave krav er 

en passiv arbeidssituasjon (passive jobs).  

Det er i belastende arbeidssituasjoner at krav-kontroll-modellen forventer negative 

helseutfall. En arbeidssituasjon preget av høye krav og lav grad av kontroll kan utløse angst, 

utmattelse, depresjon og fysisk sykdom, noe som kan føre til sykefravær. En aktiv 

arbeidssituasjon - riktig balanse mellom krav og kontroll- forventes å gi læring, motivasjon 

og kompetanseutvikling for den ansatte, noe som kan ha positive helseeffekter. En lite 

belastende arbeidssituasjon innebærer også disse momentene, men i noe mindre grad 

sammenlignet med en aktiv arbeidssituasjon. En passiv arbeidssituasjon kan virke hemmende 

for videre læring og være lite utfordrende. En slik situasjon kan virke demotiverende, men vil 

ikke være forbundet med negative helseutfall på samme måte som high-strain jobs. 

Det er dermed ikke de høye kravene i seg selv som er problematiske, men 

arbeidsorganiseringen, det vil si de ansattes grad av autonomi, kontroll og muligheter for 

innflytelse over arbeidsprosessen. Med denne distinksjonen viser modellen hvordan visse 

krav kan ha negativ effekt, mens andre har en positiv effekt. Det er altså et samspill mellom 

graden av kontroll og krav. 
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En tredje dimensjon, sosial støtte på jobben, har seinere blitt implementert i modellen 

(Karasek og  Theorell, 1990: 68-71). En arbeidssituasjon preget av høye krav og lav grad av 

kontroll, i tillegg til lav sosial støtte på jobben (iso-strain-jobs), anses som spesielt 

belastende. Ved å implementere sosial støtte i modellen, viser den også at dette kan moderere 

jobbstress i en arbeidssituasjon preget av høye krav og lav grad av kontroll. Høy grad av 

sosial støtte på jobben kan virke positivt i en belastende (high-strain) jobb. 

Flere studier finner en signifikant sammenheng mellom lav grad av jobbkontroll og 

sykefravær (Melchior et al., 2003, Virtanen et al., 2007, Wang et al., 2014). Bildet er 

imidlertid ikke like entydig når det gjelder kombinasjonen av høye krav og lav jobbkontroll. 

En studie fra Frankrike (Melchior et al., 2003) finner ingen signifikant interaksjon mellom 

høye jobbkrav og lav jobbkontroll og sykefravær. Derimot var lav jobbkontroll assosiert med 

både korte og lengre sykefraværsperioder, både for menn og kvinner. En studie fra Finland 

(Virtanen et al., 2007) finner at en slik kombinasjon økte risikoen for sykefravær, samtidig 

var sammenhengen sterkere for henholdsvis jobbkrav og jobbkontroll når de ble målt separat. 

En studie fra Norge (Wang et al., 2014) finner at kombinasjonen av høye jobbkrav og lav 

jobbkontroll økte risikoen for sykefravær, da målt som fravær i over 16 dager, også etter 

kontroll for fysiske og psykiske helseproblemer ved undersøkelsens første måletidspunkt. 

Grad av krav og kontroll i arbeidssituasjonen henger sammen med yrke. I følge Siegrist og  

Theorell (2006: 75) finner en mange belastende yrker med høye krav og lav kontroll innenfor 

for eksempel masseproduksjon og samlebandsarbeid, hvor menn er sterkt overrepresentert, 

men også innen administrative yrker og i servicesektoren, der det jobber mange kvinner. For 

Norge finner (Mehlum, 2013: 16) blant annet at lege- og tannlegesekretær, sykepleiere, 

lærere med høyskoleutdanning og servicepersonell i hotell skårer gjennomsnittlig høyere på 

kombinasjonen krav og lav grad av kontroll.  

Studier har også undersøkt betydningen av høye jobbkrav og lav jobbkontroll for den sosiale 

gradienten i sykefraværet. Som en del av Whitehall II-studien i Storbritannia finner North et 

al. (1993) en reduksjon i den sosiale gradienten i sykefraværet etter justering for grad av 

jobbkontroll. Lignende funn er gjort i studier fra Danmark (Christensen et al., 2008), Finland 

(Laaksonen et al., 2010a), og Norge (Sterud og  Johannessen, 2014). 

Oppsummert kan en si at det er begrenset støtte for at kombinasjonen høye krav/lav 

jobbkontroll øker risikoen for sykefravær. Når det gjelder enkeltkomponentene i modellen, 

finner studier støtte for at det er en sammenheng mellom lav grad av jobbkontroll og 
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sykefravær. Dette gjelder for både kvinner og menn. Studier har også vist at jobbkontroll 

følger en yrkesmessig gradient, slik at ansatte i lavere yrkesgrupper opplever å ha lav grad av 

kontroll sammenlignet med høyere yrkesgrupper. 

2.1.3 Innsats-belønning-modellen	

Der krav-kontroll-modellen tar utgangspunkt i arbeidsorganiseringens påvirkning på ansattes 

helse, fokuserer innsats-belønning-modellen (effort-reward imbalance) i tillegg på hvordan 

ansatte selv oppfatter og håndterer sin arbeidssituasjon (Siegrist, 1996, Siegrist, 2009, 

Siegrist og  Theorell, 2006). Teorien tar utgangspunkt i at arbeid utføres som en del av en 

sosial kontrakt basert på en norm om sosial gjensidighet (reciprocity). Det innebærer at det 

forventes belønninger for den innsatsen som legges i arbeidet. Belønninger handler om 

anerkjennelse, karrieremuligheter og jobbtrygghet, de kan også være økonomiske i form av 

for eksempel lønn. Dersom den sosiale kontrakten brytes, for eksempel ved at belønningene 

ikke står i et gjensidig forhold til anstrengelsene, vil dette kunne virke demotiverende, utløse 

sterke stressreaksjoner og gi negative helseutslag (Siegrist, 2009: 306-307). 

Samtidig som at innsats-belønning-ubalanse i seg selv kan gi redusert helse, forventer teorien 

at negative reaksjoner på en slik ubalanse intensiveres for personer med mer begrensede 

muligheter på arbeidsmarkedet, i sterkt konkurransepregede miljøer og ved overengasjement 

(Siegrist, 2009). Ansatte med begrensede muligheter på arbeidsmarkedet, som f. eks. 

produksjonsarbeidere, vil ikke redusere sin innsats til tross for at belønningene i jobben er 

lave ifølge modellen. Dette skyldes at ulempene ved å fortsette å være i jobb med lave 

belønninger veier opp for alternativene, som forskyvninger nedover i yrkesstrukturen eller å 

havne utenfor arbeidslivet (Siegrist, 1996: 31).  

Ubalanse mellom innsats og belønning kan også ha betydning for grupper med høyere status 

på arbeidsmarkedet. Personer i sterkt konkurransepregede miljøer er mer tilbøyelige til å 

akseptere lave belønninger i en periode, til tross for høy innsats i arbeidet, fordi det kan åpne 

opp for forfremmelsesmuligheter eller andre typer belønninger på et senere tidspunkt. 

Risikoen er imidlertid stor for at ens anstrengelser ikke møtes med forventede belønninger. I 

følge Siegrist (2009: 308) vil dette typisk forekomme blant personer som er i begynnelsen av 

sin yrkeskarriere, og i yrker preget av stor konkurranse. 

I følge innsats-belønning-modellen kan overengasjement karakteriseres ved personer som 

overdriver sine anstrengelser på jobb ut fra et ønske om anerkjennelse. Overengasjerte 
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personer vil ofte opprettholde sin overdrevne innsats over lengre tid, til tross for at dette ikke 

nødvendigvis vil bli møtt med tilfredsstillende/tilstrekkelige belønninger. Sosialt press på 

arbeidsplassen kan også forsterke et slikt overengasjement. I følge Siegrist (2009: 308) kan 

dette oppleves som givende i kortere perioder, men over lengre tid kan overengasjement føre 

til utmattelse og utbrenthet. 

I utgangspunktet ble innsats-belønning-modellen utviklet for å identifisere risikofaktorer i 

arbeidsmiljøet med betydning for hjerte- og karsykdommer, og mange av studiene på feltet 

har dette som utfall. Ubalanse mellom innsats og belønning kan også påvirke sykefraværet. 

For det første kan det føre til fysiske og psykiske påkjenninger, som hjerte- og karsykdommer 

og depresjon, noe som igjen kan føre til sykefravær. Modellen viser også at en slik ubalanse 

kan påvirke ansattes motivasjon og atferd. Dette kan bidra til at ansatte da velger å være borte 

fra jobb. Sykefravær kan dermed også være en måte en kan håndtere stress på. 

En studie av kommunalt ansatte fra Finland (Ala-Mursula et al., 2005) finner at høy innsats 

og lav belønning økte risikoen for sykefravær på fire dager eller mer, etter kontroll for en 

rekke livsstilsfaktorer. I en studie av statsansatte fra Storbritannia (Head et al., 2007) ble det 

estimert at innsats-belønning-ubalanse økte sannsynligheten for sykefravær med henholdsvis 

25 prosent for menn og 21 prosent for kvinner, også etter kontroll for fysiske og psykiske 

helseproblemer ved undersøkelsens første måletidspunkt. En studie av den generelle 

yrkespopulasjonen i Danmark (Nielsen et al., 2013) finner derimot ingen støtte for at innsats-

belønning-ubalanse var assosiert med sykefravær. Lavere belønninger i seg selv ga imidlertid 

økt risiko for sykefravær, også etter kontroll for kjønn. 

En opplevelse av at belønningene ikke står i et gjensidig forhold til ens anstrengelser, kan 

forekomme i flere yrkesgrupper. Likevel er det studier som tyder på at ansatte i lavere 

yrkesgrupper er spesielt utsatt for negative helseutfall i forbindelse med innsats-belønning-

ubalanse. Dette er blant annet dokumentert når det gjelder hjertekrampe, depresjon og lav 

selvrapportert helse (Wege et al., 2008). En studie fra Norge (Lau, 2008) finner imidlertid 

små sosiale forskjeller i innsats-belønning-ubalanse etter utdanning og yrke. I en studie der 

resultater fra flere land sammenlignes, viser Siegrist et al. (2004) at høy innsats og høye 

belønninger gjennomgående er vanligere i høyere utdanningsgrupper. 

Oppsummert er det begrenset støtte for at kombinasjonen høy innsats og lave belønninger er 

assosiert med sykefravær. Studier tyder på at lave belønninger, i form av lønnsinntekt, i seg 
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selv kan gi økt risiko for sykefravær. Enkelte studier har vist at opplevelsen av lave 

belønninger, særlig lønn, karrieremuligheter og jobbsikkerhet, følger en sosial gradient.  

2.2 Utviklingen	i	arbeidslivet		
Til nå har jeg gjennomgått teorier som framhever betydningen av arbeidsmiljø som 

risikofaktorer for sykefravær, og studier som har undersøkt disse sammenhengene. I dette 

kapitlet er fokuset rettet mot endringer i arbeidslivet som kan ha hatt betydning for 

utviklingen i sykefraværet. Jeg begynner med en kort presentasjon av ulike perspektiver på 

arbeidslivsutviklingen som kan ha påvirket fraværsutviklingen. Deretter presenterer jeg 

teorier som vil forklare endringer i yrkesstrukturen med teknologisk utvikling, og studier som 

har undersøkt hvordan yrkesstrukturen har endret seg over tid ut fra lønnsnivå og i 

sammenheng med fraværsutviklingen. Jeg gjennomgår også undersøkelser som har belyst 

betydningen av nærings- og yrkesstruktur for sykefraværsutviklingen i Norge. 

Siden 1970-tallet har det som kjent skjedd store endringer i arbeidslivet som kan ha påvirket 

utviklingen i sykefraværet. Det har imidlertid vært delte meninger om hvilke konsekvenser 

disse endringene har fått for kvaliteten ved arbeidslivet. Det framheves ofte at arbeidslivet 

generelt har blitt bedre. Det nye arbeidslivet kjennetegnes ved at de ansatte har økte 

ferdigheter, noe som innebærer at arbeidstakerne får større innflytelse over 

arbeidssituasjonen, og mer kontroll og selvbestemmelse i utførelsen av arbeidet. En slik 

optimistisk tilnærming kan spores tilbake til Kerr et al. (1962). 

På den ene siden har det blitt hevdet at arbeidslivet har blitt tøffere for mange grupper. Det 

pekes på at kravene til effektivitet og lønnsomhet har blitt større, at tidspress og resultatkrav 

overbelaster arbeidstakerne. Arbeidstakerne må forholde seg til krevende kunder og klienter, 

og en opplever mer usikkerhet og har mindre kontroll over arbeidssituasjonen. Et mer 

pessimistisk syn på utviklingen i arbeidslivet kan spores tilbake til Braverman (1974). Mens 

et arbeidsliv med tøffere krav trekker i retning av høyere sykefravær, vil en mer positiv 

arbeidslivsutvikling innebære at fraværet burde ha vært lavere. 

Det har altså skjedd mange endringer i arbeidslivet som kan ha påvirket utviklingen i 

sykefraværet. Et sentralt aspekt ved arbeidslivsutviklingen handler om hvordan 

yrkesstrukturen har endret seg. Som jeg har vist i delkapittel 2.1 er det en sammenheng 

mellom fysiske, ergonomiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og sykefravær, og disse 

følger ofte en yrkesmessig gradient. Hvilke yrker som vokser og avtar vil dermed ha 
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konsekvenser for utviklingen i sykefraværet. I det følgende skal jeg derfor presentere teorier 

som vil forklare hvordan yrkesstrukturen har endret seg over tid. 

2.2.1 Skill-biased	technological	change	(SBTC)	
Teorier om Skill-Biased Technological Change (SBTC) har i den økonomiske litteraturen 

vært en dominerende forklaring på økende lønnsforskjeller (se f. eks. Katz og  Autor, 1999, 

Violante, 2008). Drivkreftene bak lønnsforskjellene er i følge SBTC teknologiske endringer 

som har ført til økt etterspørsel av høyt utdannet arbeidskraft på bekostning av lavere 

kvalifisert arbeidskraft. Dette forklares hovedsakelig med at mer avansert teknologi, særlig 

datateknologi, krever at ansatte har høyere nivåer av ferdigheter og kunnskaper enn tidligere. 

Personer med lengre utdanninger er dermed mer attraktive på arbeidsmarkedet. 

I følge SBTC har utbredelsen av datateknologi ført til en økning i antallet yrker med høye 

ferdighetskrav. Sysselsettingen beveger seg bort fra for eksempel industriproduksjon, som i 

stor grad har bestått av ufaglærte, til yrker som krever spesialkompetanse og høyere 

utdanning innenfor for eksempel økonomi, utdanning, helse og omsorg (Katz og  Autor, 

1999: 1526). Yrker med lavere kvalifikasjonskrav, som rutinepregede kontoryrker og 

produksjonsarbeid, er utsatt for digitalisering og automatisering. Dette fører i følge SBTC til 

en nedgang i etterspørselen etter lavere kvalifisert arbeidskraft. Outsourcing av produksjon til 

lavkostland kan også forsterke denne tendensen ved at sysselsettingen i industrien reduseres. 

En nedgang i andelen sysselsatte innenfor yrker med lavere kompetansekrav, og en vekst i 

yrker med høyere kompetansekrav, innebærer at færre ansatte er eksponert for negative 

arbeidsmiljøbelastninger, som igjen kan bidra til lavere sykefravær. En forventning ut fra 

SBTC er dermed at endringer i yrkesfordelingen vil tilsi lavere sykefravær. 

2.2.2 Rutiniseringshypotesen	
Som en nyansering av SBTC framhever rutiniseringshypotesen at ny teknologi endrer 

yrkesstrukturen ved å enten erstatte eller komplementere arbeidsoppgaver (Autor et al., 

2003). I likhet med SBTC er teknologisk utvikling drivkraften bak sysselsettingsendringer, 

men fokuset er altså flyttet fra ferdigheter (skills) til arbeidsoppgaver (tasks). 

Rutiniseringshypotesen skiller seg fra SBTC ved at den bidrar til å forklare en utvikling der 

en ser en vekst både i toppen og bunnen av yrkesstrukturen. 

I følge Autor et al. (2003) kan ny teknologi erstatte rutinebaserte arbeidsoppgaver, nettopp 

fordi de kan defineres ved presise og definerte regler. Levy og  Murnane (2004) skiller 
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mellom rutinebaserte manuelle og kognitive arbeidsoppgaver, og ikke-rutinebaserte manuelle 

og kognitive arbeidsoppgaver.  

Rutinebaserte arbeidsoppgaver utføres typisk i kognitive og manuelle jobber som befinner 

seg i yrkesstrukturens midtre del med tanke på utdanningsnivå og lønnsinntekt. Eksempler på 

yrker som kan karakteriseres som rutinebaserte er kontorjobber og industriarbeid. Ettersom 

arbeidsoppgavene i disse yrkene hovedsakelig følger presise og definerte regler kan de 

omsettes i databaserte programvarer og utføres av maskiner.  

Kognitive ikke-rutinebaserte arbeidsoppgaver befinner seg i yrkesfordelingens øvre del med 

tanke på utdanningsnivå og lønnsinntekt. Slike arbeidsoppgaver utføres typisk i yrker med 

høyere kompetansekrav, som ingeniører, vitenskapelige ansatte og andre fagpersoner. I følge 

rutiniseringshypotesen fungerer datateknologi komplementerende til slike abstrakte 

arbeidsoppgaver, ettersom slik teknologi gir tilgang til informasjon og tilbyr teknologiske 

verktøy som gjør utførelsen av jobben mer effektiv.  

Ikke-rutinebaserte manuelle arbeidsoppgaver er hovedsakelig arbeid av fysisk art som 

befinner seg i yrkesfordelingens nedre del. Slike arbeidsoppgaver utføres typisk i 

serviceyrker med lavere ferdighetskrav som for eksempel innenfor renhold, servering og 

transport. Ettersom arbeidsoppgavene som utføres i disse yrkene vanskelig kan erstattes med 

ny teknologi, vil de i følge rutiniseringshypotesen være mindre berørt av teknologiske 

endringer (Acemoglu og  Autor, 2011).  

I følge rutiniseringshypotesen vil altså sysselsettingen i rutinebaserte manuelle og kognitive 

jobber reduseres som følge av teknologisk utvikling. Ikke-rutinebaserte abstrakte og manuelle 

yrker er mindre utsatt for å bli erstattet av datateknologi, og etterspørselen etter disse yrkene 

vil øke. Ettersom disse yrkene befinner seg i både topp- og bunnsjiktet av yrkesstrukturen er 

en konsekvens av rutiniseringshypotesen at sysselsettingen øker i topp- og bunnsjiktet av 

yrkesstrukturen relativt i forhold til midtsjiktet. Dette har blitt omtalt som en polarisering av 

yrkesstrukturen (Autor et al., 2006, Goos og  Manning, 2007).  

En nedgang i andelen sysselsatte innenfor rutinebaserte yrker som industriarbeid og en del 

typer kontorjobber, innebærer at færre ansatte er eksponert for fysiske og ergonomiske 

belastninger i arbeidsmiljøet. Økt sysselsetting innenfor ikke-rutinebaserte manuelle yrker, 

som renhold, servering og transport, kan imidlertid innebære at det også har skjedd en vekst i 

belastende yrker som kan ha bidratt til å øke sykefraværet. Siden sysselsettingen forventes å 



	 16	

være størst i øvre del av yrkesstrukturen, innebærer det at færre, relativt sett, blir utsatt for 

negative arbeidsmiljøfaktorer. Forventningen er dermed at dette, samlet sett, vil bidra til 

lavere sykefravær. 

2.3 Tidligere	studier	
Til nå har jeg gjennomgått to teorier som vil forklare endringer i yrkesstrukturen med 

teknologisk utvikling, SBTC og rutiniseringshypotesen. I det følgende skal jeg se nærmere på 

studier som har undersøkt hvordan yrkesfordelingen har endret seg over tid og hvilken 

betydning dette har hatt for utviklingen i sykefraværet. I delkapittel 2.3.1 gjennomgår jeg 

studier som har undersøkt hvordan yrkesstrukturen har endret seg ut fra lønnsnivå. I 

delkapittel 2.3.2 ser jeg nærmere på studier som har undersøkt hvilken betydning endringer i 

yrkesstrukturen har hatt for utviklingen i sykefraværet.  

2.3.1 Studier	som	har	undersøkt	endringer	i	yrkesfordelingen	ut	fra	

lønnsnivå		

Studier som har undersøkt hvordan yrkesfordeling har endret seg har i stor grad fokusert på 

lønnsnivå. En vanlig tilnærming har vært å inndele yrker etter lønnsnivå, for deretter å følge 

endringer i andelen jobber innen lønnsgrupperingene (se f. eks. Wright og  Dwyer, 2003). På 

den måten har studier undersøkt sysselsettingsendringer når det gjelder høyt-, middels- og 

lavtlønte yrker. 

En slik framgangsmåte er benyttet av Goos og  Manning (2007) som har studert endringer i 

yrkesfordelingen i Storbritannia i perioden fra 1975 til 1999. Sammenlignet med 1975, var 

det flere sysselsatte i både høyt- og lavtlønte yrker i 1999, og en reduksjon i middels lønte 

yrker. Selv om det også har vært en vekst i lavtlønte yrker, var sysselsettingsveksten i all 

hovedsak konsentrert i høytlønte yrker. Studien ser også nærmere på hvilke yrkesgrupper 

som har vokst eller avtatt i denne perioden. Høytlønte yrker med størst vekst finner de blant 

annet innenfor ledelse, rådgivning, økonomi, og IT, men også innenfor utdanning og helse- 

og omsorg. Sysselsettingsveksten i lavtlønte yrker består av blant annet butikkmedarbeidere, 

servitører og hjelpepleiere. På den andre siden, yrker med størst reduksjon befinner seg innen 

industri- og produksjonsarbeid. En vekst i høyt- og lavtlønte yrker relativt til yrker i 

midtsjiktet, passer i følge Goos og  Manning (2007) overens med rutiniseringshypotesen.  
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Det er få studier av utviklingen i yrkesstrukturen som har hatt Norge som sitt hovedfokus, 

mange har fokusert på medlemslandene i EU. Goos et al. (2009) har imidlertid inkludert 

Norge i sin studie, i tillegg til 15 europeiske land, og undersøker endringer i yrkesfordelingen 

på tvers av landene i perioden 1993-2006. Studien finner relativt like sysselsettingsmønstre 

over tid på tvers av landene. Tendensen er at sysselsettingen har vokst i både høyt- og 

lavtlønte yrker, mens andelen sysselsatte i midtsjiktet er redusert. Goos et al. (2009) tolker 

disse funnene som en støtte til rutiniseringshypotesen. 

I motsetning til Goos et al. (2009) finner Fernández-Macías (2012) betydelige forskjeller i 

utviklingen av yrkesstrukturen mellom land. Studien har undersøkt sysselsettingsendringer på 

tvers av 15 europeiske land i perioden 1995-2007. I enkelte land, særlig i Kontinental-

Europa, stemmer utviklingen bedre overens med rutiniseringshypotesens antakelser, altså en 

vekst i høyt- og lavtlønte yrker relativt til midtsjiktet. I de nordiske landene (Danmark, 

Sverige og Finland) har det imidlertid vært en økning i sysselsettingen i de høyeste 

lønnsgruppene relativt i forhold til yrker i de lavere lønnsgruppene, en utvikling som passer 

bedre overens med SBTC. Selv om det er forskjeller mellom landene når det gjelder 

sysselsettingen i lavt- og middelslønte yrker over tid, er et fellestrekk ved alle landene at 

sysselsettingsveksten i all hovedsak har vært konsentrert i de høyest lønte yrkene. Lignende 

funn er gjort av Oesch og  Menés (2011) som i sin studie finner betydelige forskjeller i 

sysselsettingsmønstre på tvers av 4 europeiske land (Storbritannia, Spania, Sveits og 

Tyskland) i perioden fra 1990 til 2008.  

Det er få av studiene som har fokusert på kjønnsdimensjonen ved sysselsettingsendringer. 

Goos og  Manning (2007: 122) finner at sysselsettingen blant både kvinner og menn i 

Storbritannia har økt i både høyt- og lavtlønte yrker, mens det har vært en nedgang i yrker i 

midtsjiktet. Veksten har imidlertid vært størst i høytlønte yrker, for både kvinner og menn. 

Hurley og  Fernández-Macías (2008) har studert endringer i yrkesstrukturen på tvers av 15 

europeiske land i perioden 1995-2006. Et hovedtrekk i flere av landene er at utviklingen har 

vært positiv for både kvinner og menn, på den måten at de i stor grad har gått inn i høytlønte 

yrker over tid. Likevel er det en tendens til at sysselsettingen blant kvinner, i større grad enn 

menn, også har økt i lavtlønte yrker. Her er imidlertid Sverige og Danmark blant landene som 

skiller seg ut, der utviklingen har vært like positiv for kvinner som for menn (Hurley og  

Fernández-Macías, 2008: 43). Ut fra disse studiene kan det tyde på at endringene i 

yrkesfordelingen har vært relativt like for kvinner og menn, og at sysselsettingsveksten har 

vært konsentrert i yrker med høyt lønnsnivå. 
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Et fellestrekk ved studier som har undersøkt endringer i yrkesfordelingen ut fra lønnsnivå, er 

at sysselsettingsveksten i størst grad har vært konsentrert i høytlønte yrker. Siden lønnsnivå 

ofte er korrelert ved andre dimensjoner ved jobbkvalitet, som høy grad av jobbkontroll, kan 

en vekst i høytlønte yrker innebære lavere sykefravær. Når det gjelder kjønn, tyder studier på 

at sysselsettingsmønstrene har vært relativt like for både kvinner og menn, på den måten at 

både kvinner og kvinner har gått inn i høytlønte yrker. Dette ser ut til å være tilfelle særlig i 

de skandinaviske landene. Ut fra disse studiene kan en dermed forvente at endringer i 

yrkesfordelingen burde tilsi en reduksjon i sykefraværet for både kvinner og menn.  

2.3.2 Studier	som	har	undersøkt	fraværsutviklingen	i	Norge	

Det er flere studier som har belyst fraværsutviklingen i Norge (se f. eks. Biørn et al., 2013, 

Bjørnstad, 2006, Dale-Olsen og  Markussen, 2010, Mastekaasa, 2012, Nossen og  Thune, 

2009). Det er imidlertid få studier fra Norge, og internasjonalt, som har sett utviklingen i 

sammenheng med endringer i yrkesfordelingen. 

Dale-Olsen og  Markussen (2010) har undersøkt betydningen av endret næringstilknytning, 

alderssammensetning og utdanningsnivå for utviklingen i kvinners og menns sykefravær i 

perioden 1972-2008. Studien har altså ikke endringer i yrkesfordelingen som sitt hovedfokus, 

men relativt grove næringsinndelinger1. Dette kan gi forskjellige resultater, da enkelte yrker 

er spredt på ulike næringer. Studien finner at en fjerdedel av det økte sykefraværet for 

kvinner henger sammen med endret næringstilknytning, på den måten at kvinner har gått inn i 

næringer med høyt fravær (Dale-Olsen og  Markussen, 2010: 112). Samlet sett kan imidlertid 

ikke endringer i næringstilknytning, alderssammensetning eller utdanningsnivå forklare det 

økte sykefraværet for kvinner. Når det gjelder menn, skulle slike sammensetningsendringer 

tilsi ca. 15 prosent lavere sykefravær enn det statistikken viser. Dale-Olsen og  Markussen 

(2010: 119) konkluderer med at det dermed må være endringer i andre forhold som kan 

forklare veksten i fraværet, slik som endrete holdninger hos arbeidstakere, arbeidsgivere og 

leger, endret arbeidsliv og økt yrkesdeltakelse blant folk med dårlig helse. 

Mastekaasa (2012) undersøker om kjønnsforskjeller i sykefravær kan skyldes endret 

yrkesmessig fordeling av kvinner og menn i perioden 1974-2010. Selv om studien primært 

fokuserer på kjønnsforskjeller i fravær er den likevel interessant her, ettersom 

fraværsutviklingen studeres i sammenheng med endringer i yrkesfordelingen. En mulig 

																																																								
1 Dale-Olsen og Markussen (2010) benytter fire kategorier for næring: offentlig administrasjon, helse, 
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forklaring på økende kjønnsforskjeller i fraværet kan være at kvinner i større grad enn menn 

har gått inn i mer belastende yrker over tid. Dersom det er slik burde en forvente at den 

estimerte kjønnsforskjellen reduseres etter kontroll for detaljerte yrkeskoder. Tvert i mot ser 

det ut til at kjønnsforskjellen øker når det kontrolleres for yrke, særlig i perioden 1974-1980, 

før det reduseres mot null fram mot perioden 2003-2010. I følge Mastekaasa (2012) tyder 

dette på at kvinner i større grad enn menn var i mindre fraværsfremmende yrker på 1970-

tallet, men at dette i mye mindre grad er tilfelle nå. 

2.4 Oppsummering	og	utledning	av	hypoteser	
I dette kapitlet har jeg vist at det er sammenheng mellom fysiske, ergonomiske og 

psykososiale belastninger i arbeidsmiljøet og sykefravær, og at slike arbeidsmiljøbelastninger 

ofte følger en yrkesmessig gradient, på den måten at ansatte i lavere yrkesgrupper er mer 

utsatt. Videre i dette kapitlet har jeg vist at det har skjedd betydelige endringer i 

yrkesstrukturen over tid, noe som vil påvirke både hva vi jobber med og hvordan vi jobber. 

Hvilke yrker som vokser eller avtar over tid vil derfor kunne ha betydning for utviklingen i 

sykefravær. 

En generell tendens ved studier som har undersøkt endringer i yrkesstrukturen, er at 

sysselsettingen er redusert i yrker innen industri og jordbruk. Dette er yrker hvor menn er 

sterkt overrepresentert. En nedgang i disse yrkesgruppene innebærer at færre arbeidstakere er 

utsatt for f. eks. skadelige kjemikalier og gasser, og hardt fysisk arbeid. Som tidligere studier 

har vist, utgjør slike fysiske og ergonomiske belastninger risikofaktorer for sykefravær. En 

nedgang innenfor industri- og jordbruksyrker vil dermed kunne trekke i retning av lavere 

sykefravær.  

På den andre siden tyder studier på at det også har skjedd en vekst i helse- og omsorgsyrker, 

både med høyere og lavere kompetansekrav, noe som kan innebære at særlig flere 

yrkesaktive kvinner driver med tungt fysisk arbeid. En slik utvikling kan dermed ha bidratt til 

å øke sykefraværet. 

Enkelte studier finner også at sysselsettingen har vokst i lavtlønte serviceyrker, eksempelvis 

innenfor renhold, servering og butikkarbeid. En mulig konsekvens av en slik utvikling kan 

være at flere ansatte er eksponert for negative psykososiale arbeidsmiljøfaktorer. Krav-

kontroll-modellen identifiserer en rekke serviceyrker som belastende, med høye krav og lav 

grad av kontroll. I tillegg er lønnsinntekten i disse yrkene lav sammenlignet med andre yrker. 
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Studier har vist at både lav jobbkontroll og lave belønninger er assosiert med sykefravær. 

Dersom det har vært en økt andel sysselsatte i lavtlønte serviceyrker kan dette ha bidratt til å 

øke sykefraværet. 

Et fellestrekk ved både SBTC og rutiniseringshypotesen er at det forventes størst 

sysselsettingsvekst i øvre del av yrkesfordelingen, da i yrker med høyere ferdighetskrav og 

høye lønninger. En slik antakelse får også empirisk støtte i studier som har undersøkt 

endringer i yrkesstrukturer ut fra lønnsnivå (Fernández-Macías, 2012, Goos og  Manning, 

2007, Goos et al., 2009, Oesch og  Menés, 2011). Det er imidlertid få av disse studiene som 

har undersøkt hvordan yrkesstrukturen har endret seg i Norge. Det er likevel grunn til å anta 

at det også her har vært en vekst i yrker med høyere krav til utdanning og ferdigheter. I følge 

Goos et al. (2009) er det tilfelle i Norge, og i følge Fernández-Macías (2012) er det tilfelle i 

de andre nordiske landene, Danmark, Sverige og Finland.  

Dersom det relativt sett har vært størst sysselsettingsvekst i yrker med høye kompetansekrav, 

innebærer det at færre arbeidstakere blir utsatt for hardt fysisk arbeid. Yrker med høyere 

kvalifikasjonskrav og høye lønninger er ofte positivt korrelert med andre aspekter ved 

arbeidsmiljøet, som høy grad av kontroll og belønninger. Ut fra både SBTC og 

rutiniseringshypotesen forventer jeg derfor at en større andel av de ansatte over tid har gått 

inn i mindre belastende yrker. Dette gir følgende hypotese: 

- Endringer i yrkessammensetningen har bidratt til lavere sykefravær.  

Jeg antar at hypotesen gjelder for både kvinner og menn. Det er imidlertid noen forhold som 

taler mot dette for kvinner. Som kjent har sykefraværet for kvinner vært økende, mens det har 

holdt seg relativt stabilt for menn (Bjørnstad, 2006). En mulig forklaring på dette kan være at 

kvinner i større grad enn menn har gått inn i belastende yrker som har ført til høyere 

sykefravær. Dette kan ha vært tilfelle når det gjelder næringstilhørighet (Dale-Olsen og  

Markussen, 2010). Andre finner at kvinner var i mindre fraværsfremmende yrker på 1970-

tallet enn menn, men at dette i mye mindre grad er tilfelle på 2000-tallet (Mastekaasa, 2012). 

Det kan tyde på at kvinner over tid har gått inn i yrker med høyt fravær. Dermed kan en 

forventning være at endret yrkesmessig fordeling av kvinner gir størst utslag i perioden 1975-

1995 sammenlignet med perioden 1996-2010, på den måten at kvinner var mer gunstig 

plassert i yrkesfordelingen med tanke på fravær i den første perioden. 
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3 Data	og	metode	

I dette kapitlet beskriver jeg datamaterialet som er benyttet i analysen, og styrker og 

svakheter ved det. Deretter presenterer jeg hvilke variabler som benyttes i analysene. I del 3.5 

gjør jeg rede for analysemetoden jeg bruker for å anslå hva endringer i 

yrkessammensetningen betyr for fraværsutviklingen. 

3.1 Arbeidskraftsundersøkelsen	

Dataene som benyttes i denne oppgaven er hentet fra Statistisk Sentralbyrås Arbeidskrafts-

undersøkelser (AKU), for periodene fra 1975 til 1995 og fra 1996 til 2010, og er brukt med 

tillatelse fra Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) 2 . Fordi endringer i 

yrkesklassifiseringene i AKU begrenser sammenlignbarhet over perioden som helhet er 

tidsspennet delt i to perioder. Avgrensningen til 1975-2010 skyldes ny standard for 

yrkesklassifisering i 2011, som innebærer en del endringer i fordelingen på yrkesgruppene 

sammenlignet med tidligere standard. Ettersom tidsrommet 2011-2016 er for kort å studere 

endringer i, har jeg valgt å holde perioden fra 2011 utenfor analysene. 

AKU er representative utvalgsundersøkelser som gir informasjon om utviklingen av 

sysselsetting og arbeidsledighet i Norge. Undersøkelsene gjennomføres hvert kvartal, og 

utvalget består av personer i alderen 15-74 år bosatt i Norge (Statistisk Sentralbyrå, 2003). 

Utvalget har gradvis blitt utvidet gjennom årene, fra 12 000 personer i kvartalet fra 1975 til i 

alt 24 000 personer i kvartalet fra 1996. Variablene som inngår i datamaterialet gir 

informasjon om arbeidsforhold (slik som yrke, næring og arbeidstid), og informasjon om 

personen (slik som alder, kjønn og utdanning) (Statistisk Sentralbyrå, 2003). 

I AKU deltar respondentene i undersøkeselen flere ganger. Opplegget for hvor mange ganger 

samme respondent blir intervjuet, er endret over tid. Fra 1. kvartal 1975 til 4. kvartal 1995 ble 

samme respondent intervjuet fire ganger over seks kvartaler. Fra og med 1. kvartal 1996 

samles dataene inn fra samme respondent i alt åtte ganger i løpet av åtte påfølgende kvartaler. 

I dekomponeringsanalyser behandles flere observasjoner av samme respondent som 

observasjoner av flere uavhengige respondenter. Det kan føre til at standardfeilene blir 
																																																								
2 De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra ”Arbeidskraftundersøkelsen panelfiler, 1973-2015” 
og ”Arbeidskraftundersøkelsen 1992-96 og 2005-07”. Data er samlet inn av Statistisk sentralbyrå og stilles i 
anonymisert form til disposisjon gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Verken Statistisk 
sentralbyrå eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her. 
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undervurdert, noe som igjen kan gi feilaktig signifikante resultater. I analysene har jeg 

korrigert for dette ved å spesifisere standardfeil som tar hensyn til klyngestruktur. For enkelte 

år har ikke panelfiler vært tilgjengelige, det har dermed vært nødvendig å supplere med 

årsfiler for samtlige perioder.3 Disse datafilene inneholder ikke opplysninger om hvorvidt 

samme person har deltatt flere ganger, slik at standardfeilene vil bli noe undervurdert.  

Siden yrkesklassifiseringene i AKU er endret i perioden jeg undersøker, skal jeg i det 

følgende beskrive yrkesvariablene jeg benytter i oppgaven nærmere. 

3.1.1 Yrkesvariabelen	

For å undersøke hvilken betydning endringer i yrkessammensetningen har hatt for 

fraværsutviklingen er det ønskelig å følge denne utviklingen over lengre tid. Innføring av ny 

yrkesstandard fra 1. kvartal 1996 begrenser som nevnt sammenlignbarhet i perioden fra 1975 

til 2010 som helhet. Tabell 3.1 gir en oversikt over yrkesstandarden på ett-siffernivå i 

perioden fra 1975 til 1995 (NYK) og perioden fra 1996 til 2010 (STYRK).4 

I perioden 1975-1995 følger yrkeskodingen Nordisk Yrkesklassifisering (Statistisk 

Sentralbyrå, 1965) basert på ISCO-58. Første siffer i yrkeskodingen angir yrkesfelt, og andre 

siffer angir yrkesområder. Klassifikasjonene for yrkesfelt er hovedsakelig basert på hva slags 

arbeid som utføres, og ikke yrkers formelle krav til utdanning og kompetanse. Dermed vil et 

yrkesfelt kunne bestå av både ansatte med enklere arbeidsoppgaver og ansatte med mer 

kvalifisert arbeid. Yrkesområde angir arbeidets art, slik som pedagogisk arbeid, 

vegtrafikkarbeid og serveringsarbeid. Yrker på 1-siffernivå utgjør i alt 10 yrkesfelt, mens 

yrker på 2-siffernivå utgjør i alt 73 yrkesområder.  

I perioden 1996 til 2010 benyttes Standard for yrkesgruppering, STYRK, basert på ISCO-

88(COM) (Statistisk Sentralbyrå, 1999). Standarden tar utgangspunkt i to klassifikasjons-

prinsipper, kompetansenivå og spesialisering. At yrker inndeles etter kompetansenivå betyr at 

de plasseres ut fra hvilken utdanning som kreves i yrket. Det tar også hensyn til uformell 

utdanning og erfaring. Kriteriene for spesialisering vurderes på bakgrunn av hvilke verktøy 

eller maskiner det arbeides med, hvilke varer eller tjenester som produseres, hvor 

rutinepreget arbeidet er, i hvilken grad en har selvstendighet i yrkesutøvelsen og hvorvidt det 

																																																								
3 Dette gjelder for årene 1992-1996, 2005 og 2006. 
4 For en fullstendig oversikt over de ulike yrkesstandardene se Statistisk Sentralbyrå (1999) for STYRK, og 
Statistisk Sentralbyrå (1965) for NYK. 
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dreier seg om direkte fysisk arbeid. Yrker på 1-siffernivå utgjør i alt 10 yrkesfelt, mens yrker 

på 2-siffernivå utgjør i alt 31 yrkesområder.  

TABELL	3.1	Oversikt	over	yrkesstandardene	

NYK	 STYRK	

0	
Teknisk,	vitenskapelig,	humanistisk	og	
kunstnerisk	arbeid	

1	 Administrative	ledere	og	politikere	

1	
Administrasjons-	og	forvaltningsarbeid,	
bedrifts-	og	organisasjonsledelse	

2	 Akademiske	yrker	

2	 Kontorarbeid	 3	
Yrker	med	kortere	høyskole-	og		
universitetsutdanning	og	teknikere	

3	 Handelsarbeid	 4	 Kontor-	og	kundeserviceyrker	

4	 Jordbruks-,	skogsbruks-	og	fiskearbeid	 5	 Salgs-,	service	og	omsorgsyrker	

5	 Gruve-	og	sprengningsarbeid	m.m.	 6	 Yrker	innen	jordbruk,	skogbruk	og	fiske	

6	 Transport-	og	kommunikasjonsarbeid	 7	 Håndverkere	o.l.			

7-8	 Industri-,	bygge-	og	anleggsarbeid	 8	
Prosess-	og	maskinoperatører,	
transportmedarbeidere	mv.	

9	 Servicearbeid	 9	 Yrker	uten	krav	til	utdanning	

X	 Militært	arbeid	og	uoppgitt	 0	 Militære	yrker	og	uoppgitt	

	 	 	 	
At yrkesklassifikasjonene bygger på ulike prinsipper forhindrer sammenlignbarhet gjennom 

perioden. 5 I NYK inngår for eksempel yrker innen helse og omsorg i yrkesfelt 0, mens i 

STYRK inngår disse yrkene i yrkesfelt 2, 3 og 5. Det er imidlertid noen yrkesfelt og 

yrkesområder på tvers av standardene som er relativt like hverandre. Det gjelder kontoryrker 

(2 i NYK og 4 i STYRK), og yrker innen jordbruk og fiske (4 i NYK og 6 i STYRK). Sett 

under ett samsvarer også yrkesfeltene 5-8 i NYK relativt bra med yrkesfeltene 7-8 i STYRK 

(Håland og  Næsheim, 2016). 

For å undersøke hvilken betydning endringer i yrkessammensetningen har hatt for 

fraværsutviklingen er det ønskelig å benytte mest mulig detaljerte yrkeskoder. Selv om AKU 

er en utvalgsundersøkelse med et relativt stort utvalg, vil mer detaljerte yrkesfordelinger gi 

																																																								
5 Se Håland og  Næsheim (2016) for mer utfyllende informasjon om likheter og ulikheter på tvers av 
yrkesklassifiseringene. 
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svært få observasjoner. For å få sikrere resultater har jeg derfor utelatt yrkeskoder på to-

siffernivå som har mindre enn 500 observasjoner. Dette gjelder for yrkeskodene som benyttes 

i den deskriptive statistikken, og for dekomponeringsanalysene.  

Jeg har valgt å utelate personer sysselsatt i militæret eller uoppgitte yrker etter begge 

standarder fordi de er behandlet ulikt over tid. I analysene utelates også yrkesområder på 2-

siffernivå som enten mangler eller som har få observasjoner i ett eller flere av årene. Etter 

disse avgrensningene utgjør antall yrker på 1-siffernivå i alt 9 yrkesfelt i periodene 1975-

1995 (NYK) og 1996-2010 (STYRK). Antall yrker på 2-siffernivå utgjør i alt 38 yrkesfelt i 

perioden 1975-1995 (NYK), og 25 yrkesfelt i perioden 1996-2010 (STYRK). 

3.2 Utvalg	
Utvalget er begrenset til sysselsatte i alderen 18-65 år, i perioden fra 1975 til 1995 og fra 

1996 til 2010. Gruppa med sysselsatte i AKU består av personer som har utført 

inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i referanseuka, og de som har hatt et 

midlertidig fravær fra inntektsgivende arbeid (Statistisk Sentralbyrå, 2003). Utvalget i denne 

oppgaven avgrenset til kun å gjelde personer som er ansatte. Det betyr bl.a. at selvstendige 

yrkesutøvere ikke er inkludert ettersom disse har andre ordninger for sykefravær. Blant de 

med midlertidig fravær beholdes de som oppgir at dette skyldes egen sykdom. Personer som 

oppgir andre fraværsgrunner, slik som ferie, permisjon, avspasering osv. utelates. 

3.3 Avhengig	variabel:	sykefravær	
Den avhengige variabelen, sykefravær, er en dikotom avhengig variabel med verdien 1 for de 

som oppgir å ha hatt sykefravær i referanseperioden, og verdien 0 for de som ikke har hatt 

det. Variabelen er konstruert på grunnlag av om en person har hatt et midlertidig fravær fra 

inntektsgivende arbeid i referanseuka som følge av egen sykdom, eller om en har vært i 

arbeid.  

Målet på sykefravær i AKU er basert på spørsmål om hvorfor faktisk arbeidstid i 

referanseuka er lavere enn avtalt arbeidstid. For at sykefravær skal registreres i AKU må 

personen ha vært borte fra jobben som følge av egen sykdom i hele referansesuka. Fravær i 

deler av referanseuka regnes her ikke som fravær. Det betyr at ansatte med f. eks. aktiv eller 

gradert sykemelding ikke fanges opp i fraværsmålet. Sykefraværet som registreres i AKU er 

altså av minst én ukes varighet. Utover dette er det lite informasjon om selve sykefraværet, 

for eksempel om det er egenmeldt eller legemeldt, eller informasjon om diagnose (Berge, 
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2012). Siden sykefraværet må vare minst en uke er det imidlertid begrenset hvor mye 

egenmeldt sykefravær som fanges opp i undersøkelsen. Det kan ses på som en svakhet ved 

oppgaven. En fordel er imidlertid at AKUs definisjon av sykefravær er lik gjennom hele 

perioden.  

3.4 Uavhengige	variabler	
Yrkesvariablene som benyttes i oppgaven er på henholdsvis ett- og to-siffernivå, der første 

siffer angir yrkesfelt og andre siffer angir yrkesområde. I de deskriptive analysene i kapittel 4 

benyttes yrker på både ett- og to-siffernivå. Jeg omtaler yrker på ett-siffernivå som yrkesfelt, 

og yrker på to-siffernivå som yrkesområder. I dekomponeringsanalysene i kapittel 5 og 6 

benytter jeg yrker på to-siffernivå, kodet som dummyvariabler. Deskriptive analyser av 

endringer i yrkesfordelingen og utviklingen i sykefravær innenfor yrker presenteres nærmere 

i kapittel 4. 

Utdanningsvariabelen som benyttes i analysene er kontinuerlig og er kodet slik at den måler 

antall års utdanning etter grunnskole, fra 0 til 8 år. 6 Informasjon om utdanningsnivå ble i 

perioden 1975-1995 hentet fra respondentene selv. Fra og med 1. kvartal 1996 er 

opplysninger om utdanning hentet fra SSBs register over befolkningens høyeste utdanning 

(Statistisk Sentralbyrå, 2003). For årene fra 1975 til 1995 benyttes informasjon om annen 

utdanning og allmennutdanning til å konstruere en utdanningsvariabel som i størst mulig grad 

kan sies å sammenfalle med antall år utover grunnskole.  

Det er vel kjent at sykefraværet varierer etter utdanningsnivå. Økende utdanningsnivå blant 

de ansatte vil derfor bidra til lavere sykefravær. Det er også en sterk sammenheng mellom 

utdanningsnivå og plassering i yrkesstrukturen. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at 

jeg ikke kan avgjøre hvorvidt økt utdanningsnivå er assosiert med økt etterspørsel etter yrker 

som krever mer utdanning, eller om tilgangen på høyt utdannede har økt. Dersom økt 

utdanningsnivå har bidratt til en mer gunstig yrkesplassering med tanke på sykefravær, vil 

bidraget fra yrkesvariabelen avta etter kontroll for utdanning. 

I tabell 3.2 ser en at andelen med høyere utdanning øker gradvis i perioden fra 1975 til 2010. 

																																																								
6  Endringer i klassifisering for utdanningsnivå fra og med 2006 fører til at flere er klassifisert med 

grunnskoleutdanning som høyeste fullførte utdanning sammenlignet med tidligere standard (Jørgensen, 2006). 
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Variabelen for kjønn er kodet 0 for menn og 1 for kvinner. Tabell 3.2 viser at andelen kvinner 

i yrkeslivet øker gradvis over tid. 

Aldersvariabelen er kontinuerlig og går fra 18 til 65 år. Tabell 3.2 viser at det har vært en 

nedgang i andelen ansatte i aldersgruppa 55-65 år i perioden 1975-1979 fram til 1990-1995. 

Deretter har det vært en økning i andelen ansatte i den eldste aldersgruppa fram til siste 

periode, 2006-2010. 

TABELL	3.2	Fordelingen	av	de	uavhengige	variablene	i	utvalget,	i	prosent	

	
1975-1979	 1980-1984	 1985-1989	 1990-1995	 1996-2000	 2001-2005	 2006-2010	

Kjønn	
	 	 	 	 	 	 	Kvinne	 40,9	 43,8	 46,5	 47,7	 47,5	 48,4	 49,3	

Utdanningsnivå	
	 	 	 	 	 	 	0	 33,3	 28,1	 20,6	 15,5	 13,6	 11,0	 20,2	

1	 32,4	 32,9	 30,2	 25,6	 21,9	 26,5	 11,5	
3	 19,6	 21,3	 27	 30,8	 34,9	 27,7	 30,6	
6	 11,5	 14,1	 18,6	 23,3	 24,2	 28,3	 29,8	
8	 3,2	 3,6	 3,6	 4,9	 5,4	 6,6	 7,9	
Alder	

	 	 	 	 	 	 	18-25	år	 17,2	 16,9	 17,6	 15,1	 13,0	 12,4	 13,3	
26-35	år	 24,7	 26,0	 25,8	 26,2	 26,2	 22,7	 19,5	
36-45	år	 20,3	 23,4	 27,2	 27,0	 26,0	 25,9	 26,3	
46-54	år	 21,4	 18,3	 16,9	 20,7	 23,9	 24,6	 24,4	

55-65	år	 17,6	 16,2	 13,2	 11,8	 12,3	 16,3	 18,0	

Antall	observasjoner:	 87	342	 102	088	 120	305	 262	819	 156	834	 197	230	 216	175	
 

3.5 Blinder-Oaxaca	dekomponering	

For å undersøke hvilken betydning endringer i yrkessammensetningen har hatt for fraværs-

utviklingen i perioden 1975 til 2010 benytter jeg Blinder-Oaxaca dekomponering (Blinder, 

1973, Oaxaca, 1973). Dekomponeringsanalyser brukes for å forklare forskjeller mellom 

grupper, og er særlig anvendt i studier av inntektsforskjeller mellom f. eks. kvinner og menn 

og i studier av diskriminering på arbeidsmarkedet. Analysemetoden er også egnet til å studere 

ulikhet i helse og endringer over tid (O'Donnell et al., 2007: kap. 12). Jeg tar utgangspunkt i 

en variant av dekomponeringsanalyse som er tredelt. En slik variant tar hensyn til at 

utviklingen i sykefraværet kan påvirkes av 1) sammensetningsendringer for observerbare 

kjennetegn, 2) endringer i effektene av de observerbare kjennetegnene, 3) samt en komponent 

som tar hensyn til samtidig endring i sammensetning og effekter av de observerte 
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kjennetegnene. I det følgende skal jeg beskrive estimeringene som ligger til grunn for 

analysene i denne oppgaven, og hvordan de skal forstås og tolkes. Framstillingen er basert på 

Jann (2008) og O'Donnell et al. (2007: kap 12). 

3.5.1 Estimering	og	tolkning	av	dekomponeringsanalyser	

Utgangspunktet i dekomponeringen som benyttes i denne oppgaven er det observerte 

gjennomsnittlige sykefraværet (Y) i tidspunkt 1 og 2. Det er den jeg ønsker å dekomponere 

for å svare på spørsmålet om hvor stor del av denne endringen som kan tilskrives endret 

yrkesfordeling. For å beregne betydningen av endret yrkesfordeling for endringer i 

sykefravær mellom to tidspunkter tar jeg utgangspunkt i følgende dekomponering: 

𝐸 𝑌!! − 𝐸 𝑌!! = 𝐸 𝑋!!)− 𝐸 𝑋!!) ′𝛽!! 

                                 +𝐸 𝑋!! ′ 𝛽!! − 𝛽!!  

                                 + 𝐸 𝑋!! − 𝐸 𝑋!!) ′(𝛽!! − 𝛽!!  

                                 = 𝐸 + 𝐶 + 𝐸 ∗ 𝐶                                                             

der 𝐸(.) uttrykker utfallsvariabelens forventede verdi, 𝛽 er estimerte koeffisienter for yrke i 

t1 og t2, 𝑋 er dummyvariabler for yrke i t1 og t2.  

Den første linjen måler effekten av at verdiene på yrkesvariabelen er forskjellig fra t1 til t2, 

når koeffisientene for den samme variabelen holdes konstant. Dette omtales ofte som effekten 

av endowments (E), eller variabelverdiene. I analysene mine uttrykker denne delen 

betydningen av at yrkesfordelingen har endret seg fra t1 til t2 og hva dette har hatt for 

endringen i sykefraværet, for eksempel om andelen ansatte har økt eller gått ned i yrker som 

hadde lavt eller høyt fravær i utgangspunktet. I analysene omtaler jeg dette som bidraget fra 

endringer i yrkesfordelingen, og det er dette som er fokus i denne oppgaven. 

Den andre linjen måler effekten av at koeffisientene for yrkesvariabelen har endret seg fra t1 

til t2, gitt at verdiene på yrkesvariabelen holdes konstant. Dette omtales ofte som effekten av 

koeffisientene (C). Med yrkesvariabelen betyr det at komponenten måler hvilken betydning 

endrete effekter av yrke har hatt for endringen i sykefraværet. Dette omtaler jeg som endrete 

effekter av yrke i analysene. 
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Den andre linjen inneholder også konstantledd. Konstantleddet viser til endringer som har 

hatt betydning for endringer i fraværet, men som ikke kan forklares med de inkluderte 

variablene. I forskningslitteraturen omtales ofte den andre linjen i ligningen som en uforklart 

del. 

Den tredje linjen tar hensyn til at verdiene for og effekten av de observerte kjennetegnene har 

endret seg samtidig (E*C). Det vil si at den måler betydningen av at yrkesfordelingen har 

endret seg samtidig som at effekten av yrke har endret seg. Eksempelvis ved at en større 

andel av de ansatte har gått inn i yrker som har fått høyere sykefravær. I analysene omtaler 

jeg dette som en interaksjonseffekt.  

Summen av bidragene fra henholdsvis E, C og E*C utgjør den observerte endringen i 

sykefraværsnivået fra t1 til t2.  

Dekomponeringen ovenfor er formulert med t1 som referanseår. Det betyr at de tre 

komponentene i analysene viser hva den forventede endringen i fraværet i forhold til t1 skulle 

ha vært, dersom en tar hensyn til endringer i henholdsvis E, C og E*C. Den første linjen (E) 

måler dermed hva endringen i fraværsnivået i forhold til t1 skulle ha vært, dersom en tar 

hensyn til at yrkesfordelingen har endret seg fra t1 til t2. Negative bidrag fra E indikerer at 

yrkesfordelingen har endret seg på en måte som skulle gi lavere sykefravær, gitt at effekten 

av yrke forble den samme som ved første måletidspunkt. Det er dette som er forventningen i 

denne oppgaven. 

Den andre linjen (C) viser hva endringen i fraværsnivået i forhold til t1 ville ha vært, dersom 

en kun tar hensyn til at effekten av yrke har endret seg. Positive bidrag fra C for yrke betyr at 

effekten av yrke har økt. Det vil si at det har blitt større yrkesmessig variasjon i fraværet. 

Bakgrunnen for at effekten av yrke har endret seg kan imidlertid ikke undersøkes i denne 

oppgaven. Mulige forklaringer kan være endringer i seleksjon, arbeidsmiljø eller endringer i 

andre forhold ved arbeidslivet. 

Tredje linje (E*C) viser hva endringen i fraværsnivået i forhold til t1 ville ha vært dersom en 

tar hensyn at fordelingen på og effekten av yrke har endret seg samtidig. Positive bidrag fra 

E*C indikerer at andelen ansatte har økt eller gått ned i yrker som har fått høyere eller lavere 

fravær fra t1 til t2.  

Tidsperiodene jeg benytter i analysene er 1975/1978 (t1) og 1992/1995 (t2), og 1996/1999 

(t1) og 2007/2010 (t2). I tillegg til yrke kontrollerer jeg for kjønn, alder og utdanning. 
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Dekomponeringsanalysene utføres for ansatte samlet i kapittel 5, mens jeg gjør separate 

analyser for kvinner og menn i kapittel 6. Resultatene i dekomponeringsanalysene oppgis i 

prosentpoeng.  

En bemerkning fra Jann (2008: 6) er at en del studier som benytter dekomponeringsanalyser 

oppgir estimater fra analysene uten tilhørende standardfeil, og statistisk usikkerhet 

kommenteres sjelden. I denne oppgaven oppgir jeg derfor standardfeil og tilhørende 

signifikansnivå. 

3.5.2 Noen	begrensninger	ved	å	benytte	dekomponeringsanalyser		

En svakhet ved Blinder-Oaxaca dekomponeringsanalyse er at den i utgangspunktet er sensitiv 

overfor valg av referansekategori for sett av dummyvariabler. Dette gjelder spesielt detaljerte 

dekomponeringer som den tredelte varianten jeg benytter i oppgaven. For å unngå 

kolinearitet utelates referansekategorien, og dette kan påvirke resultatene i dekomponerings-

analysene. Denne problematikken knytter seg til bidraget som kan tilskrives forskjeller i de 

estimerte koeffisientene (C) og konstantleddet. Valg av referansekategori kan gjøre det 

vanskelig å skille effekten av koeffisientene fra effekten av konstantleddet. Varianten av 

Blinder-Oaxaca dekomponering jeg benytter i Stata tar imidlertid hensyn til dette, slik at 

dette anses som mindre problematisk. 7 

Estimering av Blinder-Oaxaca dekomponering forutsetter i utgangspunktet regresjons-

analyser med en kontinuerlig avhengig variabel. Den avhengige variabelen i denne oppgaven 

er imidlertid dikotom, i slike tilfeller anbefales det ofte å benytte logistisk regresjon. Jeg har 

likevel valgt å utføre dekomponeringsanalyser med utgangspunkt i lineære sannsynlighets-

modeller. Tolkning av resultater fra logistisk regresjon kan være problematisk som følge av 

uobservert heterogenitet (se f. eks. Mood, 2010). I logistisk regresjon vil utelatte variabler 

påvirke koeffisientene uavhengig av om de er korrelert med den uavhengige variabelen eller 

ikke. Dette gjør det bl.a. vanskelig å sammenligne resultater mellom f. eks. to tidspunkter, 

slik jeg gjør i denne oppgaven, ettersom uobservert heterogenitet også kan variere over tid. 

																																																								
7 Jeg benytter en variant av dekomponeringsanalyse som er vist i Jann (2008) 
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4 Utviklingen	i	yrkesfordelingen	og	i	
sykefraværet	

Før jeg undersøker hvilken betydning endringer i yrkessammensetningen har hatt for 

fraværsutviklingen skal jeg i dette kapitlet utføre deskriptive analyser av utviklingen i 

yrkesfordelingen og i sykefraværet i perioden fra 1975 til 2010. Analysene i dette kapitlet er 

ment som en bakgrunn for dekomponeringsanalysene. I delkapittel 4.1 ser jeg nærmere på 

hvilke yrker som har vokst og hvilke som har avtatt over tid. Dette svarer til hva jeg i 

dekomponeringsanalysene omtaler som bidraget fra endringer i yrkesfordelingen. I 

delkapittel 4.2 ser jeg på fraværsutviklingen i hvert av yrkene, og om hvilke yrker som har 

høyt og lavt fravær har endret seg over tid. Dette kan gi en indikasjon på det jeg i 

dekomponeringsanalysene omtaler som endrete effekter av yrke.  

4.1 Endringer	i	yrkesfordelingen		

I det følgende skal jeg se nærmere på utviklingen i yrkesfordelingen i perioden fra 1975 til 

1995 og fra 1996 til 2010. Jeg har valgt å dele perioden 1975-1995 i fire deler, og perioden 

1996-2010 i tre deler. I analysene benyttes både yrkesfelt på 1-siffernivå, og mer detaljerte 

yrkesområder på 2-siffernivå. Jeg kommenterer også endringer i yrkesfordelingen for menn 

og kvinner.8  

4.1.1 Utviklingen	i	yrkesfordelingen	i	perioden	1975	til	1995	

Som nevnt i kapittel 3 er klassifikasjonene for yrkesfelt i denne perioden hovedsakelig basert 

på hva slags arbeid som utføres, og ikke yrkers formelle krav til utdanning og kompetanse. Et 

yrkesfelt vil dermed kunne bestå av yrker med relativt enkle arbeidsoppgaver og arbeid som 

krever mer kvalifiseringer. Figur 4.1 viser fordelingen av andelen sysselsatte i 

yrkeskategoriene på 1-siffernivå i fire årsinndelinger. 9  Eksempler på relativt store 

yrkesområder der veksten har vært betydelig, vises i tabell 4.1. I tabell 4.2 er det eksempler 

på relativt store yrkesområder som har hatt betydelig nedgang i andelen sysselsatte.10 Disse 

yrkesområdene er valgt ut på bakgrunn av endringer i prosentpoeng. De yrkene som har hatt 

																																																								
8 Utviklingen i yrkesfordelingen for kvinner og menn separat ses i vedlegg 2A og 2B 
9 Tabellen som er grunnlag for figur 4.1 kan ses i vedlegg 1A 
10 For fullstendig tabell se vedlegg 4A 
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størst endring i prosentpoeng er, med få unntak, de samme som har hatt størst endring i 

prosent.  

FIGUR	4.1	Endringer	i	fordelingen	av	ansatte	etter	yrkesfelt,	1975-1995,	i	
prosent	

 

TABELL	4.1	Utvalgte	yrkesområder	med	stor	vekst	i	andelen	sysselsatte	

	 Yrkesområde	 1975-1979	 1980-1984	 1985-1989	 1990-1995	

04	 Sykepleie-	og	annet	pleiearbeid	 4,7	 6,3	 7,0	 7,7	

06	 Pedagogisk	arbeid	 5,5	 6,4	 6,8	 8,0	

11	 Bedrifts-	og	organisasjonsledelse	 3,1	 4,1	 4,9	 4,8	

29	 Annet	kontorarbeid	 5,4	 8,6	 8,5	 7,3	

33	 Handelsarbeid	fra	kontor,	og		
detaljhandelsarbeid	

4,9	 8,1	 9,0	 9,9	

91	 Hotell-	og	restaurantarbeid,	husarbeid	 2,9	 4,9	 5,3	 5,5	
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TABELL	4.2	Utvalgte	yrkesområder	med	stor	reduksjon	i	andelen	sysselsatte	

	 Yrkesområde	 1975-1979	 1980-1984	 1985-1989	 1990-1995	

65	 Konduktørarbeid	 1,2	 0,3	 0,3	 0,3	

73	 Smelteverk-,	metallverks-	og	
støperiarbeid	

1,5	 0,9	 0,5	 0,6	

74	 Finmekanisk	arbeid	 1,8	 0,6	 0,3	 0,3	

78	 Malings-	og	bygningstapetseringsarbeid	 1,9	 0,6	 0,5	 0,6	

83	 Kjemisk	prosessarbeid,	treforedlings-	og		
papirarbeid	

1,1	 0,8	 0,7	 0,5	

86	 Pakke-	og	emballeringsarbeid	 1,2	 0,7	 0,6	 0,6	

	 	 	 	 	 	
For yrkesfelt 0, teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, viser figur 4.1 en 

økning i andelen sysselsatte fra nesten 18,0 til 24,0 prosent i perioden 1975-1995. For både 

kvinner og menn har det vært en vekst i andelen ansatte i dette yrkesfeltet, men veksten har 

vært særlig stor for kvinner. På et mer detaljert nivå, har sysselsettingen økt i de fleste 

yrkesområder innen dette feltet. Yrker som inngår i dette yrkesfeltet er blant annet ingeniører, 

jurister, leger, pedagoger, sykepleiere og hjelpepleiere. Tabell 4.1 viser at veksten har vært 

stor i yrkesområdene sykepleier- og annet pleiearbeid (04) og i pedagogisk arbeid (06). 

Sysselsettingen har også økt i yrkesfelt 1, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- 

og organisasjonsledelse. En vekst i andelen sysselsatte observeres for både kvinner og menn 

i denne perioden. Yrker som inngår i feltet dreier seg om ledelse i bedrifter og organisasjoner, 

og offentlig administrasjons- og forvaltningsarbeid. I dette yrkesfeltet har sysselsettingen økt 

i begge yrkesområder, tabell 4.1 viser at bedrifts- og organisasjonsledelse (11) er et av feltene 

som har vokst mest. 

Andelen sysselsatte i yrkesfelt 2, kontorarbeid, har vokst i perioden som helhet. Veksten har 

imidlertid avtatt noe på begynnelsen av 1990-tallet. Det er i hovedsak kvinner som har økt sin 

sysselsetting i dette feltet, for menn er sysselsettingen uendret. Yrker som inngår i feltet er 

blant annet bokholdere, billett-, bank-, og butikkasserere, stenografer og maskinskrivere. Når 

en ser mer detaljert på utviklingen på 2-siffernivå, viser tabell 4.1 at det har vært en vekst i 

yrkesområde 29, «annet kontorarbeid», der en finner yrker som funksjonærer innen 

bankvesen, forsikring og reisebyrå, bibliotekassistenter og kontorarkivarer.  



	33	

Yrkesfelt 3, handelsarbeid, har også vokst i perioden 1975-1995. For kvinner har 

sysselsettingen i dette yrkesfeltet avtatt noe, mens den har vokst for menn. Yrker som inngår 

her er blant annet eiendoms- og aksjemeklere, reklamekonsulenter og butikkekspeditører. På 

et mer detaljert nivå ser en ut fra tabell 4.1 at sysselsettingen har vokst betydelig i 

yrkesområdet «handelsarbeid fra kontor, og detaljhandelsarbeid» (33). Yrker som inngår i 

dette yrkesområdet er blant annet innkjøpsfunksjonærer, butikksjefer og butikkekspeditører.  

Yrkesfelt 4, jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid, har en nedgang i andelen sysselsatte fra 

4,8 til 1,7 prosent i perioden 1975-1995. En nedgang i dette yrkesfeltet observeres for både 

menn og kvinner. Yrker som inngår i feltet er blant annet gårdbrukere, anleggsgartnere, 

skogforvaltere, pelsdyroppdrettere, fiskere, fiskeoppdrettere, tømmerhoggere og 

tømmerkjørere. For yrkesområder innen dette feltet blir antallet observasjoner svært få, slik at 

det er vanskelig å følge utviklingen på et mer detaljert nivå. 

Yrkesfelt 5, gruve- og sprengningsarbeid utgjør et svært lite yrkesfelt. Også her er 

sysselsettingen er redusert i perioden 1975-1995. Eksempler på yrker som inngår her, er 

kullgruvearbeidere, steinbruddarbeidere og maskinlastere. Også her blir antallet 

observasjoner svært få på et mer detaljert nivå. 

Sysselsettingen i yrkesfelt 6, transport- og kommunikasjonsarbeid, har falt fra 8,0 til 6,6 

prosent i 1975-1995. Det har vært en svak nedgang i andelen menn som er ansatte i dette 

feltet, mens det er relativt uendret for kvinner i denne perioden. I dette yrkesfeltet inngår 

yrker som skipsførere, lokomotivførere, sentralbordoperatører, postbud og konduktører. På 

mer detaljert nivå ser en ut fra tabell 4.2 at andelen sysselsatte er redusert i yrkesområdet 

konduktørarbeid (65). En kan merke seg at sysselsettingen i enkelte yrkesområder også har 

vokst11. Det har blant annet vært en vekst i vegtrafikkarbeid, der yrker som bussjåfører, 

drosjesjåfører og vare- og lastebilsjåfører hører til. 

Yrkesfelt 7-8, industri-, bygge- og anleggsarbeid, hadde en betydelig nedgang i andelen 

sysselsatte, fra 32,2 til 21,5 prosent i perioden 1975-1995. Menn er sterkt overrepresentert i 

dette yrkesfeltet, men sysselsettingen har falt både for kvinner og menn i perioden. Andelen 

ansatte har avtatt i de fleste yrkesområder innen dette feltet. Tabell 4.2 viser at det har vært en 

stor nedgang i smelteverk-, metallverk- og støperiarbeid (73), finmekanisk arbeid (74), 

malings- og bygningstapetseringsarbeid (78), kjemisk prosessarbeid, treforedlings- og 

																																																								
11 Se tabell i vedlegg 4A 
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papirarbeid (83) og pakke- og emballeringsarbeid (86). Enkelte yrkesområder har også vokst, 

som innenfor jern- og metallvarearbeid (75). 

Andelen sysselsatte i yrkesfelt 9, servicearbeid, har vokst betydelig i perioden 1975-1995. En 

stor andel kvinner jobber i dette yrkesfeltet, og denne andelen har holdt seg relativt stabilt 

gjennom perioden. Andelen menn som er sysselsatt er mye mindre, men har økt betydelig. 

Når en følger utviklingen på 2-siffernivå, viser tabell 4.1 at sysselsettingen har økt i 

yrkesområdet hotell- og restaurantarbeid (91). Sysselsettingen har også vokst i vaktmester- 

og rengjøringsarbeid (93). Derimot har det vært en nedgang innenfor hygiene og 

skjønnhetspleie (94). 

4.1.2 Utviklingen	i	yrkesfordelingen	i	perioden	1996	til	2010	

Klassifikasjoner for yrke som benyttes i denne perioden inndeler, som tidligere nevnt, yrker 

etter kompetansenivå, utdanningskrav og spesialisering. Figur 4.2 viser utviklingen i andelen 

sysselsatte i yrkeskategoriene på 1-siffernivå fra 1996-2010.12 For å få en mer detaljert 

oversikt over hvilke yrker som har vokst eller avtatt, vises endringer i andelen sysselsatte på 

2-siffernivå i tabell 4.3 og 4.4.13 Disse yrkesgruppene utgjør en relativt stor andel i hver sine 

respektive yrkeskategorier. 

	  

																																																								
12 Tabellen som er grunnlag for figur 4.2 kan ses i vedlegg 1B 
13 For fullstendig tabell se vedlegg 4B. Utviklingen i yrkesfordelingen for kvinner og menn separat ses i vedlegg 
3A og 3B. 
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FIGUR	4.2	Endringer	i	fordelingen	av	ansatte	etter	yrkesfelt,	1996-2010,	i	
prosent	

 

TABELL	4.3	Utvalgte	yrkesområder	med	stor	vekst	i	andelen	sysselsatte	

	 Yrkesområde	 1996-2000	 2001-2005	 2006-2010	

25	 Andre	akademiske	yrker	 1,8	 2,5	 2,8	

31	 Ingeniører,	teknikere	mfl.	 4,5	 4,7	 5,1	

33	 Undervisningsyrker	som	krever	1-3	års		
høyskoleutdanning	

4,6	 4,8	 5,2	

34	 Lavere	saksbehandlere	innen	adm.	og	forretningsfag		
og	yrker	innen	sosialarbeid,	underholdning	m.fl.	

9,0	 10,3	 11,2	

51	 Yrker	innen	personlig	tjenesteyting	og		
sikkerhetsarbeid	

14,4	 14,9	 15,8	

52	 Salgs-	og	modellyrker	mv.	 6,8	 7,7	 8,9	
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TABELL	4.4	Utvalgte	yrkesområder	med	stor	reduksjon	i	andelen	sysselsatte	
	 Yrkesområde	 1996-2000	 2001-2005	 2006-2010	

12	 Ledere	i	store	og	mellomstore	bedrifter	og	i		
offentlig	administrasjon	mv.	

6,3	 6,6	 5,8	

41	 Kontoryrker	 9,2	 7,6	 6,5	

42	 Kundeserviceyrker	 2,0	 1,4	 1,2	

72	 Metall-	og	maskinarbeidere,	elektrikere	o.l.	 5,9	 5,4	 5,3	

82	 Maskinoperatører	
	

3,6	 2,9	 2,6	

91	 Hjelpearbeidere	innen	tjenesteyting	 4,9	 4,5	 3,9	

	 	 	 	 	
For yrkesfelt 1, administrative ledere og politikere, har det vært en nedgang i sysselsettingen 

fra 8,3 til 6,6 prosent i perioden 1996-2010. For menn har det vært en nedgang i andelen 

ansatte i dette feltet, mens det har vært en svak økning for kvinner. Yrker som inngår her er 

blant annet politikere, og ledere i privat og offentlig sektor. Når en følger utviklingen på et 

mer detaljert nivå ser en at sysselsettingen i de fleste yrkesområder her er redusert. Tabell 4.4 

viser at særlig ledere i store og mellomstore bedrifter (12) har bidratt til den samlede 

nedgangen i yrkesfeltet. 

Sysselsettingen i yrkesfelt 2, akademiske yrker, har vokst i perioden 1996-2010. En økning i 

dette yrkesfeltet observeres for både menn og kvinner. Andelen sysselsatte har økt i de fleste 

yrkesområder som inngår i feltet. Tabell 4.3 viser at det har vært en stor vekst i «andre 

akademiske yrker» (25). Yrker som inngår her er advokater, revisorer, siviløkonomer, 

psykologer og sosiologer. 

Andelen sysselsatte i yrkesfelt 3, yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning og 

teknikere, har økt fra 21,9 til 25,7 prosent i perioden 1996-2010. Det har vært en vekst i 

sysselsettingen her for både kvinner og menn. På et mer detaljert nivå ser en ut fra tabell 4.3 

at det har vært en stor vekst i yrkesområdene ingeniører, teknikere (31), undervisningsyrker 

som krever 1-3 års høyskoleutdanning (33) og lavere saksbehandlere (34).  

Yrkesfelt 4, kontor- og kundeserviceyrker, hadde en nedgang i sysselsettingen i perioden 

1996-2010. For kvinner har det vært en betydelig reduksjon i andelen sysselsatte i dette 
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yrkesfeltet, mens det er få endringer for menn. Andelen sysselsatte har gått ned i de 

yrkesområder som inngår i dette feltet. Tabell 4.4 viser at det har vært en nedgang både i 

kontoryrker (41) og i kundeserviceyrker (42). Yrker som inngår i disse yrkesområdene er 

blant annet kontormedarbeidere og sekretærer, postbud, bank- og postkasserere, reisebyrå-

medarbeidere og sentralbordoperatører. 

Sysselsettingen i yrkesfelt 5, salgs-, service og omsorgsyrker, har vokst fra 21,2 til 24,9 

prosent i perioden. I dette feltet finner en ulike yrker med utdanning på videregående nivå. 

Kvinner er sterkt overrepresentert i yrkesfeltet, og andelen har økt noe i denne perioden. For 

menn har derimot sysselsettingen økt betydelig. Følger en utviklingen på et mer detaljert nivå 

viser tabell 4.3 at det har skjedd en vekst både i yrker innenfor personlig tjenesteyting og 

sikkerhetsarbeid (51) og i salgs- og modellyrker (52). Eksempler på yrker som inngår her er 

hjelpepleiere, barnehageassistenter, servitører og butikkmedarbeidere. 

Andelen sysselsatte i yrkesfelt 6, yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske, har gått ned i 

perioden 1996-2010. Det er svært få observasjoner i hvert enkelt yrkesområde innen dette 

yrkesfeltet, derfor følges ikke utviklingen på detaljert nivå. 

Yrkesfelt 7, håndverkere o.l., hadde få endringer i sysselsettingen i perioden. Dette gjelder 

for både kvinner og menn. Det er imidlertid variasjoner i utviklingen mellom yrkesområdene 

som inngår i dette yrkesfeltet. Ut fra tabell 4.4 ser en at det har vært en nedgang i metall- og 

maskinarbeidere (72). Andre yrkesområder med reduksjon i andelen sysselsatte er «andre 

håndverkere og fagarbeidere» (74). Det er derimot få endringer i steinfags-, bygnings- og 

anleggsarbeidere (71).  

Sysselsettingen i yrkesfelt 8, prosess- og maskinoperatører, transportmedarbeidere mv., har 

gått noe ned i perioden 1996-2010. Dette gjelder for både kvinner og menn. I tabell 4.4 ser en 

at det har vært en stor reduksjon i andelen sysselsatte som er maskinoperatører (82). Det er få 

endringer for prosessoperatører (81) og transportmedarbeidere (83). 

Andelen sysselsatte i yrkesfelt 9, yrker uten krav til utdanning, har gått ned fra 6,1 til 4,5 

prosent i perioden 1996-2010. For menn er det få endringer i sysselsettingen her, mens den er 

redusert for kvinner. Når det gjelder utviklingen i yrkesområdene som inngår i dette feltet, 

viser tabell 4.4 at det har vært en stor nedgang i hjelpearbeidere innen tjenesteyting (91). Her 

inngår yrker som renholds,- renovasjons- og kjøkkenarbeidere og avisbud. Det har også vært 

en nedgang i hjelpearbeidere innen bygg, anlegg og industri (93). 
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4.1.3 Oppsummering	av	utviklingen	i	yrkesfordelingen	

Et hovedtrekk i utviklingen av yrkesfordelingen i perioden 1975-1995 er at andelen 

sysselsatte innen industri og jordbruk har gått kraftig ned, mens det har vært en betydelig 

vekst i sysselsettingen i yrker innen tjenesteytende sektor. Veksten har vært særlig stor for 

kvinner innenfor teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, der pedagogisk 

arbeid og sykepleie- og annet pleiearbeid inngår. I denne perioden var det også en økning i 

andelen ansatte i kontorarbeid, hovedsakelig for kvinner. Veksten for menn ser ut til å ha 

fordelt seg over litt flere yrkesfelt sammenlignet med kvinner. For menn har veksten vært 

størst i administrasjons- og forvaltningsarbeid, men det har også vært en økning i teknisk, 

vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid og i handels- og servicearbeid. 

Andre del av perioden, 1996-2010, har vært preget av vekst i yrker som krever høyere 

utdanning, og i salgs-, service- og omsorgsyrker. Det har vært en nedgang i kontor- og 

kundeserviceyrker, og i yrker uten krav til utdanning. For kvinner har det vært en betydelig 

økning i yrker med kortere høgskole- og universitetsutdanning, og en økning i salgs-, service- 

og omsorgsyrker. Det har også vært en betydelig nedgang i kontor- og kundeserviceyrker for 

kvinner. Det er kun kvinner som har hatt en nedgang i yrker uten krav til utdanning. Det er 

færre endringer i yrkesfordelingen for menn i denne perioden enn for kvinner. Menn har også 

hatt en økning innen salgs-, service- og omsorgsyrker. For menn har det også vært en vekst 

innen yrker med kortere høgskole- og universitetsutdanning, men i betydelig mindre grad enn 

for kvinner.  

4.2 Utviklingen	i	sykefravær	

Før jeg undersøker utviklingen i sykefravær i yrkesfelt og yrkesområder, skal jeg se 

overordnet på hvordan fraværet har utviklet seg over tid. Figur 4.3 viser tall for sykefraværet 

fra 1975 til 2010 for ansatte samlet, og for kvinner og menn separat. Tallene er basert på 

AKU14, og viser altså andelen som oppgir å ha hatt et midlertidig fravær fra inntektsgivende 

arbeid i referanseuka som følge av egen sykdom.  

	  

																																																								
14 Figur 4.3 er basert på egne beregninger utført i Stata. 
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FIGUR	4.3	Utvikling	i	sykefravær	for	ansatte	samlet,	og	for	kvinner	og	menn	
separat,	1975-2010,	i	prosent	

 

Som figur 4.3 viser har det vært store variasjoner i sykefraværsutviklingen de siste 40 årene. 

Sykefraværet var på ca. 3 prosent i 1975, for kvinner og menn samlet, og har deretter økt 

svakt fram til begynnelsen av 1980-tallet. På første halvdel av 1980-tallet økte kvinners 

sykefravær betydelig sammenlignet med menns. Mot slutten av 1980-tallet og på 

begynnelsen av 1990-tallet var det en nedgang i fraværet, både for kvinner og menn, før det 

igjen har økt i siste halvdel av 1990-tallet. På midten av 2000-tallet er det en brå nedgang i 

sykefraværet, før det øker mot slutten av 2000-tallet. Her øker fraværet noe for kvinner, mens 

det holder seg relativt uforandret for menn. Sykefraværet for begge kjønn samlet har økt med 

ca. 53 prosent fra 1975 til 2010 (1,6/3,0). For kvinner har sykefraværet økt betydelig mer enn 

for menn. Utviklingstrekkene i figur 4.3 ser ut til å samsvare relativt godt med andre studier 

som har undersøkt fraværsutviklingen med utgangspunkt i AKU (Dale-Olsen og  Markussen, 

2010, Mastekaasa, 2012).  

I det følgende skal jeg undersøke fraværsutviklingen i yrkesfelt og i yrkesområder i perioden 

fra 1975 til 1995 og fra 1996 til 2010. Analysene av fraværsutviklingen innenfor 

yrkesområder vises som predikerte sannsynligheter for sykefravær. Resultatene er basert på 

lineære sannsynlighetsmodeller der sykefravær er utfallsvariabel, og dummyvariabler for 

yrkesområder er primære uavhengige variabler. Siden sykefravær varierer med kjønn, alder 
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og utdanning er disse kontrollert for i analysene. 15  Resultatene tolkes som predikerte 

sannsynligheter for sykefravær i yrker, og er rangert selvstendig fra høyest til lavest i hver 

periode. For å illustrere eventuelle endringer i yrkers fravær over tid, vises resultatene i 

fargekodete tabeller. Fargekodingen er basert på rangeringen av yrke etter sykefravær slik det 

var i første periode. Analyseresultatene kan gi en indikasjon på det jeg omtaler som endrete 

effekter av yrke i dekomponeringsanalysene. 

4.2.1 Fraværsutviklingen	i	perioden	1975	til	1995	

Tabell 4.5 viser fraværsutviklingen i yrkesfelt på 1-siffernivå, og utviklingen i det samlede 

sykefraværet i perioden fra 1975 til 1995. Det samlede sykefraværet falt noe, fra 3,4 til 3,3 

prosent i perioden som helhet. Det har vært en betydelig nedgang i fraværet i industri-, 

bygge- og anleggsarbeid (7-8), men det har også vært en nedgang i gruve- og 

sprengningsarbeid (5) og i transport- og kommunikasjonsarbeid (6). I teknisk, vitenskapelig, 

humanistisk og kunstnerisk arbeid (0) har fraværet økt mest, fra 2,0 til 2,8 prosent. Fraværet 

har også økt en del i servicearbeid (9), og noe mindre i kontorarbeid (2) og i handelsarbeid 

(3). 

TABELL	4.5	Sykefravær	i	yrkesfelt	1975-1995,	i	prosent	

	 Yrkesfelt	 1975-1979	 1980-1984	 1985-1989	 1990-1995	

0	 Teknisk,	vitenskapelig,	humanistisk	og	
kunstnerisk	arbeid	

2,0	 2,5	 2,9	 2,8	

1	 Administrasjons-	og	forvaltningsarbeid,	
bedrifts-	og	organisasjonsledelse	

1,5	 1,8	 2,0	 1,7	

2	 Kontorarbeid	 2,3	 2,7	 2,9	 2,5	

3	 Handelsarbeid	 2,4	 2,8	 2,9	 2,7	

4	 Jordbruks-,	skogsbruks-	og	fiskearbeid	 3,3	 4,2	 4,6	 3,8	

5	 Gruve-	og	sprengningsarbeid	m.m.	 5,0	 5,7	 4,9	 4,8	

6	 Transport-	og	kommunikasjonsarbeid	 4,0	 3,8	 3,7	 3,7	

7-8	 Industri-,	bygge-	og	anleggsarbeid	 4,7	 4,9	 4,8	 4,2	

9	 Servicearbeid	 4,0	 4,8	 5,4	 4,6	

	 Sykefravær	i	alt	 3,4	 3,6	 3,7	 3,3	
	 Antall	observasjoner:	 87	098	 99	858	 116	341	 250	851	
	 	 	 	 	 	
 
 

																																																								
15 For resultater fra regresjonsanalyser se vedlegg, tabell 5A og 5B. 
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TABELL	4.6	Endringer	i	sykefravær	etter	yrkesområde,	1975/1978	og	
1992/1995,	i	prosent	
1975/1978	 1992/1995	

86	 Pakke-	og	emballeringsarbeid	 6,4	 82	 Næringsmiddelarbeid	 5,8	

73	 Smelteverk-,	metallverk-	og	støperiarbeid	 5,7	 78	 Malings-	og	bygningstapetseringsarbeid	 4,9	

75	 Jern-	og	metallvarearbeid	 5,7	 79	 Annet	bygge-	og	anleggsarbeid	 4,9	

79	 Annet	bygge-	og	anleggsarbeid	 5,7	 88	 Laste-,	losse-	og	lagerarbeid	 4,7	

85	 Annet	tilvirkningsarbeid	 5,7	 64	 Vegtrafikkarbeid	 4,6	

88	 Laste-,	losse-	og	lagerarbeid	 5,7	 77	 Trearbeid	 4,5	

65	 Konduktørarbeid,	trafikk-	og	fraktassistentarbeid	 5,1	 83	 Kjemisk	prosessarbeid,	treforedlings-	

og	papirarbeid	

4,5	

78	 Malings-	og	bygningstapetseringsarbeid	 4,9	 85	 Annet	tilvirkningsarbeid	 4,5	

71	 Tilskjærings-	og	sømarbeid	 4,8	 86	 Pakke-	og	emballeringsarbeid	 4,4	

05	 Annet	syke-	og	helsevernsarbeid	 4,7	 68	 Postalt	og	annet	budarbeid	 4,3	

74	 Finmekanisk	arbeid	 4,5	 04	 Sykepleie-	og	annet	pleiearbeid	 4,1	

77	 Trearbeid	 4,5	 75	 Jern-	og	metallvarearbeid	 4,1	

76	 Elektroarbeid	 4,4	 87	 Maskin-	og	motordrift	 4,1	

82	 Næringsmiddelarbeid	 4,4	 93	 Vaktmester-	og	rengjøringsarbeid	 4,1	

87	 Maskin-	og	motordrift	 4,4	 73	 Smelteverk-,	metallverk-	og	støperiarbeid	 4,0	

83	 Kjemisk	prosessarbeid,	treforedlings-	

og	papirarbeid	

4,3	 92	 Serveringsarbeid	 4,0	

68	 Postalt	og	annet	budarbeid	 4,2	 91	 Hotell-	og	restaurantarbeid,	husarbeid	 3,7	

67	 Post-	og	telekommunikasjonsarbeid	 3,8	 80	 Grafisk	arbeid	 3,6	

92	 Serveringsarbeid	 3,8	 71	 Tilskjærings-	og	sømarbeid	 3,5	

66	 Trafikkledelse	 3,6	 66	 Trafikkledelse	 3,4	

90	 Sivilt	overvåkings-	og	tryggingsarbeid	 3,4	 76	 Elektroarbeid	 3,4	

64	 Vegtrafikkarbeid	 3,3	 94	 Hygiene	og	skjønnhetspleie	 3,2	

80	 Grafisk	arbeid	 3,3	 41	 Jordbruksarbeid,	dyrerøkt	 3,0	

94	 Hygiene	og	skjønnhetspleie	 3,1	 05	 Annet	syke-	og	helsevernsarbeid	 2,8	

93	 Vaktmester-	og	rengjøringsarbeid	 2,9	 90	 Sivilt	overvåkings-	og	tryggingsarbeid	 2,8	

91	 Hotell-	og	restaurantarbeid,	husarbeid	 2,8	 33	 Handelsarbeid	fra	kontor,	og	detaljshandelsarbeid	 2,7	

00	 Teknisk	arbeid	 2,7	 65	 Konduktørarbeid,	trafikk-	og	fraktassistentarbeid	 2,6	

32	 Handelsreisende-	og	agenturarbeid	 2,7	 01	 Kjemiker-	og	fysikerarbeid	 2,5	

01	 Kjemiker-	og	fysikerarbeid	 2,5	 06	 Pedagogisk	arbeid	 2,5	

04	 Sykepleie-	og	annet	pleiearbeid	 2,5	 67	 Post-	og	telekommunikasjonsarbeid	 2,4	

20	 Bokførings-	og	kassearbeid	 2,4	 32	 Handelsreisende-	og	agenturarbeid	 2,2	

21	 Stenografi-	og	maskinskrivingsarbeid	 2,4	 20	 Bokførings-	og	kassearbeid	 2,1	

06	 Pedagogisk	arbeid	 2,3	 74	 Finmekanisk	arbeid	 2,1	

33	 Handelsarbeid	fra	kontor,	og	detaljshandelsarbeid	 2,2	 00	 Teknisk	arbeid	 2,0	

29	 Annet	kontorarbeid	 1,9	 29	 Annet	kontorarbeid	 2,0	

11	 Bedrifts-	og	organisasjonsledelse	 1,8	 21	 Stenografi-	og	maskinskrivingsarbeid	 1,8	

10	 Offentlig	administrasjons-	og	forvaltningsarbeid	 1,7	 10	 Offentlig	administrasjons-		og	forvaltningsarbeid	 1,8	

41	 Jordbruksarbeid,	dyrerøkt	 1,3	 11	 Bedrifts-	og	organisasjonsledelse	 1,7	

Predikerte	sannsynligheter	for	sykefravær,	fra	lineær	regresjon	med	kontroll	for	utdanning	(0-8	år),	alder	(18-65	år)	og	kjønn	(kvinne=1)	
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Tabell 4.6 viser endringer i predikerte sannsynligheter for sykefravær etter yrkesområde, 

kontrollert for kjønn, alder og utdanning.16 Mørk farge indikerer høyt sykefravær i første 

periode. Lavere sykefravær vises med lysere farge. Tolkningen av tabellen kan illustreres 

med følgende eksempel. Yrkesområdet pakke- og emballeringsarbeid (86) befinner seg i 

tabellens øvre del i perioden 1975/78 med et sykefravær på 6,4 prosent. Den mørke fargen 

illustrerer at fraværet innenfor dette yrkesområdet var relativt høyt i forhold til andre 

yrkesområder på dette tidspunktet. I perioden 1992/95 befinner dette yrkesområdet seg lenger 

ned i tabellen. Dette illustrerer at sykefraværet innenfor pakke- og emballeringsarbeid er 

lavere i 1992/95 i forhold til 1972/78, og at det er lavere i forhold til andre yrkesområder i 

den siste perioden. 

Fargekodingen illustrerer at det har skjedd flere endringer i hvilke yrker som har høyt eller 

lavt fravær i perioden 1975/1978 og i 1992/1995. I yrkesområder innen teknisk, vitenskapelig, 

humanistisk og kunstnerisk arbeid (0) er fraværet relativt lavt i 1975/1978 og er illustrert med 

lys farge. Enkelte yrkesområder i dette feltet har imidlertid fått høyere fravær i siste periode. 

For eksempel har fraværet i sykepleie- og annet pleiearbeid (04) økt fra første til siste 

periode. I yrker innen administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjons-

ledelse (1) er fraværet lavt i utgangspunktet, og det er få endringer over tid. Det samme 

observeres også i yrkesområder innen kontorarbeid (2) og handelsarbeid (3). 

Fraværet i jordbruksarbeid (41) er relativt lavt i perioden 1975/1978, mens det er betydelig 

høyere i siste periode. I enkelte yrkesområder innen transport- og kommunikasjonsarbeid (6) 

var fraværet relativt høyt i 1975/1978, mens det er betydelig lavere i siste periode. Dette 

gjelder for eksempel konduktørarbeid (65) og post- og telekommunikasjonsarbeid (67). I 

vegtrafikkarbeid (64) var fraværet relativt lavt i første periode, mens det er betydelig høyere i 

1992/1995. 

I yrkesområder innen industri-, bygge- og anleggsyrker (7-8) er fraværet i utgangspunktet 

høyt, men likevel betydelig lavere i siste periode. Fraværet i servicearbeid (9) er relativt lavt i 

første periode, mens det er betydelig høyere i 1992/1995, da i yrkesområder som vaktmester- 

og rengjøringsarbeid (93) og hotell- og restaurantarbeid (91). 

	  

																																																								
16 Resultater fra lineær sannsynlighetsregresjon ses i vedlegg 5A 
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4.2.2 Fraværsutviklingen	i	perioden	1996	til	2010	

Tabell 4.7 viser fraværsutviklingen i yrkesfelt på 1-siffernivå, og utviklingen i det samlede 

sykefraværet i perioden 1996 til 2010. Det samlede sykefraværet økte fra 4,1 til 4,6 prosent i 

perioden som helhet. Sykefraværet har økt i alle yrkesfelt, bortsett fra i yrkesfeltene 

håndverkere (7) og jordbruk, skogbruk og fiske (6). I yrker med kortere høgskole- og 

universitetsutdanning (3) har for eksempel fraværet økt betydelig. Veksten i sykefraværet har 

vært størst for administrative ledere og politikere (1), men dette er en gruppe som har svært 

lavt fravær i utgangspunktet. 

TABELL	4.7	Sykefravær	i	yrkesfelt,	1996-2010,	i	prosent	

	 Yrkesfelt	 1996-2000	 2001-2005	 2006-2010	

1	 Administrative	ledere	og	politikere	 1,8	 2,3	 2,3	

2	 Akademiske	yrker	 2,3	 2,4	 2,7	

3	 Yrker	med	kortere	høyskole-	og	universitetsutdanning	og	teknikere	 3,1	 3,7	 3,7	

4	 Kontor-	og	kundeserviceyrker	 4,1	 4,5	 4,6	
	

5	 Salgs-,	service-	og	omsorgsyrker	 5,1	
	

5,2	
	

5,9	
	

6	 Yrker	innen	jordbruk,	skogbruk	og	fiske	
5,4	
	

5,8	
	

4,5	
	

7	 Håndverkere	o.l.			
5,0	
	

5,0	
	

4,7	
	

8	 Prosess-	og	maskinoperatører,	transportmedarbeidere	mv.	
5,6	
	

6,4	
	

6,4	
	

9	 Yrker	uten	krav	til	utdanning	 6,7	
	

7,3	
	

7,6	
	

	 Sykefravær	i	alt	 4,1	 4,4	 4,6	

	
Antall	observasjoner:	 156	819	 197	226	 216	175	
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TABELL	4.8	Endringer	i	sykefravær	etter	yrkesområde,	1996/1999	og	
2007/2010,	i	prosent	

1996/1999	 2007/2010	
71	 Steinfag-,	bygnings-	og		

anleggsarbeidere	
6,6	 83	 Transportarbeidere	og	operatører	av	

mobile	maskiner		
7,1	

83	 Transportarbeidere	og		
operatører	av	mobile	maskiner		

5,9	 82	 Maskinoperatører	 7,0	

93	 Hjelpearbeidere	bygg,	anlegg,		
industri	

5,8	 93	 Hjelpearbeidere	bygg,	anlegg,		
industri		

7,0	

91	 Hjelpearbeidere	tjenesteyting	 5,4	 91	 Hjelpearbeidere	tjenesteyting	 6,6	
74	 Andre	håndverkere	og		

fagarbeidere	
5,4	 71	 Steinfag-,	bygnings-	og	

anleggsarbeidere	
6,5	

82	 Maskinoperatører	 5,3	 74	 Andre	håndverkere	og	fagarbeidere	 6,1	
32	 Yrker	innen	biologi	og	helsevesen	som		

krever	1-3	års	høyskoleutdanning	
5,2	 51	 Yrker	innen	personlig	tjenesteyting	og		

sikkerhetsarbeid	
5,8	

72	 Metall-	og	maskinarbeidere,	elektrikere		 5,0	 32	 Yrker	innen	biologi	og	helsevesen	som	
	krever	1-3	års	høyskoleutdanning	

5,6	

51	 Yrker	innen	personlig	tjenesteyting	og		
sikkerhetsarbeid	

5,0	 72	 Metall-	og	maskinarbeidere,	elektrikere		 5,2	

81	 Prosessoperatører	mv.	 4,7	 61	 Yrker	innen	jordbruk		 5,1	
22	 Biologiske	og	medisinske	yrker		 4,0	 52	 Salgs-	og	modellyrker		 5,1	
61	 Yrker	innen	jordbruk		 3,9	 81	 Prosessoperatører		 4,9	
33	 Undervisningsyrker	som	krever	1-3	års		

høyskoleutdanning	
3,6	 33	 Undervisningsyrker	som	krever	1-3	års		

høyskoleutdanning	
4,1	

52	 Salgs-	og	modellyrker		 3,5	 41	 Kontoryrker	 3,9	
41	 Kontoryrker	 3,4	 42	 Kundeserviceyrker	 3,9	
73	 Presisjonsarbeidere,	kunsthåndverkere,		

grafiske	arbeidere		
3,3	 13	 Ledere	av	små	bedrifter	 3,9	

42	 Kundeserviceyrker	 3,1	 73	 Presisjonsarbeidere,kunsthåndverkere,		
grafiske	arbeidere		

3,7	

25	 Andre	akademiske	yrker	 3,1	 22	 Biologiske	og	medisinske	yrker	mfl.	 3,6	
23	 Undervisningsyrker	som	krever	minst	4	

års		
universitets-	eller	høyskoleutdanning	

3,0	 23	 Undervisningsyrker	som	krever	minst	4	
års		
universitets-	eller	høyskoleutdanning	

3,6	

31	 Ingeniører,	teknikere		 2,6	 34	 Lavere	saksbehandlere	admn.	og	
forretningsfag,	yrker	innen	sosialarbeid,	
underholdning		

3,6	

21	 Realister,	sivilingeniører		 2,6	 31	 Ingeniører,	teknikere		 3,3	
34	 Lavere	saksbehandlere	admn.	og		

forretningsfag,	yrker	innen		
sosialarbeid,	underholdning		

2,4	 24	 Høyere	saksbehandlere	off.	adm.	 3,3	

24	 Høyere	saksbehandlere	off.	adm.	 2,1	 21	 Realister,	sivilingeniører		 3,2	
13	 Ledere	av	små	bedrifter	 1,9	 25	 Andre	akademiske	yrker	 3,1	
12	 Ledere	i	store	og	mellomstore	bedrifter	

og	i	off.	adm.	
1,7	 12	 Ledere	i	store	og	mellomstore	bedrifter	

og	i	off.	adm.	
2,4	

Predikerte	sannsynligheter	for	sykefravær,	fra	lineær	regresjon	med	kontroll	for	utdanning	(0-8	år),	alder	
(18-65	år)	og	kjønn	(kvinne=1)	
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Tabell 4.8 viser predikerte sannsynligheter for sykefravær etter yrkesområde for henholdsvis 

1996/1999 og i 2007/2010, kontrollert for utdanning, alder og kjønn.17 Sammenlignet med 

perioden 1975-1995 ser det ut til å ha vært mindre endringer i yrkenes plassering når det 

gjelder fravær i denne perioden. 

Fraværet er relativt lavt i yrkesområder innen administrative ledere og politikere (1) i 

1996/1999. Mens det er få endringer i fraværet blant ledere i store og mellomstore bedrifter 

(12) over tid, har fraværet for ledere av små bedrifter (13) vokst fra ca. 1,9 prosent i 1996-

1999 til 3,9 prosent i 2007-2010.  

Det er ellers få endringer i den relative plasseringen av yrkene fra første til siste periode. I de 

fleste yrkesområder innen akademiske yrker (2) er fraværet relativt lavt både i 1996/1999 og i 

2007/2010. Det samme ser en også i yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning og 

hos teknikere (3). Fraværet for lavere saksbehandlere (34) og ingeniører og teknikere (31) er 

relativt lavt i første og siste periode, mens det er relativt høyt i yrker innen biologi og 

helsevesen (32), der en blant annet finner sykepleiere.  

Kontoryrker (41) og kundeserviceyrker (42) er plassert i tabellens midtre del både i første og 

siste periode. Fraværet i yrker innen personlig tjenesteyting og sikkerhetsarbeid (51) er 

relativt høyt både i 1996/1999 og i 2007/2010, mens det er noe lavere i salgs- og modellyrker 

(52). I yrker innen jordbruk (61) har fraværet vokst noe fra første til siste periode. 

Fraværet i er relativt høyt i yrkesområdene håndverkere (7) og for prosess- og 

maskinoperatører, transportmedarbeidere (8) både i 1996/1999 og i 2007/2010. For enkelte 

yrkesområder som steinfags-, bygnings- og anleggsarbeidere (71) er fraværet noe lavere i 

siste periode sammenlignet med tallene fra første periode. Også i yrker uten krav til 

utdanning (9) er fraværet relativt høyt, både i 1996/1999 og i 2007/2010. 

4.2.3 Oppsummering	av	utviklingen	i	sykefraværet		

I perioden fra 1975 til 1995 har det vært en svak nedgang i det samlede sykefraværet, fra 3,4 

til 3,3 prosent. Analysene av fraværsutviklingen etter yrkesområde i delkapittel 4.2 illustrerer 

tydelig at det har vært betydelige endringer i yrkenes plassering etter fravær i perioden fra 

1975/1978 til 1992/1995. Sykefraværet var relativt høyt i yrkesområder som var plassert i 

tabellens øvre del i første periode, som hovedsakelig består av yrkesområder innen feltet 

																																																								
17 Resultater fra lineær sannsynlighetsregresjon ses i vedlegg 5B 
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industri-, bygge- og anleggsarbeid. I siste periode var det derimot flere endringer i disse 

yrkesområdenes relative plassering når det gjelder sykefravær. I enkelte av yrkesområdene 

innen industri-, bygge- og anleggsarbeid var fraværet betydelig lavere i siste sammenlignet 

med første periode. På samme måte var fraværet i enkelte yrkesområder som f. eks. 

servicearbeid relativt lavt i første periode, men høyere i siste periode. Dette vil trolig gi seg 

utslag i dekomponeringsanalysene, og da i komponenten som viser betydningen av endrete 

effekter av yrke for endringen i fraværet i perioden. 

I perioden fra 1996 til 2010 var det en økning i det samlede sykefraværet, fra 4,1 til 4,6 

prosent. I denne perioden var det få endringer i yrkenes plassering etter fravær. Yrker med 

relativt høyt fravær i begge perioder befinner seg innen yrkesområder som håndverkere (7), 

prosess- og maskinoperatører, transportmedarbeidere (8) og yrker uten krav til utdanning (9). 

Yrker med relativt lavt fravær i begge perioder befinner seg innen yrkesområder som 

akademiske yrker (2) og i yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning (3). I 

dekomponeringsanalysene vil dermed endrete effekter av yrke trolig ha mindre betydning for 

fraværsutviklingen i denne perioden.  

Endringene jeg har belyst i dette kapitlet forventes å ha hatt betydning for utviklingen i 

sykefraværet. Dersom en større andel av de ansatte har gått inn i yrker som hadde relativt lavt 

fravær i utgangspunktet, er forventningen at endret yrkesfordeling har bidratt til lavere 

fravær. I kapittel 5 undersøker jeg betydningen av endret yrkesfordeling for 

fraværsutviklingen for ansatte samlet, mens jeg i kapittel 6 undersøker om betydningen har 

vært ulik for utviklingen i kvinners og menns sykefravær. 
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5 Hva	betyr	endringer	i	yrkesfordelingen	for	
utviklingen	i	sykefravær?	

I dette kapitlet presenterer jeg resultater fra dekomponeringsanalyser av fraværsutviklingen 

for ansatte samlet. Formålet med analysene er å undersøke hvilken betydning endringer i 

yrkesfordelingen har hatt for utviklingen i sykefraværet. Hypotesen som skal testes i dette 

kapitlet er følgende: 

- Endringer i yrkessammensetningen har bidratt til lavere sykefravær. 

For å belyse hypotesen benyttes tredelt Blinder-Oaxaca dekomponeringsanalyse, slik som 

beskrevet i kapittel 3. I kapitlets første del undersøker jeg om endringer i 

yrkessammensetningen har bidratt til lavere sykefravær i perioden fra 1975/1978 til 

1992/1995, i kapitlets andre del gjør jeg det samme i perioden fra 1996/1999 til 2007/2010. 

Dekomponeringene presenteres i tre modeller, der yrker på 2-siffernivå er den primære 

forklaringsvariabelen. En vet fra tidligere forskning at sykefraværet varierer etter kjønn, alder 

og utdanningsnivå. En økende andel eldre og kvinner blant de ansatte vil dermed bidra til å 

øke sykefraværet, mens økende utdanningsnivå vil trekke i motsatt retning. Ved å kontrollere 

for disse variablene i modell 2 og 3 fjernes noe av seleksjonen i yrkene med hensyn til kjønn, 

alder og utdanning. En kommer da noe nærmere i å si hvor mye endringer i yrkesfordelingen 

i seg selv har bidratt til fraværsutviklingen.  

De tre delene i dekomponeringsanalysene er betegnet som endowments (E), coeffisients (C) 

og interaction (E*C). Koeffisientene i tabellene tolkes som prosentpoeng og skal forstås på 

følgende måte: Første kolonne i tabellene (E) viser hva endringen i fraværsnivået i forhold til 

referanseperioden ville ha vært dersom en kun tar hensyn til at yrkessammensetningen har 

endret seg. Det er denne komponenten som er i fokus gjennom analysene. Andre kolonne i 

hver tabell (C) viser hva endringen i fraværsnivået ville ha vært dersom en kun tar hensyn til 

at effekten av yrke har endret seg. Siste kolonne i hver tabell (E*C) viser hva endringen i 

fraværsnivået ville ha vært dersom en tar hensyn til at yrkessammensetningen har endret seg 

samtidig som at effekten av yrke har endret seg. Denne komponenten vil også være 

interessant, fordi den sier noe om betydningen av endringer i yrkesfordelingen. Tabellene 

inneholder også konstantledd. Konstantleddet inneholder endringer som kan ha betydning for 

fraværet, men som ikke kan forklares med de inkluderte variablene i modellene.  



	 48	

5.1 Dekomponeringsanalyser	for	perioden	1975-1995	

Tabell 5.1 viser resultatene fra dekomponeringsanalysen av fraværsutviklingen i perioden fra 

1975/1978 til 1992/1995. Sykefraværet var på ca. 3,43 prosent i perioden 1975/1978, mens 

andelen i 1992/1995 var tilsvarende på 3,17 prosent. Referanseperioden i dekomponeringene 

er 1975/1978. Det betyr at sykefraværsnivået i 1992/1995 er redusert med 0,25 prosentpoeng, 

eller ca. 7,5 prosent (0,25/3,4) i forhold til 1975-1978. Det er denne som dekomponeres for å 

svare på spørsmålet om hvor stor del av denne endringen som kan tilskrives endringer i 

yrkesfordelingen.  

TABELL	5.1	Dekomponering	av	fraværsutviklingen,	1975/1978	til	1992/1995	
	 	
Gjennomsnittlig	sykefravær	i	1992-1995:	 3,173	
	 	 	 	
Gjennomsnittlig	sykefravær	i	1975-1978:	 3,427	
	 	 	 	
Absolutt	endring	i	prosentpoeng:	 -0,254***	
	 (0.098)	
 

Dekomponering	av	den	absolutte	endringen	i	sykefraværet:	 	 	 	 	 	 	

	
Modell	1	

	 	
	 Modell	2	

	 	
	 Modell	3	

	 	

	
E	 C	 E*C	 	 E	 C	 E*C	 	 E	 C	 E*C	

Yrke	 -0.310***	 0.229**	 0.312***	 	 -0.387***	 0.166*	 0.243***	 	 -0.336***	 0.165*	 0.244***	

	
(0.039)	 (0.071)	 (0.047)	 	 (0.041)	 (0.071)	 (0.049)	 	 (0.042)	 (0.072)	 (0.050)	

Kjønn	
	 	 	

	 0.110***	 0.117	 0.024	 	 0.095***	 0.117	 0.024	

	 	 	 	
	 (0.019)	 (0.099)	 (0.021)	 	 (0.019)	 (0.100)	 (0.021)	

Alder	
	 	 	

	 -0.070***	 0.451	 -0.009	 	 -0.068***	 0.212	 -0.004	

	 	 	 	
	 (0.011)	 (0.330)	 (0.006)	 	 (0.010)	 (0.331)	 (0.006)	

Utdanningsnivå	
	 	 	

	
	 	 	

	 -0.232***	 -0.027	 -0.014	

	 	 	 	
	
	 	 	

	 (0.044)	 (0.096)	 (0.049)	
Konstantledd	 	 -0.486***	 	 	 	 -0.899**	 	 	 	 -0.432	 	
	 	 (0.133)	 	 	 	 (0.324)	 	 	 	 (0.356)	 	
Samlet	bidrag	 -0.310***	 -0.257*	 0.312***	 	 -0.348***	 -0.165	 0.259***	 	 -0.540***	 0.036	 0.250***	

	
(0.039)	 (0.101)	 (0.047)	 	 (0.042)	 (0.102)	 (0.049)	 	 (0.056)	 (0.104)	 (0.064)	

Antall	observasjoner:	216	458	
Yrke:	38	yrkesområder	
***	=	p<0,001,	**	=	p<0,01,	*	=	p<0,05	
E	=	endowments,	C	=	coefficients,	E*C	=	interaksjon	mellom	endowments	og	coefficients	
	

Første kolonne i modell 1 i tabell 5.1 viser bidraget fra endringer i yrkesfordelingen (E), gitt 

at effektene av yrkene holdes konstant. Bidraget er negativt, og det betyr at endret 
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yrkesmessig fordeling av ansatte skulle tilsi en reduksjon i sykefraværet i forhold til 

referanseperioden (1975/1978). Det vil si at yrkesfordelingen har endret seg på en måte som 

skulle gi lavere sykefravær. Reduksjonen i fraværet skulle faktisk ha vært noe større enn den 

observerte, -0,31 prosentpoeng mot -0,25 prosentpoeng. 

I modell 2 kontrolleres det for kjønn og alder. Det fører til at størrelsen på det negative 

bidraget fra endret yrkesfordeling vokser ytterligere. Ikke overraskende er det en større andel 

kvinner blant de ansatte 1992/1995, og dette har bidratt til å øke sykefraværet. Endringer i 

alderssammensetningen virker derimot i samme retning som endringer i yrkesfordelingen. 

Det er færre eldre blant de ansatte i 1992/1995, og dette har bidratt til en beskjeden reduksjon 

i fraværet. Endringer i yrkesfordelingen skulle tilsi en reduksjon i fraværet på ca. 0,39 

prosentpoeng i forhold til 1975/1978, korrigert for kjønn og alder. 

I modell 3 kontrolleres det for utdanning. Det fører til at størrelsen på det negative bidraget 

fra endret yrkesfordeling reduseres noe. Dette henger sammen med at økende utdanningsnivå  

og endret yrkesmessig fordeling av ansatte virker i samme retning, på den måten at fraværet 

skulle ha vært redusert. Endringer i yrkesfordelingen skulle tilsi en reduksjon i fraværet på 

0,34 prosentpoeng i forhold til referanseperioden, korrigert for kjønn, alder og utdanning.  

Tabell 5.1 viser også resultater for endrete effekter av yrke (C), gitt at endringer i 

yrkesfordelingen holdes konstant. Modell 3 viser at effekten av yrke er endret på den måten 

at fraværet skulle ha økt i forhold til referanseperioden, korrigert for kjønn, alder og 

utdanning. Det vil si at det er større yrkesmessige variasjoner i sykefraværet i 1992/1995 

sammenlignet med første periode. Det er ingen signifikante enkeltbidrag som kan tilskrives 

endrete effekter av kjønn, alder eller utdanning. Det er heller ingen signifikante bidrag fra 

konstantleddet i modell 3. 

I tredje kolonne i modellene vises resultater fra interaksjonskomponenten for yrke (E*C). 

Interaksjonskomponenten tar hensyn til at yrkesfordelingen har endret seg, samtidig som at 

effekten av yrke også har endret seg. Modell 3 viser at dette skulle tilsi en økning i 

sykefraværet i forhold til referanseperioden, korrigert for kjønn, alder og utdanning. Det vil si 

at en større andel av de ansatte har gått inn i yrker som har fått relativt høyere sykefravær. 

Det kan også bety at andelen ansatte har gått ned i yrkesgrupper som har fått relativt lavere 

sykefravær. 
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5.2 Dekomponeringsanalyser	for	perioden	1996-2010	

Tabell 5.2 viser resultatene fra dekomponeringen av fraværsutviklingen i perioden 1996-

2010. Sykefraværet var på 3,97 prosent i 1996-1999, mot 4,69 prosent i 2007-2010. I forhold 

til 1996-1999 har fraværsnivået økt med 0,72 prosentpoeng, eller 18 prosent (0,72/3,97). 

TABELL	5.2		Dekomponering	fraværsutviklingen,	1996/1999	til	2007/2010	

Gjennomsnittlig	sykefravær	i	2007/2010:	 4.699	

	 	 	Gjennomsnittlig	sykefravær	i	1996/1999	 3.977	

	 	 	Absolutt	endring	i	prosentpoeng	i	prosentpoeng	 0.722***	

	 	
(0.101)	

	
Dekomponering	av	den	absolutte	endringen	i	sykefraværet:	

	
Modell	1	 	 Modell	2	 	 Modell	3	

	
E	 C	 E*C	 	 E	 C	 E*C	 	 E	 C	 E*C	

Yrke	 -0.104***	 0.061	 -0.004	 	 -0.115***	 0.044	 -0.022	 	 -0.059**	 0.033	 -0.018	

	
(0.021)	 (0.097)	 (0.028)	 	 (0.022)	 (0.097)	 (0.028)	 	 (0.021)	 (0.098)	 (0.029)	

Kjønn	
	 	 	

	 0.027***	 0.316**	 0.012*	 	 0.027***	 0.328**	 0.012*	

	 	 	 	
	 (0.007)	 (0.110)	 (0.005)	 	 (0.007)	 (0.109)	 (0.005)	

Alder	
	 	 	

	 0.226***	 -0.371	 -0.019	 	 0.205***	 -0.108	 -0.005	

	 	 	 	
	 (0.017)	 (0.358)	 (0.018)	 	 (0.017)	 (0.358)	 (0.018)	

Utdanningsnivå	
	 	 	

	
	 	 	

	 -0.113***	 0.007	 0.001	

	 	 	 	
	
	 	 	

	 (0.015)	 (0.155)	 (0.019)	
Konstantledd	

	
0.769***	

	
	
	

0.622	
	

	
	

0.412	
	

	 	
(0.142)	

	
	
	

(0.369)	
	

	
	

(0.425)	
	Samlet	bidrag	 -0.104***	 0.830***	 -0.004	 	 0.139***	 0.611***	 -0.028	 	 0.060*	 0.672***	 -0.010	

	
(0.021)	 (0.103)	 (0.028)	 	 (0.027)	 (0.100)	 (0.033)	 	 (0.029)	 (0.101)	 (0.035)	

Antall	observasjoner:	289	017	
Yrke:	25	yrkesområder	
***	=	p<0,001,	**	=	p<0,01,	*	=	p<0,05	
E	=	endowments,	C	=	coefficients,	E*C	=	interaksjon	mellom	endowments	og	coefficients	
	
Modell 1 i tabell 5.2 viser at endringer i yrkesfordelingen (E) skulle tilsi en reduksjon i 

sykefraværet i forhold til referanseperioden (1996/1999), gitt at effektene av yrke holdes 

konstant. Det vil si at en større andel av de ansatte har gått inn i yrker som hadde et lavt 

fravær i utgangspunktet. Bidraget er imidlertid beskjedent (0,10 prosentpoeng). 

I modell 2 kontrolleres det for kjønn og alder. En økende andel kvinner og eldre i arbeidslivet 

skulle tilsi en økning i sykefraværet i forhold til referanseperioden. Dette har liten betydning 

for bidraget fra endringer i yrkesfordelingen. Når det derimot kontrolleres for utdanning i 
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modell 3 reduseres betydningen av yrke. Økende utdanningsnivå og endret yrkesmessig 

fordeling av ansatte virker i samme retning, på den måten at fraværet skulle ha vært redusert. 

Endringer i yrkesfordelingen skulle til en reduksjon i sykefraværet på ca. 0,06 prosentpoeng i 

forhold til referanseperioden, kontrollert for kjønn, alder og utdanning.  

Det er ingen signifikante bidrag til endringen i fraværsnivået som kan tilskrives endrete 

effekter av yrke (C), som vises i andre kolonne i hver av modellene. Derimot skulle endrete 

effekter av kjønn tilsi en økning i sykefraværet i forhold til referanseperioden, korrigert for 

yrke, alder og utdanning. Det vil si at kjønnsforskjellen i sykefraværet har økt. 

Når det i modell 3 kontrolleres for yrke, alder, kjønn og utdanning, er det ingen signifikante 

bidrag til endringen i fraværsnivået som kan tilskrives konstantleddet. 

Det er ingen signifikante bidrag til endringen i fraværsnivået som kan tilskrives 

interaksjonskomponenten for yrke (E*C). Dette kommer fram i tredje kolonne i hver av 

modellene. 

5.3 Oppsummering	av	analyseresultatene	

Det var en liten reduksjon i sykefraværet i perioden fra 1975/1978 til 1992/1995. Ved å 

dekomponere endringen i fraværsnivået finner jeg at endret yrkesmessig fordeling av ansatte 

skulle ha gitt en reduksjon i fraværet, korrigert for kjønn, alder og utdanning. Det vil si at 

yrkesfordelingen har endret seg på en måte som skulle gitt lavere sykefravær. Endringer i 

utdanningssammensetningen har også bidratt i denne retningen. Lavere gjennomsnittsalder 

blant de ansatte i denne perioden har også bidratt til å redusere sykefraværet noe. På den 

andre siden har en økende andel kvinner bidratt til å øke fraværet. 

Når det gjelder endrete effekter av yrke finner jeg at dette har bidratt til å øke sykefraværet. 

Det vil si at det har blitt større yrkesmessig variasjoner i sykefraværet over tid fra 1975/1978 

til 1992/1995.  

Når det tas hensyn til at yrkesfordelingen har endret seg, samtidig som effekten av yrke også 

har endret seg (E*C), har dette bidratt til å trekke sykefraværet opp. Det betyr at andelen 

ansatte har økt i yrkesgrupper som har fått relativt høyere fravær, eller at andelen ansatte har 

gått ned i yrker som har fått relativt lavere fravær. 
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Sykefraværet økte i perioden fra 1996/1999 til 2007/2010. Ved å dekomponere endringen i 

fraværsnivået finner jeg at endringer i yrkesfordelingen skulle ha gitt en reduksjon i fraværet, 

korrigert for kjønn, alder og utdanning. Reduksjonen er svært beskjeden, men er likevel 

signifikant forskjellig fra null (selv om standardfeilen for estimatet er høy). At en større andel 

har mer utdanning sammenlignet med tidligere har også bidratt til å redusere sykefraværet. 

En større andel eldre i arbeidslivet har på sin side bidratt til å øke fraværet noe.  

Når det gjelder endrete effekter av yrke er det ingen signifikante bidrag herfra. Derimot 

finner jeg et signifikant positivt bidrag som kan tilskrives endrete effekter av kjønn. Det betyr 

at kjønnsforskjellen i sykefraværet økt, og dette skulle tilsi økt sykefravær. Videre er det 

ingen signifikante bidrag til endringen i fraværsnivået som henger sammen med at 

yrkesfordelingen har endret seg, samtidig som at effekten av yrke også har endret seg. 
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6 Hva	betyr	endringer	i	yrkesfordelingen	for	
utviklingen	av	kvinners	og	menns	

sykefravær?	
I dette kapitlet presenterer jeg resultater fra dekomponeringsanalyser av fraværsutviklingen 

separat for kjønn. Formålet med disse analysene er å undersøke hvor mye av endringen i 

menns og kvinners sykefravær som kan tilskrives endringer i yrkesfordelingen. Her skal også 

følgende hypotese testes: 

- Endringer i yrkessammensetningen har bidratt til lavere sykefravær. 

Resultatene fra dekomponeringsanalysene presenteres i to modeller, der yrker på 2-siffernivå 

er den primære forklaringsvariabelen. I likhet med analysene i kapittel 5 inkluderes også 

alder og utdanningsnivå, for å komme noe nærmere i å si hvor mye endringer i 

yrkesfordelingen i seg selv har bidratt til fraværsutviklingen for henholdsvis menn og 

kvinner. Disse inkluderes i modell 2. Også her tolkes koeffisientene i tabellene som 

prosentpoeng. I første del av kapitlet presenteres resultatene av dekomponeringsanalysene for 

henholdsvis menn og kvinner i perioden 1975/1978 til 1992/1995. I kapitlets andre del 

presenteres resultatene for perioden 1996/1999 til 2007/2010. 

6.1 Dekomponeringsanalyser	for	perioden	1975-1995	

6.1.1 Analyseresultater	for	kvinner	

I tabell 6.1 presenteres dekomponeringen av fraværsutviklingen for kvinner i perioden 1975 

til 1995. Sykefraværet for kvinner var på 3,57 prosent i 1975/1978, mot 3,83 prosent i 

1992/1995. Det betyr at fraværsnivået i 1992/1995 har økt med ca. 0,26 prosentpoeng, eller 

ca. 7 prosent (0,26/3,57), i forhold til 1975/1978. 
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TABELL	6.1	Dekomponering	fraværsutviklingen	for	kvinner,	1975/1978	til	
1992/1995	

Gjennomsnittlig	sykefravær	for	kvinner	i	1992-1995:	 3,830	
	 	 	 	
Gjennomsnittlig	sykefravær	for	kvinner	i	1975-1978	 3,572	
	 	 	 	
Absolutt	endring	i	prosentpoeng:	 0.258	
	 	 	 (0.154)	
	
Dekomponering	av	den	absolutte	endringen	i	sykefraværet	for	kvinner:	

	
Modell	1	

	 	
	 Modell	2	

	 	
	

E	 C	 E*C	 	 E	 C	 E*C	

Yrke	 -0.299***	 0.830**	 0.296***	 	 -0.233***	 0.677*	 0.205*	

	
(0.063)	 (0.302)	 (0.081)	 	 (0.064)	 (0.302)	 (0.082)	

Alder	
	 	 	

	 -0.015	 0.971*	 -0.006	

	 	 	 	
	 (0.010)	 (0.490)	 (0.005)	

Utdanningsnivå	
	 	 	

	 -0.289***	 -0.014	 -0.009	

	 	 	 	
	 (0.085)	 (0.139)	 (0.093)	

Konstantledd	
	

-0.570	
	

	
	

-1.028	
	

	 	
(0.367)	

	
	
	

(0.611)	
	Samlet	bidrag	 -0.299***	 0.261	 0.296***	 	 -0.538***	 0.606***	 0.190	

	
(0.063)	 (0.162)	 (0.081)	 	 (0.096)	 (0.168)	 (0.113)	

Antall	observasjoner:	101	237	

Yrke:	38	yrkesområder	
***	=	p<0,001,	**	=	p<0,01,	*	=	p<0,05	
E=endowments,	C=	coefficients,	E*C=	interaksjon	mellom	endowments	og	coefficients	
	
Modell 1 i tabell 6.1 viser at endringer i yrkesfordelingen (E) skulle tilsi en reduksjon i 

kvinners sykefravær på 0,30 prosentpoeng i forhold til referanseperioden (1975/1978), gitt at 

effektene av yrke holdes konstant. Det vil si at yrkesfordelingen har endret seg på en måte 

som skulle gi lavere sykefravær for kvinner. 

I modell 2 kontrolleres det for alder og utdanningsnivå. Det har liten betydning for bidraget 

fra endringer i yrkesfordelingen. En større andel kvinner har høyere utdanning enn tidligere, 

og dette skulle ha gitt en signifikant reduksjon i sykefraværet. Det er ingen signifikante 

bidrag til endringen i fraværsnivået for kvinner som kan tilskrives endret aldersfordeling. 

Tabell 6.1 viser også at endrete effekter av yrke (C) skulle tilsi en økning i fraværet for 

kvinner, korrigert for alder og utdanning (modell 3). Det vil si at det har blitt større 

yrkesmessig variasjon i kvinners sykefravær. Tabellen viser også at endrete effekter av alder 
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skulle tilsi en signifikant økning i kvinners fravær. Resultatene for endrete effekter av yrke og 

endrete effekter av alder er imidlertid usikre som følge av høye standardfeil. 

Det er ingen signifikante bidrag til endringen i fraværsnivået for kvinner som kan tilskrives 

konstantleddet.  

Tabell 6.1 viser at interaksjonskomponenten for yrke (E*C), skulle tilsi en økning i kvinners 

sykefravær i forhold til referanseperioden, korrigert for alder og utdanning. Også her er dette 

resultatet usikkert som følge av høye standardfeil. 
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6.1.2 Analyseresultater	for	menn	

I tabell 6.2 vises resultatene fra dekomponeringen av fraværsutviklingen for menn i perioden 

fra 1975 til 1995. Andelen menn med sykefravær var på ca. 3,33 prosent i 1975-1978, mot 

2,54 prosent i 1992-1995. Det vil si at fraværsnivået for menn i 1992/1995 er redusert med 

ca. 0,79 prosentpoeng, eller ca. 24 prosent (-0,79/3,33) i forhold til 1975-1978. 

TABELL	6.2	Dekomponering	av	fraværsutviklingen	for	menn,	1975/1978	til	
1992/1995	

Gjennomsnittlig	sykefravær	for	menn	i	1992-1995:	 2,543	
	 	 	 	
Gjennomsnittlig	sykefravær	for	menn	i	1975-1978:	 3,329	
	 	 	 	
Absolutt	endring	i	prosentpoeng:	 -0,786***	
	 	 	 (0.126)	
	
Dekomponering	av	den	absolutte	endringen	i	sykefraværet	for	menn:	

	
Modell	1	

	 	
	 Modell	2	

	 	Variabler	 E	 C	 E*C	 	 E	 C	 E*C	
Yrke	 -0.352***	 0.004	 0.318***	 	 -0.322***	 -0.091	 0.289***	

	
(0.054)	 (0.117)	 (0.064)	 	 (0.055)	 (0.117)	 (0.065)	

Alder	
	 	 	

	 -0.122***	 -0.290	 0.008	

	 	 	 	
	 (0.018)	 (0.450)	 (0.013)	

Utdanningsnivå	
	 	 	

	 -0.198***	 -0.057	 -0.026	

	 	 	 	
	 (0.053)	 (0.129)	 (0.059)	

Konstantledd	
	

-0.755***	
	

	
	

0.023	
	

	 	
(0.172)	

	
	
	

(0.457)	
	Samlet	bidrag	 -0.352***	 -0.751***	 0.318***	 	 -0.643***	 -0.414**	 0.271***	

	
(0.054)	 (0.131)	 (0.064)	 	 (0.072)	 (0.135)	 (0.081)	

Antall	observasjoner:	115	221	

Yrke:	38	yrkesområder	
***	=	p<0,001,	**	=	p<0,01,	*	=	p<0,05	
E	=	endowments,	C	=	coefficients,	E*C	=	interaksjon	mellom	endowments	og	coefficients	
	

Modell 1 i tabell 6.2 viser at endringer i yrkesfordelingen (E) skulle tilsi en reduksjon i 

sykefraværet for menn på ca. 0,35 prosentpoeng i forhold til referanseperioden (1975/1978). 

Det vil si at en større andel menn har gått inn i yrker som hadde et lavt fravær i 

utgangspunktet. 

I modell 2 kontrolleres det for alder og utdanning. Det har liten betydning for bidraget fra 

endringer i yrkesfordelingen. Både endringer i alders- og utdanningssammensetningen har 
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bidratt til å redusere fraværet for menn. Det vil si at det har blitt færre eldre blant ansatte som 

er menn, og utdanningsnivået blant de mannlige ansatte har økt.  

Det er ingen signifikante bidrag til endringen i menns sykefraværsnivå som kan tilskrives 

endrete effekter av yrke (C), som vist i andre kolonne i hver av modellene. Videre er det 

ingen signifikante enkeltbidrag som kan tilskrives endrete effekter av alder eller utdanning. 

Det er ingen signifikante bidrag til endringen i fraværsnivået for menn som kan tilskrives 

konstantleddet.  

Tredje kolonne i tabell 6.2 viser at interaksjonskomponenten for yrke (E*C) skulle ha gitt en 

økning i sykefraværet for menn i forhold til referanseperioden, korrigert for alder og 

utdanning (modell 2). Det betyr at andelen menn har økt i yrkesgrupper som har fått relativt 

høyere fravær. Det kan også være at andelen menn har gått ned i yrkesgrupper med redusert 

fravær. 

6.1.3 Oppsummering	av	analyseresultatene	i	perioden	1975-1995	

Sykefraværet for kvinner økte i perioden fra 1975/1978 til 1992/1995. I samme periode var 

det en reduksjon i sykefraværet for menn. Dekomponeringsanalysene i dette kapitlet har vist 

at endret yrkesmessig fordeling skulle ha gitt en reduksjon i både kvinners og menns fravær, 

korrigert for alder og utdanning. Det betyr at yrkesfordelingen har endret seg på en måte som 

skulle gi lavere sykefravær for både kvinner og menn. 

Endringer i utdanningssammensetningen har også bidratt til å redusere fraværet for både 

menn og kvinner. Endringer i alderssammensetningen har bidratt til å redusere fraværet noe 

for menn, mens det har hatt liten betydning for endringen i kvinners fravær.  

Når det gjelder endrete effekter av yrke, har dette bidratt til å øke sykefraværet for kvinner, 

men ikke for menn. Det betyr at det har blitt større yrkesmessig variasjon i kvinners 

sykefravær i perioden fra 1975 til 1995. Standardfeilene er imidlertid høye, slik at dette 

bidraget er usikkert. 

Interaksjonskomponenten for yrke skulle tilsi en økning i både kvinners og menns 

sykefravær, korrigert for alder og utdanning. Det vil si at andelen kvinner og andelen menn 

har økt i yrkesgrupper som har fått relativt høyere fravær. Det kan også bety at andelen 

kvinner og andelen menn har gått ned i yrkesgrupper som har fått redusert fravær. Også her 

er bidragene usikre som følge av høye standardfeil. 
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6.2 Dekomponeringsanalyser	for	perioden	1996-2010	

6.2.1 Analyseresultater	for	kvinner	

I tabell 6.3 presenteres resultater fra dekomponeringen av endring i andelen kvinner med 

sykefravær for årene 1996-2010. Andelen kvinner med sykefravær var på 4,82 prosent i 

1996/1999 mot 5,83 prosent i 2007/2010. Det vil si at sykefraværet har økt med ca. 1,01 

prosentpoeng, eller ca. 20,7 prosent (1,01/4,82), i forhold til 1996/1999. 

 
TABELL	6.3	Dekomponering	av	fraværsutviklingen	for	kvinner,	1996/1999	til	
2007/2010	

Gjennomsnittlig	sykefravær	for	kvinner	i	2007-2010:	 5.827	

	 	Gjennomsnittlig	sykefravær	for	kvinner	i	1996-1999:	 4.821	

	 	Absolutt	endring	i	prosentpoeng:	 1.006***	

	
(0.158)	

	
Dekomponering	av	den	absolutte	endringen	i	sykefraværet	for	kvinner:	

	
Modell	1	

	 	
	 Modell	2	

	 	

	
E	 C	 E*C	 	 E	 C	 E*C	

Yrke	 -0.191***	 0.008	 -0.004	 	 -0.112**	 -0.027	 0.011	

	
(0.038)	 (0.361)	 (0.055)	 	 (0.042)	 (0.362)	 (0.061)	

Alder	
	 	 	

	 0.192***	 0.530	 0.028	

	 	 	 	
	 (0.025)	 (0.558)	 (0.029)	

Utdanningsnivå	
	 	 	

	 -0.112***	 -0.054	 -0.009	

	 	 	 	
	 (0.031)	 (0.246)	 (0.041)	

Konstantledd	
	

1.193**	
	

	
	

0.558	
	

	 	
(0.402)	

	
	
	

(0.754)	
	Samlet	bidrag	 -0.191***	 1.201***	 -0.004	 	 -0.031	 1.007***	 0.030	

	
(0.038)	 (0.165)	 (0.055)	 	 (0.048)	 (0.162)	 (0.065)	

Antall	observasjoner:	141	264	
Yrke:	25	yrkesområder	
***	=	p<0,001,	**	=	p<0,01,	*	=	p<0,05	
E	=	endowments,	C	=	coefficients,	E*C	=	interaksjon	mellom	endowments	og	coefficients	

	
Modell 1 i tabell 6.3 viser at endringer i yrkesfordelingen (E) skulle tilsi en reduksjon i 

sykefraværet for kvinner på ca. 0,19 prosentpoeng i forhold til referanseperioden (1996-

1999). Over tid har kvinner altså gått inn i yrker som hadde et lavt fravær i utgangspunktet. 
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I modell 2 kontrolleres det for alder og utdanning. Det fører til at størrelsen på det negative 

bidraget fra endret yrkesfordeling reduseres noe. Dette henger sammen med at økende 

utdanningsnivå og endret yrkesmessig fordeling av kvinnelige ansatte virker i samme retning, 

på den måten at fraværet skulle ha vært redusert. Høyere gjennomsnittsalder har på sin side 

bidratt til å øke kvinners sykefravær i forhold til referanseperioden. 

Det er ingen signifikante enkeltbidrag som kan tilskrives endrete effekter av yrke (C), alder 

og utdanning. Videre er det ingen signifikante bidrag fra konstantleddet. Det er heller ingen 

signifikante resultater for interaksjonskomponenten for yrke (E*C). 
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6.2.2 Analyseresultater	for	menn	

Tabell 6.4 viser resultatene fra dekomponeringen fraværsutviklingen for menn i perioden 

1996 til 2010. Sykefraværet for menn var på 3,20 prosent i perioden 1996 til 1999, mot 3,59 

prosent i 2007 til 2010. Det vil si at menns fravær økte med ca. 0,38 prosentpoeng, eller ca. 

11,9 prosent (0,38/3,2), i forhold til 1996-1999. 

TABELL	6.4	Dekomponering	fraværsutviklingen	for	menn,	1996/1999	til	
2007/2010	

Gjennomsnittlig	sykefravær	for	menn	i	2007-2010	 3.588	
	 	
Gjennomsnittlig	sykefravær	for	menn	i	1996-1999	 3.204	
	 	
Absolutt	endring	i	prosentpoeng	 0.384**	

	
(0.125)	

	
Dekomponering	av	den	absolutte	endringen	i	sykefraværet	for	menn:	

	
Modell	1	

	 	
	 Modell	2	

	 	
	

E	 C	 E*C	 	 E	 C	 E*C	
Yrke	 -0.055*	 -0.192	 -0.005	 	 -0.000	 -0.148	 -0.009	

	
(0.028)	 (0.123)	 (0.034)	 	 (0.027)	 (0.122)	 (0.034)	

Alder	
	 	 	

	 0.219***	 -0.659	 -0.032	

	 	 	 	
	 (0.023)	 (0.463)	 (0.023)	

Utdanningsnivå	
	 	 	

	 -0.094***	 0.062	 0.005	

	 	 	 	
	 (0.015)	 (0.197)	 (0.016)	

Konstantledd	
	

0.635***	
	

	
	

1.039*	
	

	 	
(0.180)	

	
	
	

(0.511)	
	Samlet	bidrag	 -0.055*	 0.443***	 -0.005	 	 0.125**	 0.295*	 -0.036	

	
(0.028)	 (0.128)	 (0.034)	 	 (0.039)	 (0.125)	 (0.044)	

Antall	observasjoner:	147	753	
Yrke:	25	yrkesområder	
***	=	p<0,001,	**	=	p<0,01,	*	=	p<0,05	
E	=	endowments,	C	=	coefficients,	E*C	=	interaksjon	mellom	endowments	og	coefficients	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
Modell 1 i tabell 6.4 viser at endringer i yrkesfordelingen (E) skulle ha gitt en reduksjon i 

sykefraværet for menn i forhold til referanseperioden (1996/1999). Det betyr at en større 

andel menn har gått inn i yrker som hadde et lavt sykefravær i utgangspunktet. Reduksjonen 

er imidlertid svært beskjeden (ca. 0,06 prosentpoeng). 

I modell 2 kontrolleres det for alder og utdanning. Det fører til et ikke-signifikant bidrag for 

endringer i yrkesfordelingen. Dette henger sammen med at utdanningsnivået blant menn har 

økt i denne perioden, noe som har bidratt til å trekke sykefraværet for menn noe ned. Høyere 
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gjennomsnittsalder blant de mannlige ansatte skulle tilsi en økning i sykefraværet i forhold til 

referanseperioden. 

Det er ellers svært få signifikante bidrag som kan tilskrives endringen i fraværsnivået for 

menn. Det er ingen signifikante enkeltbidrag som kan tilskrives endrete effekter av yrke (C), 

alder og utdanning. Videre er det ingen signifikante bidrag fra konstantleddet. Det er heller 

ingen signifikante resultater for interaksjonskomponenten for yrke (E*C). 

6.2.3 Oppsummering	av	analysene	i	perioden	1996-2010	

Sykefraværet for kvinner økte i perioden fra 1996/1999 til 2007/2010. I samme periode økte 

også fraværet noe for menn. Dekomponeringsanalysene i dette kapitlet har vist at endret 

fordeling av ansatte i arbeidslivet skulle ha gitt en reduksjon i kvinners fravær, korrigert for 

alder og utdanning. Det betyr at yrkesfordelingen har endret seg på en måte som skulle gi 

lavere sykefravær for kvinner. For menn er det derimot ingen signifikante bidrag til 

endringen i sykefraværet som kan tilskrives endringer i yrkesfordelingen, korrigert for alder 

og utdanning. Økende utdanningsnivå har bidratt til å redusere fraværet både for kvinner og 

menn. Endringer i alderssammensetningen har på sin side bidratt til å øke fraværet både for 

kvinner og menn. 

Det er ellers få andre signifikante resultater i denne perioden som har bidratt til å endre 

fraværsnivået for både menn og kvinner.  
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7 Diskusjon	
I dette kapitlet skal jeg diskutere analyseresultatene i lys av forventningene, de teoretiske 

perspektivene og den tidligere forskningen på sykefravær og arbeidslivsendringer. I 

delkapittel 7.1 diskuterer jeg resultatene fra dekomponeringsanalysene for ansatte samlet. 

Deretter diskuterer jeg analyseresultatene separat for kjønn i delkapittel 7.2. Avslutningsvis 

diskuterer jeg andre mulige forklaringer på utviklingen i sykefraværet. 

7.1 Har	endringer	i	yrkesfordelingen	bidratt	til	lavere	
sykefravær?	

Det første forskningsspørsmålet handler om betydningen av endringer i yrkesfordelingen for 

utviklingen i sykefraværet. Ut fra teorier og tidligere forskning om hvordan yrke kan påvirke 

sykefraværet gjennom arbeidsmiljøet, og hvordan yrkesfordelingen har endret seg, forventet 

jeg at en større andel av de ansatte har gått over i mindre belastende yrker over tid, noe som 

skulle tilsi lavere sykefravær. 

For å svare på forskningsspørsmålet dekomponerte jeg sykefraværsutviklingen for ansatte 

samlet, i tidsperiodene fra 1975/1978 til 1992/1995 og fra 1996/1999 til 2007/2010. 

Dekomponeringsanalysene i kapittel 5 bekreftet forventningen jeg hadde for begge 

tidsperioder, også etter kontroll for alder, kjønn og utdanning. Disse resultatene viste at 

yrkesstrukturen har endret seg på en måte som skulle gitt lavere sykefravær, gitt at effekten 

av yrke forble den samme som ved første måletidspunkt. 

Mulige forklaringer på dette presenterte jeg i kapittel 2. Nærmere bestemt presenterte jeg 

forklaringer på hvordan yrke kan påvirke sykefraværet gjennom arbeidsmiljøet. At det er en 

sammenheng mellom fysiske og ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer og sykefravær får støtte i 

tidligere forskning (Christensen et al., 2007, Foss et al., 2011, Lund et al., 2006, Laaksonen et 

al., 2010b, Sterud, 2013). Når det gjelder det psykososiale arbeidsmiljøet, har studier vist at 

særlig lav grad av jobbkontroll og lave belønninger øker risikoen for sykefravær (Melchior et 

al., 2003, Nielsen et al., 2013). Studier finner også støtte for at slike arbeidsmiljøfaktorer er 

ulikt fordelt, slik at lavere yrkesgrupper er mer utsatt for negative eksponeringer (Christensen 

et al., 2008, Laaksonen et al., 2010a, North et al., 1993, Sterud og  Johannessen, 2014). Med 

grunnlag i teorier om sammenhengen mellom yrke, arbeidsmiljø og sykefravær ville jeg vise 

at hvilke yrker som vokser og avtar over tid har betydning for utviklingen i sykefraværet. 
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I kapittel 2 presenterte jeg også teorier som vil forklare hvordan yrkesstrukturen har endret 

seg, og tidligere forskning som har undersøkt dette. Ut fra både SBTC og 

rutiniseringshypotesen kunne en forvente størst sysselsettingsvekst i øvre del av 

yrkesfordelingen, i yrker med høye ferdighetskrav og høye lønninger. En slik antakelse har 

også fått støtte fra studier som har undersøkt endringer i yrkesfordelingen ut fra lønnsnivå 

(Fernández-Macías, 2012, Goos og  Manning, 2007, Goos et al., 2009, Oesch og  Menés, 

2011). Overført til temaet i denne oppgaven skulle dette innebære at en større andel av de 

ansatte har gått inn i mindre belastende yrker, noe som skulle tilsi lavere sykefravær. At 

endringer i yrkesfordelingen har bidratt til lavere sykefravær samsvarer derfor relativt godt 

med disse teoriene. 

Et spørsmål er om betydningen av endret yrkesfordeling har vært ulik i de to tidsperiodene. 

Analysene tyder på at de endringene som skjedde i yrkesfordelingen var gunstigere med 

tanke på sykefraværsutviklingen i perioden fra 1975/1978 til 1992/1995 enn i den 

etterfølgende perioden. Sannsynlige forklaringer på dette kan en lese ut av de deskriptive 

analysene i kapittel 4. Disse analysene viste at den største nedgangen i andelen ansatte i 

industri- og jordbruksarbeid skjedde i den første perioden, altså 1975-1995. Ut fra kunnskap 

om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og sykefravær innebærer dette at færre er utsatt for 

negative belastninger, som for eksempel hardt fysisk arbeid. Selv om andelen ansatte også 

vokste i yrker der sykefraværet økte, f. eks. i sykepleie- og annet pleiearbeid, var dette yrker 

der sykefraværet var relativt lavt i utgangspunktet. 

Hittil har jeg diskutert resultater fra analysene som handler om betydningen av endringer i 

yrkesfordelingen, gitt at effektene av yrkene forble den samme som ved første måletidspunkt. 

Disse resultatene har altså vist at yrkesstrukturen har endret seg på en måte som skulle gitt 

lavere sykefravær. Når det derimot tas hensyn til at effektene av yrkene har endret seg, gitt at 

yrkesfordelingen forble den samme som ved første måletidspunkt, skulle dette tilsi økt 

sykefravær. Dette gjelder bare for perioden fra 1975/1978 til 1992/1995. Indikasjoner på 

dette fant jeg i de innledende analysene av fraværsutviklingen i kapittel 4. Disse analysene 

viste at det har vært betydelige endringer i yrkenes relative plassering etter fravær i perioden 

fra 1975/78 til 1992/95, mens det var mer stabilitet i perioden fra 1996/1999 til 2007/2010. 

Analysene kan imidlertid ikke forklare hvorfor effekten av yrke har økt fra 1975/78 til 

1992/95. 
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At effekten av yrke har endret seg, bidrar til å svekke den gunstige effekten av endringene i 

yrkesfordelingen. Når en tar hensyn til at yrkesfordelingen har endret seg, samtidig som 

effektene av yrke har endret seg, skulle det tilsi økt sykefravær i perioden fra 1975/78 til 

1992/95. Det vil si at en større andel av de ansatte har gått inn i yrker som har fått høyere 

sykefravær. Det kan også bety at andelen ansatte har gått ned i yrkesgrupper som har fått 

lavere sykefravær. At endringer i yrkesstrukturen har endret seg, samtidig som effektene av 

yrke har endret seg, ser ut til å ha hatt liten betydning for utviklingen i sykefraværet i 

perioden fra 1996/99 til 2007/10.  

Gitt at effektene av yrke forble den samme som på første måletidspunkt, bekreftes 

forventningene om at endringer i yrkesfordelingen har bidratt til lavere sykefravær. Dette 

gjelder for begge tidsperiodene. Forventningen får imidlertid ikke støtte i perioden 1975/1978 

til 1992/1995 dersom en tar i betraktning at også effektene av yrkene har endret seg. 

7.2 Har	endringer	i	yrkesfordelingen	hatt	ulik	betydning	for	
utviklingen	i	sykefraværet	for	menn	og	kvinner?	

Det andre forskningsspørsmålet handler om hva endringer i yrkesfordelingen betyr for 

utviklingen i kvinners og menns sykefravær separat. Bakgrunnen for dette spørsmålet er at 

det i all hovedsak er sykefraværet for kvinner som har økt (Bjørnstad, 2006, Dale-Olsen og  

Markussen, 2010, Kostøl og  Telle, 2011). En mulig forklaring på kvinners økende 

sykefravær kunne da være at de har gått inn i mer belastende yrker. Ut fra tidligere forskning 

og teori forventet jeg likevel at både kvinner og menn har gått over i mindre belastende yrker 

over tid, noe som skulle tilsi lavere sykefravær. 

For å svare på forskningsspørsmålet dekomponerte jeg sykefraværsutviklingen separat for 

menn og kvinner. Dekomponeringsanalysene i perioden 1975/1978 til 1992/1995 bekreftet 

forventningen jeg hadde for både menn og kvinner, også etter kontroll for alder og utdanning. 

Disse resultatene viste at yrkesstrukturen har endret seg på en måte som skulle gi lavere 

sykefravær for kvinner og menn, gitt at effekten av yrke forble den samme som ved første 

måletidspunkt.  

Analysene i den etterfølgende perioden, 1996/1999 til 2007/2010, bekreftet forventningen jeg 

hadde for kvinner, men ikke for menn. Mens yrkesfordelingen har endret seg på en måte som 

skulle gi lavere sykefravær for kvinner, har dette hatt liten betydning for utviklingen i menns 

sykefravær.  
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Samtidig som forventningen for kvinner bekreftes også for denne perioden, tyder resultatene 

på at endringer i den yrkesmessige fordelingen har gitt størst utslag for utviklingen i kvinners 

sykefravær i perioden 1975/1978 til 1992/1995 sammenlignet med perioden 1996/1999 til 

2007/2010. Dette er også tilfelle for menn. Det betyr at både kvinner og menn var gunstigere 

plassert i yrkesfordelingen med tanke på sykefravær i den første perioden, altså fra 

1975/1978 til 1992/1995. Dette resultatet for kvinner samsvarer relativt godt med 

forventningen jeg hadde på bakgrunn av tidligere forskning (Mastekaasa, 2012).  

Analysene tyder altså på at endringer i yrkesfordelingen skulle tilsi lavere sykefravær for 

både kvinner og menn. Dette samsvarer i mindre grad med resultatene til Dale-Olsen og  

Markussen (2010), som finner at endret næringstilknytning blant kvinner har bidratt til å øke 

sykefraværet, mens det har hatt liten betydning for menns sykefravær. En vesentlig forskjell 

mellom studien til Dale-Olsen og  Markussen (2010) og analysene i denne oppgaven, er at 

jeg fokuserer på endringer i yrkesfordelingen, mens (Dale-Olsen og  Markussen, 2010) 

undersøker endringer i næringssammensetningen. Inndeling etter næring og etter yrke vil 

ikke nødvendigvis gi de samme resultatene, ettersom disse inndelingene bygger på ulike 

prinsipper. Næring tar utgangspunkt i varer og tjenester som produseres av virksomheter eller 

arbeidsgivere, mens yrke inndeles på bakgrunn av arbeidsoppgaver, utdanning og erfaring. 

Det innebærer at en del yrker vil være spredt på ulike næringer. I tillegg benytter Dale-Olsen 

og  Markussen (2010) en relativt grov inndeling av næringer, mens jeg benytter yrkeskoder 

på 2-siffernivå. 

En annen viktig forskjell mellom analysene i denne oppgaven, og analysene i studiene til 

Dale-Olsen og  Markussen (2010) og Mastekaasa (2012), er for det første at jeg tillater at 

effektene av yrke også kan ha endret seg, og for det andre at jeg også tar hensyn til at 

yrkesfordelingen har endret seg, samtidig som at effektene av yrke har endret seg. Dette 

undersøkes ikke i de overnevnte studiene. 

Som jeg har vist i del 7.1, skulle endrete effekter av yrke tilsi økt sykefravær i perioden fra 

1975/1978 til 1992/1995. Analysene separat for kjønn har vist at dette kun er tilfelle for 

kvinner. Dette ser ikke ut til å ha hatt betydning i den etterfølgende perioden, verken for 

kvinner eller menn. Hva som har bidratt til at effektene av yrke har økt for kvinner i akkurat 

denne perioden kan imidlertid ikke undersøkes i analysene i denne oppgaven. 

Analysene av ansatte samlet i del 7.1 har også vist at yrkesfordelingen har endret seg, 

samtidig som at effektene av yrke har endret seg i perioden fra 1975/1978 til 1992/1995. 
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Dette har bidratt til å svekke den gunstige effekten av endringene i yrkesfordelingen i denne 

perioden. Analysene separat for kjønn har vist at dette gjelder for både kvinner og menn. 

Gitt at effektene av yrke forble den samme som på første måletidspunkt, bekreftes 

forventningene om at endringer i yrkesfordelingen har bidratt til lavere sykefravær for 

kvinner og menn i perioden fra 1975/1978 til 1992/1995. Forventningen får imidlertid ikke 

støtte dersom en også tar i betraktning at effektene av yrkene har endret seg i denne perioden. 

I den etterfølgende perioden, 1996/1999 til 2007/2010, bekreftes forventningen for kvinner 

men ikke for menn. 

7.3 Andre	mulige	forklaringer	på	fraværsutviklingen?	
Hovedfokuset i oppgaven har vært å undersøke hvilken betydning endringer i 

yrkesfordelingen har hatt for utviklingen i sykefraværet for ansatte samlet, og separat for 

kvinner og menn. Analysene har vist at økende sykefravær ikke kan forklares med endringer i 

yrkesfordelingen. Når sykefraværet i perioden sett under ett likevel har økt, hva kan da 

forklare dette? Det er mange ulike forhold som kan ha hatt betydning for utviklingen i 

sykefraværet. I det følgende skal jeg derfor diskutere andre mulige forklaringer på 

fraværsutviklingen, endringer i arbeidsmiljø, seleksjonsendringer og endringer i normer og 

holdninger. 

En mulig forklaring på økende sykefravær kan være en forverring av arbeidsmiljøet over tid. 

Kvaliteten på arbeidsforhold og arbeidsmiljø i de fleste yrker har endret seg i løpet av de siste 

tiårene. Det er begrenset med norske undersøkelser av arbeidsmiljø tilbake i tid, men det 

finnes en del informasjon for perioden fra 1989 og framover. Når det gjelder det fysiske og 

ergonomiske arbeidsmiljøet, har det vært en klar nedadgående trend i andelen som oppgir å 

være utsatt for eksponeringer over tid (Mehlum, 2013). Færre løfter tungt, jobber i dårlig 

inneklima eller jobber stående eller gående. I tillegg til at ny og mer avansert teknologi har 

erstattet mye belastende arbeid, har også et økt fokus på sikkerhet og endrede reguleringer, 

blant annet gjennom HMS-arbeid, bidratt til en mer positiv utvikling i arbeidsmiljøet for 

mange yrkesgrupper. Det er likevel slik at det fortsatt er betydelige forskjeller mellom 

yrkene, og at yrker med høyere grad av fysisk arbeid har et høyere sykefravær enn for 

eksempel kontorjobber. Om forskjellene mellom yrkene har blitt større over tid er et aktuelt 

tema for videre forskning. 
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Det er imidlertid mindre informasjon om utviklingen av psykososiale arbeidsmiljøfaktorer 

over tid. Undersøkelser rapporterer om en positiv utvikling i perioden fra 1989 og framover 

for enkelte psykososiale faktorer, f. eks. er det færre som oppgir å ha dårlige muligheter for 

faglig videreutvikling (Mehlum, 2013, Stami, 2015). Det samme gjelder for mulighetene til å 

utnytte ferdighetene sine i jobben. På den annen side er det flere som rapporterer om ensidige 

og gjentatte arbeidsoppgaver i 2013 enn det var i 1989, og det er noe flere som rapporterer 

om seksuell trakassering og trusler om vold (Stami, 2015: 71). Det er flere som peker på at 

det er behov for mer forskning på betydningen av arbeidsmiljøeksponeringer for helse og 

sykefravær, da særlig rettet mot typiske kvinnearbeidsplasser og kvinneyrker, og de 

utfordringene som er der (se f. eks. Ose et al., 2014). For videre forskning vil det blant annet 

være interessant å undersøke om opplevelsen av innflytelse og kontroll over egen 

arbeidssituasjon har endret seg for kvinner, og hvordan dette har påvirket utviklingen i 

sykefraværet. 

En annen mulig forklaring på økende sykefravær kan være at grupper som forventes å ha et 

høyere sykefravær i økende grad har kommet inn i arbeidslivet. Et nærliggende spørsmål er 

om kvinner som var yrkesaktive på 1970-tallet var mindre tilbøyelige til å ha sykefravær enn 

de mange som kom inn i arbeidslivet seinere (se f. eks. Bjørnstad, 2006).  

En studie fra Norge (Biørn et al., 2013) har undersøkt hvilken betydning økt sysselsetting har 

hatt for fraværsutviklingen i en seinere periode, 1993-2005. Studien finner at ansatte med 

forhøyet fraværsrisiko i denne perioden i stor grad ble sortert ut av arbeidslivet og gikk over 

på uføretrygd. I følge Biørn et al. (2013) gikk kvinner i større grad, og tidligere enn menn, 

over på uføreytelser. Dette kan i følge Biørn et al. (2013) tyde på at sykefraværet ville vært 

enda høyere blant kvinner dersom ikke så mange ble sortert ut av arbeidsstyrken. 

Endringer i holdninger og normer hos arbeidstakerne, arbeidsgiverne eller legene kan også 

være en mulig del av forklaringen på sykefraværsutviklingen (se f. eks. Lindbeck et al., 

1999). Dersom det har blitt mer sosialt akseptert å være sykemeldt kan dette bidra til å skape 

negative fraværskulturer på enkelte arbeidsplasser. Høyere effektivitetskrav i arbeidslivet kan 

dessuten bidra til at arbeidsgivere ser det som en fordel at arbeidstakere som ikke er helt 

friske holder seg borte fra jobben når arbeidsgiverperioden er passert. Endrete holdninger hos 

leger kan også ha gitt lengre sykemeldingsperioder enn før for de samme sykdommene eller 

skadene.  
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Data på holdninger og normer er imidlertid ikke lett tilgjengelige. Biørn et al. (2013) har 

undersøkt betydningen av endrete holdninger ved å studere fraværsutviklingen for 

henholdsvis yngre og eldre kohorter. Studien finner at økningen i sykefraværet i perioden 

1993-2005 ikke kan forklares med at senere kohorter hadde høyere sykefravær enn tidligere 

kohorter.  

En vanlig oppfatning er at det egenmeldte fraværet i større grad kan reflektere holdninger og 

normer enn det legemeldte fraværet (Mastekaasa, 2015). Dersom holdningsendringer er 

årsaken til økende sykefravær, burde også det egenmeldte fraværet øke. Utviklingen i korttids 

sykefravær er imidlertid lite studert, og datagrunnlaget er mer usikkert. Det er behov for mer 

forskning dersom en skal kunne si noe sikrere om dette. 

Dersom endrede holdninger skulle være en vesentlig forklaring på økningen i sykefraværet, 

må en anta at kvinner i større grad enn menn har fått mindre restriktive holdninger til 

sykefravær over tid. Det er grunn til å stille spørsmål ved om dette er en rimelig antakelse. 
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8 Konklusjon	
Temaet for denne oppgaven har vært sykefraværsutviklingen i Norge, og hvordan den kan 

forklares. Samtidig som at sykefraværet har økt fra 1970-tallet og fram til i dag, har det 

skjedd store endringer i arbeidslivet. Et viktig aspekt ved arbeidslivsutviklingen som kan 

påvirke sykefraværet, handler om endringer i yrkesfordelingen over tid. Yrkesstrukturen i dag 

er en helt annen enn den var på 1970-tallet. En mulig forklaring på økende sykefravær kunne 

dermed være at ansatte har gått inn i mer belastende yrker. Dette er et tema som i liten grad 

har blitt belyst i forskningslitteraturen. Hovedfokuset i oppgaven har derfor vært å undersøke 

fraværsutviklingen i Norge sett i sammenheng med endringer i yrkesfordelingen.  

Analysene i denne oppgaven tyder på at yrkesstrukturen har endret seg på en måte som skulle 

gitt lavere sykefravær for både kvinner og menn i tidsperioden fra 1975/1978 til 1992/1995. 

Videre har analysene vist at dette også er tilfelle for kvinner i tidsperioden fra 1996/1999 til 

2007/2010, men ikke for menn. 

Samtidig tyder analysene på at de endringene som skjedde i yrkesfordelingen var mer 

fordelaktige med tanke på sykefraværsutviklingen i perioden fra 1975/1978 til 1992/1995, 

enn i den etterfølgende perioden. Dette gjelder for både kvinner og menn. 

At endringer i yrkesfordelingen skulle tilsi lavere sykefravær, bekreftet forventningene jeg 

hadde på bakgrunn av teori og tidligere forskning. Både SBTC og rutiniseringshypotesen 

forventer at veksten i sysselsettingen vil være størst i øvre del av yrkesstrukturen. Ut fra 

teorier om hvordan sykefravær påvirkes gjennom arbeidsmiljøbelastninger, og hvordan slike 

belastninger er ulikt fordelt i yrkesstrukturen, skulle det tilsi at en større andel av de ansatte 

har gått over i mindre belastende yrker over tid. En slik utvikling peker i retning av lavere 

sykefravær. Om det også har vært en vekst i nedre del av yrkesstrukturen, som 

rutiniseringshypotesen impliserer, kan ikke undersøkes direkte i mine analyser. 

Hvilken betydning endringer i yrkesfordelingen har hatt for utviklingen i sykefravær kan si 

noe om i hvilken grad yrkeslivet har beveget seg i positiv eller negativ retning. Analysene i 

oppgaven har vist at økende sykefravær ikke kan forklares med endringer i yrkesfordelingen. 

Dette kan indikere at yrkesfordelingen samlet sett har beveget seg i en positiv retning. Det må 

dermed være endringer i andre forhold i eller utenfor arbeidslivet, som har bidratt til å øke 

sykefraværet, særlig for kvinner.  



	 70	

8.1 Styrker	og	begrensninger	ved	oppgaven	og	veien	videre	
Flere studier har undersøkt sykefraværsutviklingen i Norge (Biørn et al., 2013, Dale-Olsen og  

Markussen, 2010, Mastekaasa, 2012, Nossen og  Thune, 2009). Det er imidlertid få studier 

som har belyst fraværsutviklingen i forbindelse med endringer i yrkesfordelingen, både i 

Norge og internasjonalt. Denne oppgaven kan dermed ses på som et bidrag på dette feltet. 

Funnene i oppgaven tyder på at økende sykefravær ikke kan forklares med endringer i 

yrkesfordelingen. En begrensning ved analysemetoden er at implikasjonene av rutiniserings-

hypotesen, der en forventer en vekst også i yrkesstrukturens nedre del, ikke har vært mulig å 

undersøke. Om forskjellene i sykefravær mellom yrkene har blitt større over tid er også et 

tema for videre forskning.  

Det er behov for mer kunnskap om forhold som kan påvirke sykefraværet og utviklingen over 

tid, som endringer i arbeidsliv og arbeidsmiljø, seleksjonsendringer og endringer i normer og 

holdninger. Når det i all hovedsak er kvinners fravær som har økt, er det særlig grunn til å 

undersøke forhold i og utenfor arbeidslivet som kan ha påvirket kvinners sykefravær over tid.  
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Vedlegg		

VEDLEGG	1A	Endringer	i	fordelingen	av	ansatte	etter	yrkesfelt,	1975-1995,	i	
prosent	

	 Yrkesfelt	 1975-1979	 1980-1984	 1985-1989	 1990-1995	

0	 Teknisk,	vitenskapelig,	humanistisk	og		
kunstnerisk	arbeid	

17,9	 20,4	 21,8	 24,0	

1	 Administrasjons-	og	forvaltningsarbeid,		
bedrifts-	og	organisasjonsledelse	

4,7	 6,2	 7,2	 7,9	

2	 Kontorarbeid	 9,7	 12,2	 12,9	 12,0	

3	 Handelsarbeid	 9,8	 9,7	 10,4	 11,3	

4	 Jordbruks-,	skogbruks-	og	fiskearbeid	 4,8	 2,0	 1,8	 1,7	

5	 Gruve-	og	sprengningsarbeid	m.m.	 0,8	 0,4	 0,2	 0,2	

6	 Transport-	og	kommunikasjonsarbeid	 8,0	 7,8	 7,1	 6,6	

7-8	 Industri-,	bygge-	og	anleggsarbeid	 32,2	 27,7	 24,3	 21,5	

9	 Servicearbeid	 12,2	 13,6	 14,3	 14,9	

	 	 Antall	observasjoner:	 87	098	 99	859	 116	341	 250	851	
 

VEDLEGG	1B	Endringer	i	fordelingen	av	ansatte	etter	yrkesfelt,	1996-2010,	i	
prosent	

	 Yrkesfelt	 1996-2000	 2001-2005	 2006-2010	

1	 Administrative	ledere	og	politikere	 8,3	 7,8	 6,6	

2	 Akademiske	yrker	 9,5	 11,1	 11,6	

3	 Yrker	med	kortere	høyskole-	og	universitets-	
utdanning	og	teknikere	

21,9	 24,0	 25,8	

4	 Kontor-	og	kundeserviceyrker	 10,9	 8,5	 7,6	

5	 Salgs-,	service-	og	omsorgsyrker	 21,2	 23,2	 24,9	

6	 Yrker	innen	jordbruk,	skogbruk	og	fiske	 1,4	 1,0	 0,7	

7	 Håndverkere	o.l.			 12,0	 11,4	 10,9	

8	 Prosess-	og	maskinoperatører,	transport-	
medarbeidere	mv.	

8,8	 7,8	 7,4	

9	 Yrker	uten	krav	til	utdanning	 6,1	 5,1	 4,5	

	 	 Antall	observasjoner:	 156	819	 197	226	 216	175	
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VEDLEGG	2A	Andel	kvinner	fordelt	på	yrker	i	perioden	1975	til	1995	

	
Yrkesfelt	 1975-1979	 1980-1984	 1985-1989	 1990-1995	

0	 Teknisk,	vitenskapelig,	humanistisk	og		
kunstnerisk	arbeid	

22,1	 25,0	 26,8	 29,8	
1	 Administrasjons-	og	forvaltningsarbeid,		

bedrifts-	og	organisasjonsledelse	
2,0	 2,9	 3,5	 4,8	

2	 Kontorarbeid	 16,0	 21,4	 22,1	 19,8	
3	 Handelsarbeid	 14,0	 12,8	 12,2	 12,3	
4	 Jordbruks-,	skogsbruks-	og	fiskearbeid	 5,0	 1,0	 0,8	 0,7	
5	 Gruve-	og	sprengningsarbeid	m.m.	 0,04	 0,01	 0,01	 0,01	
6	 Transport-	og	kommunikasjonsarbeid	 4,2	 3,8	 4,0	 3,9	
7-8	 Industri-,	bygge-	og	anleggsarbeid	 13,5	 8,8	 6,9	 5,6	
9	 Servicearbeid	 23,3	 24,3	 23,6	 22,8	

	
Antall	observasjoner	=	 35	671	 43	747	 54	278	 119	453	

	 	 	 	 	 	

VEDLEGG	2B	Andel	menn	fordelt	på	yrker	i	perioden	1975	til	1995	

	
Yrkesfelt	 1975-1979	 1980-1984	 1985-1989	 1990-1995	

0	 Teknisk,	vitenskapelig,	humanistisk	og		
kunstnerisk	arbeid	

15,1	 16,7	 17,5	 18,6	
1	 Administrasjons-	og	forvaltningsarbeid,		

bedrifts-	og	organisasjonsledelse	
6,5	 8,8	 10,3	 10,6	

2	 Kontorarbeid	 5,4	 5,0	 5,0	 5,0	
3	 Handelsarbeid	 6,9	 7,3	 8,9	 10,3	
4	 Jordbruks-,	skogsbruks-	og	fiskearbeid	 4,6	 2,8	 2,7	 2,6	
5	 Gruve-	og	sprengningsarbeid	m.m.	 1,3	 0,7	 0,4	 0,4	
6	 Transport-	og	kommunikasjonsarbeid	 10,7	 11,0	 9,7	 9,0	
7-8	 Industri-,	bygge-	og	anleggsarbeid	 45,2	 42,5	 39,4	 35,8	
9	 Servicearbeid	 4,4	 5,2	 6,1	 7,7	

	
Antall	observasjoner	=	 51	427	 56	112	 62	063	 131	398	
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VEDLEGG	3A	Andel	kvinner	fordelt	på	yrker	i	perioden	1996	til	2010	

	
Yrkesfelt	 1996-2000	 2001-2005	 2006-2010	

1	 Administrative	ledere	og	politikere	 3,9	 4,5	 4,5	
2	 Akademiske	yrker	 8,1	 10,1	 10,9	
3	 Yrker	med	kortere	høyskole-	og		

universitetsutdanning	og	teknikere	
23,7	 26,4	 29,1	

4	 Kontor-	og	kundeserviceyrker	 16,7	 11,9	 9,8	
5	 Salgs-,	service	og	omsorgsyrker	 32,6	 34,9	 35,8	
6	 Yrker	innen	jordbruk,	skogbruk	og	fiske	 0,7	 0,4	 0,3	
7	 Håndverkere	o.l.			 1,9	 1,6	 1,3	
8	 Prosess-	og	maskinoperatører,		

transportmedarbeidere	mv.	
3,1	 2,6	 2,4	

9	 Yrker	uten	krav	til	utdanning	 9,4	 7,6	 5,9	

	
Antall	observasjoner	=	 75	534	 95	510	 106	493	

	 	 	 	 	
 

VEDLEGG	3B	Andel	menn	fordelt	på	yrker	i	perioden	1996	til	2010	

	
Yrkesfelt	 1996-2000	 2001-2005	 2006-2010	

1	 Administrative	ledere	og	politikere	 12,2	 10,9	 8,6	
2	 Akademiske	yrker	 10,8	 12,1	 12,3	
3	 Yrker	med	kortere	høyskole-	og		

universitetsutdanning	og	teknikere	
20,2	 21,8	 22,6	

4	 Kontor-	og	kundeserviceyrker	 5,6	 5,3	 5,4	
5	 Salgs-,	service	og	omsorgsyrker	 10,9	 12,3	 14,4	
6	 Yrker	innen	jordbruk,	skogbruk	og	fiske	 2,0	 1,6	 1,1	
7	 Håndverkere	o.l.			 21,2	 20,6	 20,1	
8	 Prosess-	og	maskinoperatører,		

transportmedarbeidere	mv.	
13,9	 12,7	 12,3	

9	 Yrker	uten	krav	til	utdanning	 3,1	 2,8	 3,1	

	
N	i	alt	=	 82	285	 101	716	 109	682	
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VEDLEGG	4A	Andel	sysselsatte	fordelt	på	yrkesområder	i	perioden	1975	til	
1995.	Yrkesområder	med	under	500	observasjoner	er	kursivert	og	inngår	ikke	i	
dekomponeringsanalysene.	

	 Yrkesområde	 1975-1979	 1980-1984	 1985-1989	 1990-1995	

00	 Teknisk	arbeid	 4,2	 4,4	 4,6	 4,5	
01	 Kjemiker-	og	fysikerarbeid	 0,7	 0,8	 0,8	 0,8	
02	 Biologisk	arbeid	 0,3	 0,2	 0,2	 0,2	
03	 Medisinsk	arbeid	 0,6	 0,5	 0,5	 0,7	
04	 Sykepleie-	og	annet	pleiearbeid	 4,7	 6,3	 7,0	 7,7	
05	 Annet	syke-	og	helsevernsarbeid	 1,0	 0,7	 0,9	 1,1	
06	 Pedagogisk	arbeid	 5,5	 6,4	 6,8	 8,0	
07	 Religiøst	arbeid	 0,3	 0,3	 0,2	 0,2	
08	 Juridisk	arbeid	 0,2	 0,1	 0,2	 0,3	
09	 Kunsterisk	og	litterært	arbeid	 0,6	 0,7	 0,8	 0,9	

10	 Offentlig	administrasjons-		og	forvaltningsarbeid	 1,6	 2,1	 2,3	 3,0	
11	 Bedrifts-	og	organisasjonsledelse	 3,1	 4,1	 4,9	 4,8	

20	 Bokførings-	og	kassearbeid	 2,3	 2,2	 2,5	 2,9	
21	 Stenografi-	og	maskin-	skrivingsarbeid	 2,1	 1,4	 1,9	 1,9	
29	 Annet	kontorarbeid	 5,4	 8,6	 8,5	 7,3	
30	 Grossister	og	detaljister	 2,7	 0,0	 0,0	 0,0	
31	 Salg	av	fast	eiendom,	tjenester	m.m.	 0,9	 0,7	 0,9	 1,1	
32	 Handelsreisende-	og	agenturarbeid	 1,3	 0,8	 0,4	 0,3	
33	 Handelsarbeid	fra	kontor,	og	detaljshandelsarbeid	 4,9	 8,1	 9,0	 9,9	
40	 Arbeidsledelse	i	jord-	og	skogbruk	 2,8	 0,3	 0,2	 0,2	
41	 Jordbruksarbeid,	dyrerøkt	 0,9	 1,0	 0,9	 0,9	
43	 Fiske-	og	fangstarbeid	 0,6	 0,4	 0,5	 0,4	
44	 Skogsarbeid	 0,5	 0,3	 0,2	 0,2	

50	 Gruve-	og	sprengningsarbeid	 0,4	 0,3	 0,2	 0,2	
51	 Brønnborings-	og	diamantboringsarbeid	 0,2	 0,0	 0,0	 0,0	
59	 Annet	gruve-	og	sprengningsarbeid	 0,2	 0,0	 0,0	 0,0	
60	 Skipsbefalarbeid	 0,6	 0,8	 0,6	 0,5	
61	 Dekks-	og	maskinmannskapsarbeid	 0,8	 0,7	 0,3	 0,1	
62	 Lufttrafikkarbeid	 0,5	 0,1	 0,1	 0,1	
63	 Lokomotivførerarbeid	 0,6	 0,3	 0,1	 0,1	
64	 Vegtrafikkarbeid	 1,4	 2,9	 2,9	 2,8	
65	 Konduktørarbeid,	trafikk-	og	fraktassistentarbeid	 1,2	 0,3	 0,3	 0,3	
66	 Trafikkledelse	 0,8	 0,4	 0,3	 0,4	
67	 Post-	og	telekommunikasjonsarbeid	 0,9	 1,7	 1,9	 1,8	
68	 Postalt	og	annet	budarbeid	 0,7	 0,4	 0,4	 0,5	
69	 Annet	transport-	og	kommunikasjonsarbeid	 0,6	 0,3	 0,1	 0,1	
70	 Tekstilarbeid	 0,6	 0,5	 0,3	 0,2	
71	 Tilskjærings-	og	sømarbeid	 0,8	 1,0	 0,7	 0,5	
Fortsetter	neste	side	 	 	 	 	
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	 Yrkesområde	 1975-1979	 1980-1984	 1985-1989	 1990-1995	
72	 Skotøy-	og	lærvarearbeid	 1,2	 0,3	 0,0	 0,0	
73	 Smelteverk-,	metallverk-	og	støperiarbeid	 1,5	 0,9	 0,5	 0,6	
74	 Finmekanisk	arbeid	 1,8	 0,6	 0,3	 0,3	
75	 Jern-	og	metallvarearbeid	 4,2	 7,0	 6,6	 5,8	
76	 Elektroarbeid	 3,4	 2,9	 3,0	 2,7	
77	 Trearbeid	 3,7	 3,6	 3,6	 2,8	
78	 Malings-	og	bygningstapetseringsarbeid	 1,9	 0,6	 0,5	 0,6	
79	 Annet	bygge-	og	anleggsarbeid	 1,7	 1,5	 1,3	 1,2	
80	 Grafisk	arbeid	 1,1	 0,9	 0,8	 0,8	
81	 Glass,	keramikk-	og	teglarbeid	 0,8	 0,3	 0,2	 0,2	
82	 Næringsmiddelarbeid	 1,0	 1,5	 1,2	 1,3	
83	 Kjemisk	prosessarbeid,	treforedlings-	og	papirarbeid	 1,1	 0,8	 0,7	 0,5	
84	 Tobakkarbeid	 0,4	 0,1	 0,0	 0,0	
85	 Annet	tilvirkningsarbeid	 1,0	 0,9	 0,7	 0,7	
86	 Pakke-	og	emballeringsarbeid	 1,2	 0,7	 0,6	 0,6	
87	 Maskin-	og	motordrift	 1,6	 1,7	 1,5	 1,3	
88	 Laste-,	losse-	og	lagerarbeid	 1,6	 1,7	 1,7	 1,6	
89	 Diversearbeid	 1,7	 0,3	 0,0	 0,0	
90	 Sivilt	overvåkings-	og	tryggingsarbeid	 1,3	 1,1	 1,1	 1,4	
91	 Hotell-	og	restaurantarbeid,	husarbeid	 2,9	 4,9	 5,3	 5,5	
92	 Serveringsarbeid	 1,9	 1,1	 1,3	 1,6	
93	 Vaktmester-	og	rengjøringsarbeid	 3,1	 5,5	 5,6	 5,4	
94	 Hygiene	og	skjønnhetspleie	 1,6	 0,4	 0,4	 0,5	
95	 Vaske-,	rense-	og	strykearbeid	 1,0	 0,3	 0,3	 0,2	
96	 Sport	og	idrett	 0,2	 0,0	 0,0	 0,0	
97	 Fotografiarbeid	 0,1	 0,0	 0,1	 0,0	
98	 Begravelsesservice	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
99	 Annet	servicearbeid	 0,0	 0,1	 0,1	 0,2	

	 Antall	observasjoner:	 87	098	 99	859	 116	341	 250	851	
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VEDLEGG	4B	Andel	sysselsatte	fordelt	på	yrkesområder	i	perioden	1996	til	
2010.	Yrkesområder	med	under	500	observasjoner	er	kursivert	og	inngår	ikke	i	
dekomponeringsanalysene.	

Yrkeskode	 Yrkesfelt	 1996-2000	 2001-2005	 2006-2010	

11	
Politikere	og	toppledere	i	off.	adm.		
og	interesseorganisasjoner	 0,2	 0,2	 0,2	

12	
Ledere	i	store	og	mellomstore	bedrifter		
og	i	off.	adm.	mv.	 6,3	 6,4	 5,7	

13	 Ledere	av	små	bedrifter	 1,8	 1,1	 0,7	
21	 Realister,	sivilingeniører	mv.	 2,8	 3,2	 3	
22	 Biologiske	og	medisinske	yrker	mfl.	 1,6	 1,9	 1,9	
23	 Undervisningsyrker	≤	4	års	høyere	utdanning	 1,9	 2,3	 2,2	
24	 Høyere	saksbehandlere	innen	offentlig	administrasjon	 1,3	 1,2	 1,5	
25	 Andre	akademiske	yrker	 1,9	 2,5	 2,8	
31	 Ingeniører,	teknikere	mfl.	 4,6	 4,8	 5,2	

32	
Yrker	innen	biologi	og	helsevesen		
(1-3	års	høyskoleutdanning)	 3,4	 3,9	 4,1	

33	 Undervisningsyrker	(1-3	års	høyskoleutdanning)	 4,7	 4,8	 5,3	

34	
Lavere	saksbehandlere	innen	adm.,	forretningsfag,	
yrker	innen	sosialarbeid,	underholdning	mfl.	 9,2	 10,6	 11,3	

41	 Kontoryrker	 9,0	 7,2	 6,4	
42	 Kundeserviceyrker	 1,9	 1,4	 1,2	

51	
Yrker	innen	personlig	tjenesteyting		
og	sikkerhetsarbeid	 14,4	 15,1	 15,9	

52	 Salgs-	og	modellyrker	mv.	 6,9	 8,1	 9	
61	 Yrker	innen	jordbruk		 0,8	 0,5	 0,4	
62	 Yrker	innen	skogbruk	 0,1	 0,1	 0,0	
63	 Yrker	innen	oppdrett	av	fisk	o.l.		 0,2	 0,2	 0,2	
64	 Yrker	innen	fiske	og	fangst	 0,3	 0,2	 0,2	
71	 Steinfag-,	bygnings-	og	anleggsarbeidere	 4,1	 4,2	 4,2	
72	 Metall-	og	maskinarbeidere,	elektrikere	o.l.		 5,8	 5,4	 5,3	

73	
Presisjonsarbeidere,	kunsthåndverkere,		
grafiske	arbeidere	o.l.		 0,6	 0,5	 0,5	

74	 Andre	håndverkere	og	fagarbeidere	 1,6	 1,3	 1,1	
81	 Prosessoperatører	mv.	 1,5	 1,5	 1,4	
82	 Maskinoperatører	 3,6	 2,8	 2,6	
83	 Transportarbeidere	og	operatører	av	mobile	maskiner	o.l.		 3,7	 3,6	 3,5	
91	 Hjelpearbeidere	innen	tjenesteyting	 4,8	 4,4	 3,8	
92	 Hjelpearbeidere	innen	jordbruk,	skogbruk	og	fiske	 0,0	 0,0	 0,0	
93	 Hjelpearbeidere	innen	bygg,	anlegg,	industri	osv.	 1,3	 0,7	 0,7	

	 Antall	observasjoner:	 156	819	 197	226	 216	175	
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VEDLEGG	5A	Lineær	sannsynlighetsregresjon,	1975/1978	og	1992/1995.	
Prediksjonene	i	delkapittel	4.2	i	tabell	4.8	er	gjort	på	bakgrunn	av	
koeffisientene	her.	Standardfeil	med	hensyn	til	klyngestruktur	i	parentes.	

	
	 1975/1978	 1992/1995	

	 Konstantledd	 -0.008	 (0.004)	 -0.016***	 (0.003)	

01	 Kjemiker-	og	fysikerarbeid	 -0.003	 (0.008)	 0.005	 (0.004)	

04	 Sykepleie-	og	annet	pleiearbeid	 -0.002	 (0.005)	 0.020***	 (0.002)	

05	 Annet	syke-	og	helsevernsarbeid	 0.020*	 (0.010)	 0.008	 (0.004)	

06	 Pedagogisk	arbeid	 -0.004	 (0.004)	 0.004*	 (0.002)	

10	 Offentlig	administrasjons-	og	forvaltningsarbeid	 -0.011*	 (0.005)	 -0.002	 (0.002)	

11	 Bedrifts-	og	organisasjonsledelse	 -0.009*	 (0.004)	 -0.003	 (0.002)	

20	 Bokførings-	og	kassearbeid	 -0.004	 (0.005)	 0.001	 (0.003)	

21	 Stenografi-	og	maskinskrivingsarbeid	 -0.004	 (0.005)	 -0.003	 (0.003)	

29	 Annet	kontorarbeid	 -0.008*	 (0.004)	 -0.000	 (0.002)	

32	 Handelsreisende-	og	agenturarbeid	 -0.000	 (0.006)	 0.002	 (0.006)	

33	 Handelsarbeid	fra	kontor,	og	detaljshandelsarbeid	 -0.005	 (0.004)	 0.007***	 (0.002)	

41	 Jordbruksarbeid,	dyrerøkt	 -0.015*	 (0.006)	 0.009*	 (0.004)	

64	 Vegtrafikkarbeid	 0.006	 (0.007)	 0.025***	 (0.003)	

65	 Konduktørarbeid,	trafikk-	og	fraktassistentarbeid	 0.024**	 (0.009)	 0.006	 (0.006)	

66	 Trafikkledelse	 0.008	 (0.008)	 0.013	 (0.007)	

67	 Post-	og	telekommunikasjonsarbeid	 0.010	 (0.010)	 0.004	 (0.003)	

68	 Postalt	og	annet	budarbeid	 0.015	 (0.010)	 0.022**	 (0.007)	

71	 Tilskjærings-	og	sømarbeid	 0.020	 (0.011)	 0.014*	 (0.007)	

73	 Smelteverk-,	metallverk-	og	støperiarbeid	 0.029***	 (0.009)	 0.020***	 (0.006)	

74	 Finmekanisk	arbeid	 0.017*	 (0.007)	 0.000	 (0.006)	

75	 Jern-	og	metallvarearbeid	 0.030***	 (0.005)	 0.021***	 (0.002)	

76	 Elektroarbeid	 0.017**	 (0.006)	 0.014***	 (0.003)	

77	 Trearbeid	 0.018***	 (0.005)	 0.025***	 (0.003)	

78	 Malings-	og	bygningstapetserings	arbeid	 0.022**	 (0.007)	 0.028***	 (0.007)	

79	 Annet	bygge-	og	anleggsarbeid	 0.030***	 (0.008)	 0.028***	 (0.005)	

80	 Grafisk	arbeid	 0.006	 (0.007)	 0.015**	 (0.005)	

82	 Næringsmiddelarbeid	 0.016	 (0.010)	 0.037***	 (0.005)	

83	 Kjemisk	prosessarbeid,	treforedlings-	og	papirarbeid	 0.016	 (0.009)	 0.025***	 (0.007)	

85	 Annet	tilvirkningsarbeid	 0.029**	 (0.010)	 0.024***	 (0.006)	

86	 Pakke-	og	emballeringsarbeid	 0.037***	 (0.010)	 0.024***	 (0.007)	

87	 Maskin-	og	motordrift	 0.017*	 (0.007)	 0.020***	 (0.004)	

88	 Laste-,	losse-	og	lagerarbeid	 0.029**	 (0.009)	 0.026***	 (0.004)	

90	 Sivilt	overvåkings-	og	tryggingsarbeid	 0.007	 (0.007)	 0.008*	 (0.003)	

91	 Hotell-	og	restaurantarbeid,	husarbeid	 0.001	 (0.006)	 0.017***	 (0.003)	

92	 Serveringsarbeid	 0.010	 (0.006)	 0.019***	 (0.004)	

93	 Vaktmester-	og	rengjøringsarbeid	 0.001	 (0.006)	 0.020***	 (0.003)	

94	 Hygiene	og	skjønnhetspleie	 0.004	 (0.007)	 0.012	 (0.006)	

	 	 	 	 	 	

Forts. neste side	
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	 	 1975/1978	 1992/1995	

	
Kjønn	(1=kvinne)	 0.011***	 (0.002)	 0.014***	 (0.001)	

	
Utdanningsnivå	(0-8)	 -0.002***	 (0.000)	 -0.003***	 (0.000)	

	
Alder	(16-65)	 0.001***	 (0.000)	 0.001***	 (0.000)	

	
R2	 0,011	 	 0,010	 	

	
Antall	observasjoner:	 55	030	 	 161	428	 	

	 Antall	respondenter:	 22	462	 	 161	428	 	

	 Referansekategori	for	yrke:	Teknisk	arbeid	(00)	 	
	 ***	p<0,001,	**p<0,01,	*p<0,05	 	
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VEDLEGG	5B	Lineær	sannsynlighetsregresjon,	1996/1999	og	2007/2010.	
Prediksjonene	i	delkapittel	4.2	i	tabell	4.10	er	gjort	på	bakgrunn	av	
koeffisientene	her.	Standardfeil	med	hensyn	til	klyngestruktur	i	parentes.	

	 	 1996/1999	 2007/2010	
	 Konstantledd	 -0.021***	 (0.004)	 -0.018***	 (0.004)	
13	 Ledere	av	små	bedrifter	 0.002	 (0.004)	 0.015	 (0.008)	
21	 Realister,	sivilingeniører	mv.	 0.008**	 (0.003)	 0.007*	 (0.003)	
22	 Biologiske	og	medisinske	yrker	mfl.	 0.023***	 (0.005)	 0.011*	 (0.004)	
23	 Undervisningsyrker	(≤	4	års	høyere	utdanning)	 0.013**	 (0.004)	 0.012**	 (0.004)	
24	 Høyere	saksbehandlere	innen	off.	adm.	 0.004	 (0.004)	 0.009	 (0.005)	
25	 Andre	akademiske	yrker	 0.014**	 (0.004)	 0.007	 (0.004)	
31	 Ingeniører,	teknikere	mfl.	 0.008**	 (0.003)	 0.008**	 (0.003)	
32	 Yrker	innen	biologi	og	helsevesen		

(1-3	års	høyskoleutdanning)	
0.034***	 (0.005)	 0.031***	 (0.004)	

33	 Undervisningsyrker	(1-3	års	høyskoleutdanning)	 0.019***	 (0.003)	 0.016***	 (0.004)	
34	 Lavere	saksbehandlere	innen	adm.,	forretningsfag,,		

yrker	innen	sosialarbeid,	underholdning	mfl.	
0.007**	 (0.003)	 0.011***	 (0.003)	

41	 Kontoryrker	 0.017***	 (0.003)	 0.015***	 (0.004)	
42	 Kundeserviceyrker	 0.014**	 (0.005)	 0.014*	 (0.006)	
51	 Yrker	innen	personlig	tjenesteyting	og	sikkerhetsarbeid	 0.033***	 (0.003)	 0.034***	 (0.003)	
52	 Salgs-	og	modellyrker	mv.	 0.018***	 (0.003)	 0.026***	 (0.003)	
61	 Yrker	innen	jordbruk		 0.022**	 (0.008)	 0.026	 (0.016)	
71	 Steinfag-,	bygnings-	og	anleggsarbeidere	 0.049***	 (0.005)	 0.040***	 (0.004)	
72	 Metall-	og	maskinarbeidere,	elektrikere	o.l.		 0.033***	 (0.004)	 0.028***	 (0.004)	
73	 Presisjonsarbeidere,	kunsthåndverkere,		

grafiske	arbeidere	o.l.	
0.016*	 (0.008)	 0.013	 (0.008)	

74	 Andre	håndverkere	og	fagarbeidere	 0.037***	 (0.007)	 0.037***	 (0.007)	
81	 Prosessoperatører	mv.	 0.030***	 (0.006)	 0.025***	 (0.006)	
82	 Maskinoperatører	 0.036***	 (0.005)	 0.046***	 (0.006)	
83	 Transportarbeidere	og	operatører	av	mobile	maskiner	o.l.	 0.042***	 (0.005)	 0.047***	 (0.005)	
91	 Hjelpearbeidere	innen	tjenesteyting	 0.037***	 (0.005)	 0.042***	 (0.005)	
93	 Hjelpearbeidere	innen	bygg,	anlegg,	industri	osv.	 0.041***	 (0.008)	 0.045***	 (0.009)	
	 Kjønn	(1=kvinne)	 0.015***	 (0.002)	 0.022***	 (0.002)	
	 Utdanningsnivå	(0-8)	 -0.003***	 (0.000)	 -0.003***	 (0.000)	
	 Alder	(18-65)	 0.001***	 (0.000)	 0.001***	 (0.000)	

	 R2	 0,013	 	 0,012	 	
	 Antall	observasjoner	 119	450	 	 126	734	 	
	 Antall	respondenter	 62	868	 	 30	372	 	
	 Referansekategori	for	yrke:	Ledere	i	store	og	mellomstore	bedrifter	(12)	 	
	 ***	p<0,001,	**p<0,01,	*p<0,05	 	

 

 

 


