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Kvin ners høye  
sy ke fra vær er et  
li ke stil lings pro blem
Norge er et av ver dens mest li ke stil te land og kvin ners yr kes del ta kel se er høy. Hele ni 
av ti ar beids ta ke re tri ves på job ben, men vi har fort satt en jobb å gjø re for et mer li ke stilt 
arbeids liv. Kvin ner job ber mer del tid, lønns ga pet be står og langt fle re menn enn kvin ner er 
le de re.

Fra et li ke stil lings per spek tiv er det 
ut ford ren de at kvin ner har langt høy-
ere sy ke fra vær enn menn. Sy ke fra væ ret 
i Norge er re kord høyt for beg ge kjønn. 
År lig går 32 mil li o ner dags verk tapt, 
og det gir nord menn den tvil som me 
æren av å være ver dens mest re i sy ke fra-
vær. Kvin ner har hele 70 pro sent høy-
ere sy ke fra vær enn menn, og for skjel-
len er øken de. Tar man hen syn til år sa-
ker knyt tet til gra vi di tet, ar beid og 
fa mi lie, står fort satt over halv par ten av 
kjønns for skjel len ufor klart. I man ge 
land har kvin ner høy ere sy ke fra vær 
enn menn, men Norge er et av lan-
de ne hvor for skjel len er størst.

Fors ke re kla rer ikke å finne løs nin gen 
på kjønns for skjel len i sy ke fra vær
Den sto re for skjel len i sy ke fra vær er en 
likstillingsutfordring. Leng re sy ke fra-
vær øker ri si ko en for va rig ut stø ting 
fra ar beids li vet og sy ke fra vær gir dår li-
ge re lønns ut vik ling. Det er grunn til å 
stil le spørs mål om hvor for kvin ner er 
så mye mer syk meldt enn menn. Fors-
ke re har un der søkt fle re hy po te ser om 
kjønns ulik he ten i sy ke fra væ ret. Både 
hel se, dob belt ar beid, hold nin ger og 
om for kla rin gen kan lig ge til sel ve 

kjøn net har vært un der søkt. Til tross 
for at fors ker ne har brukt man ge år og 
ad skil li ge ar beids ti mer, kla rer de ikke å 
finne én en ty dig for kla ring på kjønns-
for skjel len.

Hy po te sen om dob belt ar beid, kvin ners 
eks tra be last ning i hjem met, er den 
man ge har hatt stor tro på. Fors ker ne 
har imid ler tid ikke klart å be vi se at 
dob belt ar beid for kla rer den ne for skjel-
len.

Sam funns de batt om kvin ners sy ke-
fravær
Kvin ners hold ning til sy ke fra vær har 
også vært et yn det forsk nings te ma. I 
fjor som mer var også det te et tema 
som fikk stor mediaoppmerksomhet 
un der em ne knag gen Stressa2019. 
Ka mil le-re dak tør Ma de lei ne Strand 
star tet de bat ten med å skrive «Jeg har 
skulket jobben og det må vi snakke 
om», hvor hun vis te til en un der sø-
kel se fra You Gov der én av tre kvin ner 
sier at de har blitt hjem me fra jobb på 
grunn av en fø lel se av stress el ler 
ut mat tel se. Man ge kvin ner støt tet 
Strands inn legg, og en stu die av Tale 
Hel le vik og hen nes fors ker kol le ga er 
ved NOVA, gir også støt te for at fle re 
kvin ner god tar fra vær uten re ell syk-
mel dings grunn.

Jeg er glad for at de bat ten om kvin ners 
hold ning til sy ke fra vær ble reist, og det 
er man ge med meg som me ner det er 

be ti me lig å stil le spørs må let «Hold nin-
ger til sy ke fra vær kan mu li gens for-
kla re noe av kjønns for skjel len i sy ke-
fra vær, men år sa ke ne til kvin ners høye 
sy ke fra vær er svært kom plekst, og det 
er in gen enk le fa sit svar.

De bat ten er vik tig, men vi tren ger også 
mer kunn skap om kvin ne hel se
Selv om vi ikke har kla re svar på hvor-
for kvin ner er mer syke enn menn, er 
det vik tig at vi dis ku te rer pro blem stil-
lin gen. Den har syn lig gjort at fol ke-
trygd lo ven ikke gir grunn lag for egen-
mel dings da ger på grunn av hver-
dagstress, og at kvin ner bør ta en prat 
med sje fen når det top per seg på hjem-
me ba ne. Nors ke ar beids gi ve re har vide 
plik ter for å til ret te leg ge for små barns-
for eld re, og min er fa ring er at man ge 
ar beids gi ve re er vil lige til å strekke seg 
langt for at kvin ner skal kun ne kom bi-
ne re fa mi lie liv og jobb.

Sam funns de batt om kvin ners sy ke fra-
vær er ikke nok, vi tren ger også mer 
kunn skaps grunn lag om kvin ners hel se. 
Det er der for gle de lig at re gje rin gen på 
kvin ne da gen i fjor vars let at de vil sat se 
på mer på kvin ne hel se i stra te gi en.

Om kjønns for skjel len fort set ter å øke, 
kan vi i yt ter ste kon se kvens få en si tua-
sjon der ar beids gi ve re be gyn ner å vur-
de re hvor mye mer de er vil li ge til å 
be ta le for å an set te en mann, for å 
slip pe ri si ko en med kvin ner som of te re 
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er syke. Ters ke len for å gi stil lin gen til 
en kvin ne blir høy ere, og vi vil få et 
mer kjønns delt ar beids mar ked, stikk i 
strid med øns ke ne om at Norge skal 
være helt i tet når det gjel der li ke stil-
ling.

Lik del ta kel se i ar beids li vet er vik tig ste 
for ut set ning for li ke stil ling
En av de vik tig ste for ut set nin ge ne for 
li ke stil ling, er at beg ge kjønn del tar på 
lik lin je i ar beids li vet. Det er vik tig for 
sam funns øko no mi en, øko no misk selv-
sten dig het for beg ge kjønn og li ke ver-
dig del ta kel se i fa mi lie li vet.

I 2020 håper jeg vi fort set ter å set te 
kvin ners sy ke fra vær på agen da en, og at 
fors ker ne kom mer nær me re et svar på 

kjønns ulik he ten i sy ke fra væ ret, slik at 
vi kan iverk set te treff sik re til tak, og på 
den må ten opp rett hol de lik del ta kel se i 
ar beids li vet.

Kil der:

SSB – Sy ke fra værs sta tis tikk – www.ssb.
no/sykefratot/

SSB – ssb.no/be folk ning/ar tik ler-og-pub-
li ka sjo ner/det te-er-kvin ner-og-menn-i-
norge-2018

World Eco nom ic Fo rum – Li ke stil lings-
ba ro me te ret 2019 – weforum.org/
re ports/gen der-gap-2020-re port-100-
years-pay-equal i ty

Forskning.no – forskning.no/ar beid-hel-
se-ny/hvor for-har-kvin ner-mye-hoyere-
sykefravaer-enn-menn/263 187

NAV un der sø kel se – nav.no/no/nav-og-
sam funn/kunn skap/ana ly ser-fra-nav/
ny he ter/ny-nav-ana ly se-van ske lig-a-for-
kla re-den-sto re-kjonnsforskjellen-i-
sykefravaer

SSB – ssb.no/ar beid-og-lonn/ar tik ler-og-
pub li ka sjo ner/sykefravaer-gir-darligere-
lonnsutvikling

Om Forskning og revisjon
Kyrre Kjellevold (30) er mottaker av Revisorforeningens doktorgradsstipend og har påbegynt fjerde året av sin 
doktorgrad i revisjon og finansregnskap ved Norges Handelshøyskole. I denne spalten vil han presentere relevante 
forskningsfunn fra inn- og utland i et forsøk på å gjøre forskningen mer tilgjengelig for praktiserende revisorer.

For skjel ler i kon kur ran se vil lig het
Kon kur ran se ba sert av løn ning do mi ne-
rer i næ rings li vet, der bo nu ser kan 
ut gjø re bror par ten av løn nen og frem-
rykk i hie rar ki et er ba sert på re la tiv 
dyk tig het i ar beids grup pen.

Eks pe ri men ter og felt stu di er vi ser at 
alt for man ge dyk ti ge kvin ner vel ger 
bort kon kur ran ser der de får be ta ling 
for hvor godt de gjør det re la tivt til 
and re, selv om de i ut gangs punk tet er 
minst like flin ke som de mann li ge 

I det te blogg inn leg get skal jeg for sø ke 
kort fat tet å opp sum me re hva øko no-
mer vet om år sa ke ne til at for få kvin-
ner tar le del sen og hva kjønns kvo te-
ring bi drar med.

Mø ter kvin ner  
et glass tak el ler en  
bio lo gisk be tong vegg?
Det er vel kjent at det nors ke sam fun net ta per på at for få ta lent ful le og hardt ar bei den de 
kvin ner vel ger næ rings livs yr ker. Det te fore kom mer på tross av at Norge ran ge res høyt av 
FN på li ke stil ling, og sam ti dig med at vi har kvo te rings reg ler som sik rer kvin ner plass i  
sel skaps sty rer og lov verk som for byr kjønns dis kri mi ne ring.


