
Ikke gi de ”marginale” skylda for fraværet 
 
Ofte kan en høre at ”marginale” arbeidstakeres inntog i arbeidslivet er årsaken 
til at sykefraværet er ekstra høyt i gode tider. Det er feil. 
 
Fra 1994 til 2003 økte antall sysselsatte med 234 000 og sykefraværet økte med 2,85 
prosentpoeng for menn og 3,6 prosentpoeng for kvinner. Økningen i sykefraværet 
forklares ofte med at det blant de nye arbeidstakerne var mange med helseproblemer, 
såkalte marginale arbeidstakere. Siden disse har dårligere helse enn hva vi andre er 
velsignet med øker fraværet.  
 
Mange forskere mener marginale arbeidstakerne ikke har skylda for fraværsøkningen. 
Spørsmålet har vært analysert på en rekke måter og stort sett kommer en frem at 
økningen i sykefraværet skyldes at hver og en av oss andre tar ut mer fravær – ikke de 
marginale arbeidstakerne. 
  
Ikke bare de marginale sin skyld 
Fra 1994 til 2003 økte andelen sysselsatte menn fra 69,9 til 72,9 prosent, mens 
fraværet økte fra 3,15 til 6 prosent. For at de 96 000 mannlige arbeidstakerne som 
kom inn i arbeidslivet i denne perioden skal forårsake økningen i sykefraværet, må 
hver og en av disse ha et sykefravær på 72,5 prosent! Når vi da tar inn over oss at ikke 
alle som kommer inn i arbeidslivet er marginale arbeidstakere, skjønner en fort at 
dette umulig kan være tilfellet. Fra 1986 til 1994 falt sykefraværet blant kvinner fra 9 
til 5,4 prosent samtidig med at andelen sysselsatte kvinner falt. Skyldtes nedgangen i 
sykefravær at kvinner med helseproblemer forlot arbeidslivet? I såfall måtte de hatt et 
sykefravær i 1986 på nesten 250 prosent – en umulighet. Poenget er at sykefraværet 
svinger ofte mye mer enn hva som kan forklares med marginale arbeidstakeres 
pendling frem og tilbake mellom jobb og ledighet.  
 
Ikke spark nedover 
Hva om arbeidsgiverne tar dette feilaktige argumentet på alvor? Hvem vil vel ansette 
folk en kan forvente er borte fra jobb 7 av 10 dager? Det er høyst urimelig å gi en liten 
gruppe arbeidstakere skylda når økningen skyldes at alle arbeidstakere – også de med 
en fastere tilnytning til arbeidslivet – er mer syke i gode tider.  
 
Argumentet er besnærende og det er lett å forstå at det blir brukt – det er vanskeligere 
å forstå at ingen med enkle beregninger har påpekt at det er feil. For tilhengere av en 
generøs sykelønnsordning er det kanskje behagelig å skyve de marginale 
arbeidstakerne foran seg. For hvem er vel hjerterå nok til å frata disse sykepengene?  
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