
–Det ser ut til å være en 

trend i retning økt

bruk av uføreytelser, 

sier seniorforsker Knut Røed ved 

Frischsenteret.

Klokken 12 dag legger statsmi-

nister Jens Stoltenberg (Ap) og

arbeidsminister Hanne Bjur-

strøm (Ap) frem uførereformen.

Her kommer de med forslag som 

blant annet skal tilpasse uføre-

ordningen til den nye folke-

trygden. Ambisjonen er også at

det skal bli lettere å kombinere 

arbeid og trygd og at det skal

lønne seg å jobbe.

Forslaget bygger på utred-

ningen til Uførepensjonsut-

valget, som la frem sin rapport 

for fire år siden. Allerede da var 

det klart at antall uføre øker, og 

at antallet øker raskere enn 

befolkningen, slik at også 

andelen uføre går opp. Denne 

uken la Nav frem tall som viser 

at uføreandelen krøp litt opp 

også ifjor.  

Veier opp aldringseffekt
Stoltenberg har sagt at økningen 

har sammenheng med at vi blir 

stadig flere eldre her i landet, og 

også Nav peker på alderssam-

mensetningen som forklaring på 

økningen.

Endringer i befolkningen kan 

likevel ikke forklare at flere blir 

trygdet, ifølge fersk forskning fra 

Røed og hans kollega Bjørn 

Bratsberg. I en artikkel i siste 

nummer av tidsskriftet Søkelys 

på arbeidslivet påpeker Røed og 

Bratsberg at befolkningsald-

ringen riktignok bidrar til å dra 

uføreandelen opp, som en følge 

av at sannsynligheten for å bli 

ufør øker med alderen. Men 

samtidig som befolkningen 

aldres, blir nordmenn stadig 

bedre utdannet. Jo høyere utdan-

nelse, desto lavere er sannsynlig-

heten for å bli ufør. Effekten av 

økt utdannelse oppveier

aldringseffekten, mener

forskerne.

De har sett på data for årene

1994 til 2006 for personer i

alderen 29 til 62 som er født i

Norge og har to norskfødte

foreldre. Dermed utelukker de

eventuelle effekter av økt

innvandring.

Røed påpeker at når de korri-

gerer dataene for endringer i

alder og utdannelse, står de fort-

satt igjen med en økning i uføre-

andelen.

Lavere terskel
Røed tror en mulig forklaring er

at arbeidsmoralen er svekket, slik 

at terskelen for å motta yføre-

ytelser er redusert. Han viser til

forskning fra professor Mari Rege

og forsker Kjetil Telle som viser

at trygd «smitter», ved at tilbøy-

eligheten til å motta uførestø-

nader øker når det er flere i lokal-

miljøet som er trygdet.

– Det kan tyde på at terskelen

for å motta trygd kan ha en viss

betydning, sier Røed.

Han peker også på at arbeids-

livet er blitt tøffere.

– Det fysiske arbeidsmiljøet er

vel heller blitt mindre belastende,

men mange opplever at jaget er

blitt større og at press på å redu-

sere kostnader gjør at det er

mindre rom for arbeidstagere

som har redusert produktivitet,

sier Røed.

Samtidig understreker han at

han ikke kjenner til forskning

som kan bekrefte eller avkrefte

hypotesene om tøffere arbeidsliv 

eller svekket arbeidsmoral.

– Når vi har sjekket ut alt mulig

annet, er det dette vi står igjen

med, sier Røed.

Han fastslår samtidig at det

ikke er et skarpt skille mellom å 

være arbeidsfør og arbeidsufør.

– Det er hevet over enhver tvil

at det er et uklart skille mellom

arbeidsledighet og -uførhet. Det

kan reflektere både et tøffere

arbeidsliv og en svekket arbeids-

moral, sier seniorforskeren.

Ufrivillig ufør
Assisterende generalsekretær 

Jarl Ovesen i Funksjonshem-

medes fellesorganisasjon (FFO) 

tror det kan ha blitt vanskeligere 

å komme inn i arbeidslivet for 

personer med sviktende helse.

– Det er nok sånn at det er blitt 

et tøffere arbeidsliv, sier Ovesen.

Han peker på at tekniske

løsninger i mange tilfeller har 

tatt over der det tidligere var 

rom for «altmuligmenn», som 

kanskje ikke kunne yte hundre 

prosent i andre typer stillinger.  

– I effektiviseringen har det 

nok forsvunnet endel jobber som 

endel funksjonshemmede var 

kvalifisert for, sier Ovesen.

Han viser til at Arbeidskraft-

undersøkelsen fra SSB tyder på 

at det er 78.000 funksjonshem-

mede som oppgir at de ønsker å 

jobbe mer enn de gjør. 

– Det er en indikasjon på at 

flere ønsker å jobbe, men at de 

ufrivillig havner på en uføreord-

ning, sier Jarl Ovesen. 
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     Tøffere arbeidsliv og
svekket arbeidsmoral
Dårligere arbeidsmoral
og tøffere arbeidsliv er 
årsaker til at flere blir 
uføre, tror arbeidslivsfor-
sker Knut Røed. Endringer 
i befolkningen forklarer 
ikke hvorfor andelen uføre 
øker, ifølge hans forskning.
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