
 

 

 

 

  

RAPPORT 

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE I NORGE 
Hvem er de og hva betyr de for fremtidens arbeidsmarked? 

MENON-PUBLIKASJON NR. 14/2016 

Av Leo Grünfeld, Kjell Gunnar Salvanes, Hans Hvide, Torbjørn Bull Jensen og Jens Fredrik Skogstrøm 

 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  1  R A P P O R T  

 

  



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2  R A P P O R T  

 

 

 

 

Forord  

14 prosent av alle sysselsatte i Norge driver selvstendig næringsvirksomhet. Å være selvstendig næringsdrivende 

er med andre ord et nokså vanlig fenomen i arbeidslivet. Til tross for dette er det skrevet lite om de selvstendig 

næringsdrivendes arbeidsliv, inntektsutvikling, trygghet og trivsel. Det har derfor vært behov for å utbedre 

kunnskapsgrunnlaget på dette området. Denne rapporten er et svar på dette behovet.    

Rapporten er skrevet "Rapporten er skrevet på oppdrag for NHO og er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond. 

Oppdraget er gjennomført av Professor Kjell Gunnar Salvanes ved NHH, Professor Hans Hvide ved Universitetet 

og Menon Business Economics.  

Prosjektet er gjennomført i perioden desember 2014 – mars 2016. Gjennom arbeidsprosessen har det vært tett 

dialog med oppdragsgiver. Vi takker Rasmus Eiternes Guldvik, Baard Meidell Johannesen, Lars Eidsaune og Silje 

Ones for gode og kritiske innspill på veien.  

Rapporten sammenstiller en lang rekke empiriske funn basert på mange ulike datakilder. Slike sammenstillinger 

er ofte krevende og gjør det nødvendig å kontinuerlig informere leseren om hvilke størrelser man fokuserer på 

og hvilke data som benyttes. Vi har forsøkt etter beste evne å presentere funnene på en enklest mulig måte, 

uten å gå på bekostning av faglig presisjon.  Skulle det finnes feil eller mangler i rapporten, så er det fullt og helt 

forfatternes ansvar. 

 

 

 

Oslo, 6. april 2016 

Kjell Gunnar Salvanes, Fagansvarlig 

Leo A. Grünfeld, Operativ prosjektleder 
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Sammendrag   
Denne rapporten handler om de selvstendig næringsdrivende i Norge. Omlag 6 prosent av de sysselsatte i Norge 

har næringsinntekt som sin hovedinntekt. Det er en lav andel sammenlignet med andre land i Europa. Samlet 

sett har 14 prosent av alle sysselsatte i Norge noe inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet.  Det er med andre 

ord mange som er selvstendig næringsdrivende «på si», og denne andelen ser nå også ut til å øke noe over tid.  I 

tall viser studien at det finnes ca. 150 000 selvstendig næringsdrivende som lever av sin virksomhet her i landet. 

Ytterligere 200 000 har egen næringsvirksomhet som supplement til lønnsinntekt.  

Organiseringen av arbeidslivet i Norge og andre nordiske land gis gjerne betegnelsen «den nordiske modellen» 

der forholdene i arbeidsmarkedet i stor grad styres gjennom sentraliserte forhandlinger mellom partene i 

arbeidslivet. Dette er en modell som i begrenset grad berører de selvstendig næringsdrivende. De har ingen 

arbeidsgiver eller arbeidstaker å forhandle med, deres avlønning bestemmes ene og alene av markedet, og 

tilgangen til offentlig regulerte trygde-, forsikrings- og pensjonsordninger er ikke like godt regulert som for 

vanlige arbeidstakere. 

Hvordan preges de selvstendig næringsdrivende av det faktum at de i begrenset grad er del av den 

forhandlingsmodellen som i så stor grad styrer rettigheter og inntekt i arbeidsmarkedet? Det er dette vi belyser 

i denne rapporten. Vi spør om hva som kjennetegner de som starter opp som selvstendig næringsdrivende, hvor 

mange de er – og om de blir flere. Vi studerer hvilken inntekt de har, hvor mye de jobber i uken, om de trives og 

om de er mindre syke enn andre. Vi spør også om de er forsikret mot sykdom og uførhet, om de selv tar ansvar 

for egen pensjon, og om hvor lenge de blir stående i arbeid. Tidligere studier av selvstendig næringsdrivende i 

Norge har belyst enkelte av disse elementene, men i denne studien får man for første gang presentert et bredere, 

mer detaljert og mer dekkende bilde av de selvstendig næringsdrivende her i landet.  

Med ny internettbasert teknologi har det norske samfunnet nå åpnet øynene for det nye samfunnsfenomenet 

som går under navnet «delingsøkonomi». Aktører som AirBNB, Uber og Gomore tilbyr overnattingstjenester, 

taxitjenester og bilutleie, der utleier er en selvstendig næringsdrivende. Hun kobler sine tjenester og sine 

eiendeler til kunden gjennom en internetbasert matching-tjeneste. Fenomenet er på ingen måte nytt, tenk bare 

på Finn.no, men ny teknologi gjør det nå langt lettere å matche kunde og leverandør på nye områder. 

Teknologiutviklingen gjør det enkelt for mange fler å hente noe inntekt gjennom selvstendig næringsvirksomhet. 

Det er kanskje dette som kan forklare hvorfor en økende andel av de sysselsatte her i landet har noe 

næringsinntekt på si. Det er all grunn til å forvente at den teknologiske utviklingen vil fortsette å endre 

arbeidslivet fremover, spørsmålet er bare hvor sterkt. I rapportens siste del drøfter vi hvordan denne utviklingen 

har sett ut så langt, og hva vi kan forvente fremover. 

Kort oppsummering av funn i analysen 

Andelen selvstendig næringsdrivende i norsk økonomi har ligget stabilt de siste to tiårene på rundt 6 prosent. 

Utviklingen preges av at antall selvstendig næringsdrivende i primærnæringene er raskt fallende, mens antallet 

innen næringer som IKT, undervisning, kultur og personlig tjenester øker. Disse næringene har så langt stått for 

en liten andel av de selvstendig næringsdrivende, men gradvis spiller de nå en viktigere rolle.    

Norge har den laveste andelen med selvstendig næringsdrivende blant de landene som er kartlagt av Eurostat. 

Tradisjonelt har det vært et nord/sør-skille i Europa når det kommer til den rollen selvstendig næringsdrivende 

spiller for økonomien. Flere av de sør-europeiske landene, eksempelvis Hellas, Italia, Portugal og Spania, har 

tradisjonelt hatt en høy andel selvstendig næringsdrivende. I den andre enden av skalaen finner vi Norge og 

andre nordiske land, der arbeidsmarkedet i større grad har hvilt på et regulært arbeidstaker/giver-forhold.  
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Sammenlignet med resten av de sysselsatte har de selvstendig næringsdrivende i Norge noe oftere kun 

grunnskole og høyeste universitetsutdanning. De er med andre ord overrepresentert blant de med minst og de 

med mest utdanning. Vi snakker derfor om en svært sammensatt gruppe. Tilsiget av nye selvstendig 

næringsdrivende ser litt annerledes ut, det er fortsatt mange med høy universitetsutdanning, men det kommer 

færre til med kun grunnutdanning, og andelen nye med videregående skole er høy. I gruppen av personer med 

utdanning på bachelor-nivå er det relativt få som har valgt å bli selvstendig næringsdrivende, og slik ser det ut til 

å fortsette.  

Kvinner utgjør mindre enn en tredjedel av de selvstendig næringsdrivende i Norge, men kvinner preger særlig 

den delen av de selvstendige som har høyere utdanning. I gjennomsnitt har kvinnelige selvstendig 

næringsdrivende høyere utdanning enn de mannlige, og det er en større andel av kvinnelige selvstendige som 

har utdanning på masternivå enn det vi finner hos kvinnelige arbeidstakere generelt. For menn er det motsatt.  

Mange av de mannlige selvstendige næringsdrivende finner man innen håndverksyrkene og innen 

primærnæringene. Kvinnene er oftere å finne blant de med akademisk utdanning som leger, advokater, og 

tannleger der tradisjonen for å organisere seg som selvstendig er lang. Vi finner også mange kvinner innen 

personlig tjenesteyting der vi nå ser en kraftig økning i antallet selvstendig næringsdrivende. 

Dersom vi holder primærnæringene utenom, er det flest selvstendig næringsdrivende per innbygger på 

Østlandet der Oslo og Akershus rangerer høyest. Det laveste antallet finner man i Trøndelags-fylkene. Det synes 

ikke å være en tett kobling til innslag av storby i tallene. Fylker som Sør-Trøndelag, Hordaland og Rogaland er 

befolkningsmessig dominert av storbyer, men skårer lavt på antall selvstendig næringsdrivende som andel av 

befolkningen. 

Totalt sett har selvstendig næringsdrivende i hovedsak det samme inntektsnivået og den samme lønnsutviklingen 

som arbeidstakere. Når det er sagt, finner vi store kjønnsrelaterte forskjeller når det kommer til inntekt. 

Kvinnelige selvstendig næringsdrivende har en medianinntekt som ligger 80 000 kroner over kvinnelige 

arbeidstakere. For menn er bildet motsatt. Mannlige selvstendige næringsdrivende har en medianinntekt som 

ligger 65 000 kroner lavere enn mannlige arbeidstakere. Dette tydelige inntektsskillet mellom menn og kvinner 

preges sannsynligvis av at kvinnelige selvstendig næringsdrivende gjennomgående har høyere utdanning.  

Det er et tydelig skille mellom mannlige og kvinnelige selvstendig næringsdrivende når det kommer til partners 

inntekt. Når en mann er partner til en selvstendig næringsdrivende, har han langt høyere inntekt enn når han er 

partner til en arbeidstaker. Disse mennene har også i gjennomsnitt nesten dobbelt så høy bruttoformue. Dette 

mønsteret drives sannsynligvis i stor grad av kvinnenes utdanningsprofil som selvstendig næringsdrivende. De 

har gjennomgående høyere utdanning og dette preger partnerens utdanning og dermed også inntekt. Kvinnelige 

partnere til selvstendig næringsdrivende derimot, har en lavere inntekt enn når mannen er arbeidstaker.  

Når det kommer til pensjon, forsikring og organisering i arbeidslivet, er det store forskjeller mellom de 

selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere her i landet. Kun 12 prosent av de selvstendig næringsdrivende 

oppgir at de sparer i en pensjonsordning. Samtidig viser våre kartlegginger at selvstendig næringsdrivende som 

er over 50 år har en langt høyere bruttoformue enn arbeidstakere på samme alder. Dette kan indikere at de 

faktisk sparer mer utenfor pensjonsordningene, og at dette er motivert ut fra behovet for inntekt etter at 

yrkeskarriæren er avsluttet. Ettersom selvstendig næringsdrivende ikke betaler arbeidsgiveravgift, er de heller 

ikke inkludert i folketrygdens forsikringsordninger for inntektsbortfall ved sykdom, svangerskap og lignende. Til 

sammen er kun 11 prosent av de selvstendig næringsdrivende dekket av tilleggsforsikringen som tilbys fra det 

offentlige. Det ser ut til at de selvstendig næringsdrivende i liten grad velger å ta høyde for den større 

inntektsusikkerheten de står overfor i form av forsikringer.  
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Selvstendig næringsdrivende er også i liten grad fagorganisert, og de som er organisert finner man i hovedsak 

hos Akademikerne. Kun 6 prosent av de selvstendig næringsdrivende er organisert, mot nærmere 60 prosent 

blant arbeidstakerne.  

Studien viser at selvstendig næringsdrivende jobber mer, og er mer motiverte på jobb en arbeidstakere. Det ser 

ut til at de får unyttet sine ferdigheter bedre, men samtidig tar de mindre videreutdanning og yrkesrettede kurs 

enn arbeidstakere. Mannlige selvstendig næringsdrivende opplever spesielt stor risiko for arbeidsulykker. 

Kvinnelige selvstendig næringsdrivende er langt mindre utmattet og har mindre sykefravær enn kvinnelige 

arbeidstakere. Kvinnelige selvstendig næringsdrivende er rett og slett gjennomgående mer fornøyd med arbeidet 

enn de som er arbeidstakere. Man skal ikke se bort fra at mye at dette kan knyttes til utdanningsnivå og typer 

stillinger de er i. 

I vårt avsluttende kapittel om fremtidige utviklingstrender, peker vi på at litteraturen er full av påviste trender 

som trekker i retning av at det vil bli flere selvstendige næringsdrivende i tiden fremover. Det samme skulle gjelde 

for midlertidig ansatte, deltidsansatte og freelancere. Ettersom disse trendene har blitt påvist over langt tid, 

skulle en forvente at endringene ville ha slått ut i data og offisielle statistikker, men våre gjennomganger av data, 

både for Norge og for andre land, støtter ikke opp om dette bildet. Hverken andelen selvstendige, midlertidige 

eller deltidsansatte synes å øke markant. Det er fullt mulig at endringene er på vei, men enn så lenge har ikke 

tilstandene endret seg markant. Det økte innslaget av delingsøkonomi kan trekke i retning av at flere 

arbeidstakere velger å ha noe næringsinntekt på siden. Dette får vi også støtte for i data. Et slikt skifte vil kunne 

bidra til at bedrifter og de med næringsinntekt som hovedinntekt, vil møte større konkurranse om inntektene 

innen de næringene som særlig preges av muligheter for deling, som overnatting, bilutleie, transporttjenester, 

utleie av diverse utstyr og enkle manuelle tjenester.   
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1. Innledning og bakgrunn  
Denne rapporten handler om alle de her i landet som velger å styre og organisere sitt arbeid selv. De gis gjerne 

betegnelsen selvstendig næringsdrivende. De har ingen arbeidsgiver, og de har heller ikke et arbeidsgiveransvar 

for andre. De står med andre ord alene som produsent og tilbyder av varer og tjenester i markedet.  

14 prosent av alle sysselsatte i Norge har noe inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet. Vi omtaler med andre 

ord en del av arbeidsstyrken som omfatter mange av oss.  Når det er sagt, så har bare 6 prosent av de sysselsatte 

næringsinntekt som sin hovedinntekt. Det er med andre ord mange som er selvstendig næringsdrivende «på si», 

og denne andelen ser nå også ut til å øke over tid.  I denne studien viser vi at det finnes ca. 150 000 selvstendig 

næringsdrivende som lever av sin virksomhet. Ytterligere 200 000 har egen næringsvirksomhet som supplement 

til lønnsinntekten. Til sammenligning finnes det drøye 100 000 private foretak der man har ansatte i tillegg til 

eier/arbeidsgiver. Disse driver da etter vår definisjon ikke selvstendig næringsvirksomhet. Det finnes med andre 

ord langt flere som driver virksomhet som selvstendig, enn de som driver virksomhet med ansatte her i landet. 

Debatten om hvordan arbeidslivet best bør organiseres for å skape større verdier i samfunnet, er sterkt preget 

av hvordan arbeidstakeres og arbeidsgiveres rettigheter bør ivaretas. Det handler om rettigheter knyttet til 

lønnsvilkår, helse- miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, rettigheter til pensjon og trygd, og naturligvis vern mot 

oppsigelse. De nordiske landene har over tid bygget en måte å organisere arbeidslivet på der mange av disse 

rettighetene bestemmes sentralt i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Organiseringen gis gjerne 

betegnelsen «den nordiske modellen». Dette er en modell som i begrenset grad berører de selvstendig 

næringsdrivende. De har ingen arbeidsgiver eller arbeidstaker å forhandle med, deres avlønning bestemmes i 

stor grad av markedet, og tilgangen til offentlig regulerte trygde, forsikrings- og pensjonsordninger er fortsatt 

ikke like godt regulert som for vanlige arbeidstakere. 

Hvordan preges de selvstendig næringsdrivende av det faktum at de i begrenset grad er del av den 

forhandlingsmodellen som i så stor grad styrer rettigheter og avlønning i arbeidsmarkedet? Det er dette vi 

belyser i denne rapporten. Vi spør om hva som kjennetegner de som starter opp som selvstendig 

næringsdrivende, hvor mange de er – og om de blir flere. Vi studerer hvilken inntekt de har, hvor mye de jobber 

i uken og om de trives og er mindre syke enn andre. Vi spør også om de er forsikret mot sykdom og uførhet, om 

de selv tar ansvar for egen pensjon, og om hvor lenge de blir stående i arbeid. Tidligere studier av selvstendig 

næringsdrivende i Norge har belyst enkelte av disse elementene, men i denne studien presenterer vi for første 

gang et bredere, mer detaljert og mer dekkende bilde av de selvstendig næringsdrivende her i landet.  

I de senere årene – og ikke minst i kjølvannet av krisen i oljesektoren – har stadig fler sett behovet for mer 

nyskaping i fastlandsøkonomien. Entreprenørskap anses som en kilde til nyskaping og omstilling, og regjeringen 

har nå nylig utviklet en egen gründerplan. Selvstendig næringsdrivende er per definisjon gründere, og noen av 

dem vil over tid vokse og bli store og nyskapende bedrifter, men de fleste blir værende små. Politikk som retter 

seg mot gründere, retter seg derfor automatisk mot selvstendig næringsdrivende. Ønsker man å stimulere til 

flere entreprenører, så er det naturlig at man stimulerer etableringen av selvstendig næringsvirksomhet, fordi 

de aller fleste starter med det.  

Med ny internettbasert teknologi har det norske samfunnet nå åpnet øynene for det nye samfunnsfenomenet 

som går under navnet «delingsøkonomi». Aktører som AirBNB, Uber og Gomore tilbyr overnattingstjenester, 

taxitjenester og bilutleie, der utleier er en selvstendig næringsdrivende. Hun kobler sine tjenester og sine 

eiendeler til kunden gjennom en internetbasert matching-tjeneste. Fenomenet er på ingen måte nytt, tenk bare 

på Finn.no, men ny teknologi gjør det nå langt lettere å matche kunde og leverandør. Teknologiutviklingen gjør 

det enkelt for mange fler å hente noe inntekt gjennom selvstendig næringsvirksomhet. Det er kanskje dette som 

kan forklare hvorfor en økende andel av de sysselsatte her i landet har noe næringsinntekt på si. Det er all grunn 
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til å forvente at den teknologiske utviklingen vil fortsette å endre arbeidslivet fremover, spørsmålet er bare hvor 

sterkt. Hverken andelen selvstendige, midlertidige eller deltidsansatte synes – så langt - å øke markant. Det er 

fullt mulig at endringene er på vei, men enn så lenge har ikke tilstandene endret seg markant. Det økte innslaget 

av delingsøkonomi kan trekke i retning av at flere arbeidstakere velger å ha noe næringsinntekt på siden. Dette 

får vi også støtte for i data. Et slikt skifte vil kunne bidra til at mer etablerte bedrifter og de med næringsinntekt 

som hovedinntekt vil møte større konkurranse om inntektene innen de næringene som særlig preges av 

muligheter for deling, som overnatting, bilutleie, transporttjenester, utleie av diverse utstyr, og enkle manuelle 

tjenester.   

For å kartlegge alle egenskapene ved selvstendig næringsdrivende her i landet, kunne man i prinsippet ha 

gjennomført en stor survey-undersøkelse som retter seg mot denne gruppen, men erfaringene tilsier at det er 

vanskelig å komme i kontakt med de selvstendig næringsdrivende, og de svarere relativt sjelden. Vi har derfor 

valgt å utelukkende hvile på eksisterende studier, surveyundersøkelser og registerbaserte data, som i hovedsak 

er gjennomført og samlet inn av SSB. Til sammen gir disse dataene et relativt detaljert bilde av de selvstendig 

næringsdrivende her i landet. Vi har benyttet informasjon fra seks ulike datakilder: 

 Levekårsundersøkelsen fra SSB for årene 2009 og 2013 (ca. 25 000 respondenter),  

 Registerdata for alle sysselsatte i Norge, der vi identifiserer selvstendig næringsdrivende med utvalgte 

kjennetegn ved personen (1995-2010), 

 Statistikk for næringsinntekt fra selvangivelsen (hentet fra tabeller i SSB) 

 Foretaksdata fra SSB som beskriver antall foretak, sortert etter foretaksform, næring, antall sysselsatte 

og år 

 Arbeidskraftundersøkelsen (SSB) 

 Regnskaps- og eierskapsdata for AS-er fra Menons bedriftsdatabase 

Studien er organisert i følgende kapitler: I kapittel 2 beskriver vi hvem de selvstendig næringsdrivende er. Kapittel 

3 ser nærmere på kjennetegn ved de som blir selvstendig næringsdrivende. I kapittel 4 ser vi på inntektene og 

inntektsutviklingen til de selvstendige, og vi kartlegger dere sparing, forsikring og vilje til å organisere seg i 

arbeidslivet. Kapittel 5 drøfter hvordan selvstendig næringsdrivende trives i sitt arbeid, hvor mye de jobber og 

hvor mye sykdom og risiko de er utsatt for. I kapittel 6 ser vi nærmere på kjennetegn ved de som velger å avslutte 

sin tilværelse som selvstendig næringsdrivende, mens kapittel 7 avslutter rapporten med en drøfting av hvordan 

arbeidslivet vil kunne se ut fremover, og hvordan utviklingen vil kunne påvirke de selvstendig næringsdrivende.  
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2. Hvem er de selvstendig næringsdrivende?   
 

2.1. Hva er en «selvstendig næringsdrivende»? 

I denne rapporten definerer vi en selvstendig næringsdrivende som  

En person som hverken har arbeidsgiver eller arbeidsgiveransvar, og som har næringsinntekt som 

hovedinntektskilde.  

Definisjonen på næringsinntekt har vi hentet fra Skatteetaten: næringsinntekt er overskudd fra 

næringsvirksomhet, i både enkeltpersonforetak og deltakerliknet selskap.» Vi har vært opptatt av å skille ut de 

som driver enkeltmannsforetak alene fra de som driver sammen med andre. Vi betegner ikke de som driver 

sammen med andre som selvstendig næringsdrivende1. Ettersom det finnes et betydelig antall personer som 

driver et aksjeselskap (AS) alene, og som henter sin inntekt gjennom lønn eller utbytte fra selskapet, har vi valgt 

å også inkludere disse, nettopp fordi de ligner på de med næringsinntekt. Næringsinntekten til disse personene 

er da definert som summen av lønn og overskudd i AS-et før finansposter.  

Det kan ofte være av interesse å skille mellom de sysselsatte som kan leve av sin inntekt og de som faller under 

grensen for hva vi anser som en nødvendig inntekt. Vi har derfor valgt å nyansere bildet av selvstendig 

næringsdrivende, der vi skiller mellom de med en årlig totalinntekt på mer enn 2G2 og de som har en lavere 

inntekt enn dette.  

 Vi er også opptatt av alle de som har lønnsinntekt som hovedinntekt, men som har noe næringsinntekt på si. 

Det er mange av dem og de blir stadig fler, men også denne gruppen studeres i rapporten primært for 

sammenligningsformål. 

Vi har da følgende hovedgrupper som vies oppmerksom i rapporten. 

 Selvstendig næringsdrivende   (SN) 

o De med hovedinntekt fra næringsinntekt, samt de med inntekt fra eget AS. 

 Selvstendig næringsdrivende med høy inntekt      (SN+) 

o Selvstendig næringsdrivende med den totalinntekt større enn 2G. Dette er en delgruppe av de 

selvstendig næringsdrivende. 

 Lønnstakere med selvstendig næringsvirksomhet på siden    (LN) 

o De med hovedinntekt fra lønnsinntekt, men som har registrert noe næringsinntekt. Det er også 

mulig å skille denne gruppen i to avhengig av nivået på deres lønnsinntekt  

I enkelte sammenhenger ser vi på alle selvstendig næringsdrivende. Noen ganger konsentrerer vi oss om de som 

kan leve av sin inntekt (mer enn 2G), og i noen sammenhenger (der vi ikke har mulighet til å identifisere hva som 

er hovedinntekten), slår vi alle tre gruppene sammen. Vi er nøye med å alltid redegjøre for hvilke av de tre 

gruppene vi rapporterer for, og bruker derfor koder for å indikere hva de ulike figurene og tabellene dekker av 

selvstendig næringsdrivende.  

 

 

                                                                 
1 I 2012 fantes det 220 000 enkeltmannsforetak, og ca. 25 000 av disse hadde flere enn en sysselsatt 
2 G er forkortelse for statens grunnbeløp. I 2015 er 1G=90.000,-. I 2005 tilsvarte 1G ca. 60.000,- og i 1995 var tallet ca. 40.000,-  
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I tilknytning til figurene og tabellene i denne rapporten finner man en grå boks på høyre side som indikerer 

hvilken gruppe næringsdrivende som er benyttet i denne rapporten. De har følende utseende 

 

 

 

 

Det eksisterer ytterligere en gruppe yrkesaktive som ligner på de selvstendig næringsdrivende, men som faller 

utenfor vår definisjon. De betegnes gjerne som «frilansere». Dette er personer som mottar lønnsinntekt fra en 

bedrift eller organisasjon, men uten å ha en avtale om fast eller midlertidig ansettelse. Frilanserne leverer 

tjenester som om de var selvstendig næringsdrivende, men de står på lønningslisten til bedriften og har derfor 

formelt sett en arbeidsgiver. Å være frilanser har dermed mange fellestrekk med det å være selvstendig 

næringsdrivende. I offentlig statistikk er det ikke mulig å skille arbeidstakere fra frilansere, men vi har likevel 

forsøkt å gi et grovt anslag på hvor mange de er, basert på en kombinasjon av relevante arbeidsmarkedsdata.  

2.2. Antall selvstendig næringsdrivende i Norge 

Vårt datamateriale tar utgangspunkt i alle sysselsatte i Norge. Til sammen utgjør dette nærmere 2,6 millioner 

personer i 2012. I figurene under presenterer vi hvor stor andel av de sysselsatte i Norge som faller inn i ulike 

kategorier i denne studien. Langs x-aksen måler vi den sysselsattes næringsinntekt, mens y-aksen måler 

arbeidsinntekten (lønn). Vi har trukket en strek som går på skrå fra 2G på y-aksen til 2G på x-aksen. Denne streken 

skiller alle de som har totalinntekt på over 2G fra de som har totalinntekt under 2G.  

Det blå- og gråskraverte området dekker det vi har definert som «selvstendig næringsdrivende» (SN). Til sammen 

finner man 156 000 selvstendig næringsdrivende her i landet i 2012. Disse befinner seg til høyre for 45 graders-

linjen og inkluderer også de med AS. Samlet utgjør de selvstendig næringsdrivende 6 prosent av de sysselsatte 

her i landet, men dersom vi begrenser oss til å fokusere på de som kan leve av sin inntekt (SN +) reduseres antallet 

til 5 prosent.  

Figur 1: Andel av totalt antall sysselsatte i 2012. Kilde: SSB 2015, Levekårsundersøkelsen 2013, Menon 2015 
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Ytterligere 203 000 personer har næringsinntekt på si (LS). De befinner seg til venstre for 45-graderslingen og 

representerer 8 prosent av de sysselsatte. Det er med andre ord en større en gruppe enn de selvstendig 

næringsdrivende. Mange omtaler denne gruppen som deltidsentreprenører og denne gruppen får økende 

oppmerksomhet, ikke minst på grunn av det man nå betegner som delingsøkonomien (se Vennberg, Delmar og 

Folta, 2009 og Grünfeld og Enger 2012).  

Det er en interessant observasjon at de aller fleste med næringsinntekt har en totalinntekt inntekt over 2G. Kun 

15 prosent av dem har lavere inntekt enn 2G. Til sammenligning har hele 25 prosent av de med kun 

arbeidsinntekt en inntekt under 2G.  

Videre er det verdt å merke seg at selvstendig næringsdrivende som er organisert som AS kun utgjør knappe 1 

prosent av de sysselsatte i Norge. Dette betyr med andre ord at vi fanger opp de aller fleste selvstendig 

næringsdrivende ved å kun fokusere på personer med aktivitet i et enkeltmannsforetak.  

I figuren under presenterer vi utviklingen i antall selvstendig næringsdrivende over perioden 2003 til 2012. Det 

er den mørkeblå og blå delen av søylene som beskriver det vi betegner som selvstendig næringsdrivende. Den 

oransje delen av søylen beskriver de som har lønnsinntekt men også noe næringsinntekt «på si».  

Figur 2   Antall selvstendig næringsdrivende (venstre figur) og andel av sysselsatte (høyre figur)  

 
 

I løpet av de siste 9 årene har antallet selvstendig næringsdrivende falt noe (ca. 5 prosent). Ettersom det blir 

stadig flere sysselsatte her i landet, har de selvstendig næringsdrivendes andelen av alle sysselsatte falt fra 7 til 

6 prosent). Det er blitt færre av de som har næringsinntekt som hovedinntekt, mens antallet selvstendig 

næringsdrivende som opererer med et AS har økt kraftig (250 prosent økning fra 2003). Det er grunn til å forvente 

at de med AS også har blitt langt flere i tiden etter 2012 ettersom de finansielle og formelle kravene til å etablere 

og drive et lite AS har blitt redusert3.  

Gruppen med lønnstakere som har næringsinntekt på si har derimot økt noe gjennom perioden (13 prosent 

økning), men som andel av alle sysselsatte har gruppen holdt seg uendret.  Vi ser med andre ord to ulike trender 

når vi sammenligner disse to gruppene med næringsinntekt. Når vi slår begge gruppene sammen, har antallet og 

                                                                 
3 Endringer som trådte i kraft 1. januar 2012 reduserte blant annet kravet til egenkapital for å opprette AS, samt krav om bruk 
av revisor. 
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andelen av sysselsatte i Norge holdt seg stabilt det siste tiåret. Faktisk kan det se ut som tallene har holdt seg 

stabile helt siden 1996.4 Det er med andre ord ingenting som trekker i retning av at de selvstendig 

næringsdrivende har blitt en viktigere gruppe over tid i norsk økonomi, snarere tvert om. Utviklingen i de siste 

årene viser heller ikke noe skift som indikerer at det nå blir flere av dem.  

Så langt vi kjenner til finnes det ingen systematisk kartlegging av antall freelancere i Norge. Det kan derfor være 

hensiktsmessig å forsøke å komme med et grovt anslag på antall freelancere basert på en sammenstilling av ulike 

typer statistikk. Ved utgangen av 2014 var 2,65 millioner sysselsatte i Norge. Om lag 2,4 millioner av disse var 

registrert som arbeidstakere. Det betyr at det er rundt 250’000 sysselsatte som ikke er arbeidstakere og dermed 

enten er frilansere eller selvstendig næringsdrivende. Blant disser er rundt 150 000 selvstendig næringsdrivende. 

Det kan med andre ord være rundt 100 000 frilansere som ikke har noen fast eller midlertidig stilling og heller 

ingen næringsinntekt. De henter utelukkende sin inntekt gjennom oppdrag for bedrifter og organisasjoner som 

betales ut i form av lønn5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 Villund (2005) 
5 For å beregne freelancere sto vi overfor problemet at sysselsatte dekker alle. Vi har derfor gjort følgende vurdering: 

Sysselsatte = lønnsmottakere + selvstendige 

Lønnsmottakere = arbeidstakere (fast og midlertidig) + freelancere 

Antall sysselsatte henter vi fra Nasjonalregnskapet. Antall selvstendige har vi fra tallene i rapporten. Arbeidstakere henter vi 
fra sykefraværstatistikken til SSB (justert opp med beregnet andel av alle arbeidstaker SSB). Det er det eneste stedet vi klarte 
å identifisere slike tall. 

https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=SykefraKjonAld&KortNavnWeb=sykefratot&PLa
nguage=0&checked=true 

Når vi har dette, så får vi til slutt et anslag på antall freelancere i Norge. 

 

https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=SykefraKjonAld&KortNavnWeb=sykefratot&PLanguage=0&checked=true
https://www.ssb.no/statistikkbanken/SelectVarVal/Define.asp?MainTable=SykefraKjonAld&KortNavnWeb=sykefratot&PLanguage=0&checked=true
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2.3. Norge sammenlignet med tilstanden i andre europeiske land 

Eurostat samler inn tall for antall selvstendig næringsdrivende fra medlemslandene hvert år. I Eurostat definerer 

man en selvstendig næringsdrivende som en eneeier i et foretak som ikke eies av andre foretak (ikke del av et 

konsern) der hun/han arbeider. Dersom vedkommende også mottar lønn som ansatt fra et annet foretak (eller 

offentlig sektor), og dette er å regne som personens hovedinntekt, regnes hun/han ikke som selvstendig 

næringsdrivende. Definisjonen skal derfor matche godt vår definisjon. 

Figur 3   Selvstendig næringsdrivende som andel av total sysselsetting i europeiske land (2014): Kilde Hatfield (2015) og 
Eurostat  

 

13,5 prosent av den europeiske arbeidsstyrken var sysselsatt som selvstendig næringsdrivende i 2014. Samtidig 

er variasjonen på tvers av land svært høy. I figuren over presenterer vi andelene for ulike land. Norge er registrert 

med en andel på 7 prosent, noe som er marginalt høyere enn i vår egen kartlegging. Norge har den laveste 

andelen med selvstendig næringsdrivende blant de landene som er kartlagt.  

Ifølge Hatfield (2015) har det tradisjonelt vært et nord/sør-skille i Europa når det kommer til den rollen 

selvstendig næringsdrivende spiller for økonomien. Flere av de sør-europeiske landene, eksempelvis Hellas, 

Italia, Portugal og Spania, her tradisjonelt hatt en høy andel selvstendig næringsdrivende ettersom økonomien i 

disse landene i stor grad har vært basert på primærnæringer. Videre er flere av disse landene preget av mer 

rigide arbeidsmarkeder der den formelle økonomien får spille en mindre rolle. For mange er selvstendig 

næringsdrift en viktig vei ut av arbeidsledighet i disse landene. I den andre enden av skalaen finner vi Norge og 

andre nordiske land, der arbeidsmarkedet i større grad har hvilt på et regulært arbeidstaker/giver-forhold.  

Det er en tydelig negativ sammenheng mellom arbeidsledighet og andelen selvstendig næringsdrivende. Jo 

høyere arbeidsledighet, jo høyere er andelen. Denne sammenhengen er statistisk signifikant innenfor et 

signifikansnivå på 1 prosent. Det er derfor god grunn til å hevde at selvstendig næringsvirksomhet er motivert ut 

fra ledighet, noe vi kommer tilbake til i kapittel 3. 
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I figuren nedenfor presenteres utviklingen over tid i andelen av sysselsatte som er selvstendig næringsdrivende. 

Det har ikke funnet sted noen store endringer i dette mønsteret gjennom de siste 10 årene, men i noen land har 

vi sett markante endringer.   

Figur 4   Utviklingen i selvstendig næringsdrivendes andel av arbeidsstyrken i EU27 og utvalgte land  

 

 

For EU27 samlet har andelen falt med ca. ett prosentpoeng. For flesteparten av de nord-europeiske landene, 

eksempelvis Frankrike, Tyskland og Sverige, har man ikke sett noen merkbar endring. I Polen har andelen falt 

jevnt gjennom hele perioden, mens man i en rekke sør-europeiske land som Hellas og Spania har opplevd en 

økning etter finanskrisen. I Norge har vi tidligere vist at andelen har falt moderat, noe som bekreftes i de 

internasjonale tallene.  

 

Storbritannia og Nederland skiller seg ut fra de øvrige nord-europeiske landene ved at andelen har økt i perioden. 

I følge Hatfield (2015) har 40 prosent av økningen i sysselsettingen i Storbritannia fra 2010 til 2014 vært i form 

av selvstendig næringsdrivende. Diskusjonen rundt årsakene til dette har skapt debatt i landet: På den ene siden 

kan dette tolkes som et tegn på vellykket omstilling i kjølevannet av finanskrisen. På den andre siden kan dette 

være et tegn på at usikkerheten i arbeidsmarkedet har økt og at flere tvinges over som selvstendige 

næringsdrivende og vekk fra regulære arbeidskontrakter. Basert på survey-data fra Eurostat viser Hatfield at 

andelen selvstendig næringsdrivende i Storbritannia som leter etter annet arbeid har økt fra 3 til 6 prosent i 

perioden 2007 – 2012. Hun finner også en økning i Nederland. Dette kan tyde på at økningen i andelen 

selvstendig næringsdrivende skyldes en skvis i arbeidsmarkedet fremfor vellykket omstilling. 
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2.4. Kjønnsfordeling blant selvstendig næringsdrivende 

Andelen kvinner blant selvstendig næringsdrivende har ligget stabilt i underkant av 30 prosent de siste to tiårene 

Til sammenligning har andelen kvinnelige arbeidstakere ligget stabilt i underkant av 50 prosent.  Alle datakildene 

vi har benytte i denne rapporten viser et entydig bildet av denne kjønnsubalansen.6 En mulig forklaring på den 

systematiske kjønnsforskjellen kan være at kvinner i snitt har lavere risikovilje.  

Figur 5: Forhold som hindrer personer fra å starte egen bedrift. Kilde: MMI 2012 

 

I en undersøkelse utført av Ipsos MMI på vegne av DNB kom det frem at kun 12 prosent av de kvinnelige 

respondentene, mot 17 prosent av de mannlige «drømmer om å starte sin egen bedrift»7.  Som det fremkommer 

av figuren over opplever kvinner at inntektsusikkerhet og generell usikkerhet ved å drive for seg selv er de to 

viktigste hindrene for å starte opp eget foretak. Mangel på kompetanse og mangel på kapital oppleves også som 

viktig utfordringer. Når man ser på de hindrene som er viktigere for kvinner enn for menn er også disse to 

usikkerhetsforholdene viktige. I tillegg er kapital, helse og «fornød med det man har» langt viktigere hindre for 

kvinner enn for menn.  

Selv om forskjellene beskrevet over kan prege valget av å starte som selvstendig er en annen og antakeligvis vel 

så viktig grunn, yrkesvalget. Som vi viser i senere kapiteler er andelen selvstendig næringsdrivende spesielt høy 

innenfor næringer, der kvinneandelen er lav. Den lave kvinneandelen blant selvstendig næringsdrivende kan med 

andre ord både skylles kvinnenes yrkesvalg og deres vilje til å ta risiko. 

 

                                                                 
6 Kjønnsandeler for selvstendig næringsdrivende definert etter inntektsmetoden fra levekårsundersøkelsen, justert opp med 

nasjonale sysselsettingstall + AS med over 2G i verdiskaping og 0 eller 1 ansatte. 
7 Totalt 1574 respondenter 
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2.5. De selvstendig næringsdrivende og alder 

Basert på Levekårsundersøkelsen til SSB finner vi at selvstendig næringsdrivende er litt eldre enn arbeidstakere. 

I figuren under ser vi at de selvstendig næringsdrivende i gjennomsnitt er 3 år eldre.8  

Figur 6: gjennomsnittsalder og aldersfordeling for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Kilde: 
Levekårsundersøkelsen 2013 og Menon-databasen/Soliditet 

        

 

I figuren ved siden av viser vi aldersfordelingen for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende med 

næringsinntekt og selvstendig næringsdrivende organisert som AS. Det er en klar «opphoping» av selvstendig 

næringsdrivende i den eldste aldersgruppen. 40 prosent av de selvstendig næringsdrivende er over 50 år, mot 

32 prosent av regulære arbeidstakere. Andelen selvstendig næringsdrivende i aldersgruppen 59-69 år er 5,5 

prosent av alle sysselsatte, mens den i aldersgruppen 17-29 år bare ligger på 0,7 prosent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
8 Det er grunn til å mistenke at levekårsundersøkelsen, som er aldersbegrenset til 70 år, undervurderer gjennomsnittsalderen 

til selvstendig næringsdrivende i større grad en arbeidstakere. Forskjellen i gjennomsnittsalder mellom arbeidstakere og 

selvstendig næringsdrivende er med andre ord antakeligvis mer enn tre år. 
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2.6. Utdanning blant de selvstendig næringsdrivende  

Totalt sett har de selvstendig næringsdrivende lavere utdanning enn arbeidstakere. De er overrepresentert blant 

dem med kun grunnskole og dem med høyeste utdanning, og de er underrepresentert blant de med 

videregående utdanning og studier på bachelor-nivå. 

Figur 7   Høyeste utdanningsnivå blant selvstendig næringsdrivende og befolkningen totalt, 2010. Kilde: SSB 
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arbeidstakere.  Også kvinnelige selvstendig næringsdrivende har noe lavere utdanning en kvinnelige 

arbeidstakere, men her er forskjellene mindre.  

Figur 8   Andel med høy utdanning (mer enn videregående), for kvinner og menn 
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Figur 9    Andel av kvinner med utdanning på ulike nivå 

 

Tallene i figuren over forteller videre at kvinnelig selvstendig næringsdrivende med høyere utdanning, typisk har 

ekstra høy utdanning. De store forskjellene mellom kjønnene indikerer at de selvstendig næringsdrivende i Norge 

ikke på noen måte er en homogen gruppe. Vi ser en tydelig kjønnsdimensjon der den typiske mannlige 

selvstendig næringsdrivende har lavere utdannelse, mens en stor andel av de kvinnelige selvstendig 

næringsdrivende har utdannelse på master og doktorgradsnivå.  
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2.7. Hvilke næringer jobber de selvstendige i? 

De fleste selvstendig næringsdrivende jobber i primærnæringene (jordbruk og fiske)9. Dette henger sammen med 

at sysselsatte i disse næringene tradisjonelt har organisert sin virksomhet som personlig ansvarlige selskaper. 

Over tid har det vært en kraftig økning i andelen selvstendig næringsdrivende innenfor personlig tjenesteyting 

og IKT-næringen. Disse næringene har tradisjonelt hatt få selvstendig næringsdrivende slik at antallet fortsatt er 

lavt. 

Figur 10: Antall selvstendig næringsdrivende fordelt på næring (2002, 2008 og 2012):  

 
 

Over 30 prosent av de selvstendig næringsdrivende arbeider i primærnæringene, men i løpet av en 10-års 

periode fra 2002 har andelen falt fra ca. 40 prosent. Det har med andre ord funnet sted en markant dreining i 

sammensetningen av de selvstendig næringsdrivende, og det meste av denne dreiningen kom i perioden 2002 

til 2008, en periode da jordbruksnæringen opplevde omfattende strukturelle endinger.  «Varetransport, hotell 

og restaurant» har også opplevd et fall i antallet selvstendige over perioden, med en nedgang på rundt 6 000 

selvstendig næringsdrivende fra 2002 til 2012.  

Den kraftigste veksten i antall selvstendig næringsdrivende finner i vi de næringene der selvstendige tradisjonelt 

ikke har hatt en sentral rolle. Innen undervisning og IKT har antallet selvstendig næringsdrivende henholdsvis 

fire-  og seksdoblet seg.  

                                                                 
9 Tallene som presenteres i dette avsnittet er basert SSBs registerbaserte foretaksstatistikk og inkluderer alle 

enkeltmannsforetak med 0 eller 1 ansatte. Vi har med andre ord benyttet foretaksdefinisjonen av en selvstendig 

næringsdrivende, men har ikke hatt tilgang til å inkludere selvstendige organisert som AS. Vi har heller ikke hatt mulighet til 

å skille mellom de som har næringsinntekt som hovedinntektskilde eller de som tjener mer enn 2G. Vi mener allikevel dette 

er den best egnede datakilden til å belyse næringsfordelingen blant selvstendig næringsdrivende. Grunnen er både at vi både 

har data for hele populasjonen, ikke bare et utvalg, og at koblingen mellom næring og selskap er sikrere enn mellom næring 

og person. 
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I figuren nedenfor ser vi på utviklingen i andelen selvstendig næringsdrivende i de ulike næringene. Tallene gjør 

det mulig å se hvor antallet selvstendige øker fordi næringen vokser, og hvor det blir flere selvstendige fordi «de 

selvstendige tar over». 

Figur 11   Utvikling i andel av sysselsatte i næringene som er selvstendig næringsdrivende (kun enkelpersonforetak) 

 
 

Andelen selvstendig næringsdrivende i primærnæringene har økt gjennom perioden. Det forteller at nedgangen 

i antall selvstendige innenfor denne næringen skyldes at næringen har krympet mht. til andel av nasjonal 

sysselsetting, og ikke at arbeidstakere tar over for aktiviteten til de selvstendig næringsdrivende.   

De tre bransjene hvor andelen selvstendige har økt mest er «andre sosiale og personlige tjenester», «informasjon 

og kommunikasjon» og «undervisning».  

2.8. Hvordan er kjønnsbalansen for selvstendig næringsdrivende i de ulike 
næringene? 

Kjønnsandelen blant selvstendige, i ulike næringer, preges i stor grad av om næringen inneholder typiske «manns 

eller kvinne-yrker». 

Figur 12 under viser kjønnsbalansen blant selvstendig næringsdrivende i de ulike næringene. 

Figur 12: Andel kvinner blant selvstendig næringsdrivende i ulike næringer i 2014. Kilde: SSB (tabell: 08560) 
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Som det fremkommer av figuren over er andelen kvinner blant de selvstendige klart høyest innen «helse og 

sosiale tjenester», «andre sosiale tjenester» og «undervisning». Andelen kvinner er lavest innen næringene 

«bygge- og anleggsvirksomhet», «finansiering og forsikring» og «elektrisitet og vann». 

En annen måte å se på sammenhengen mellom kjønn, selvstendig næringsdrivende og valg av næring, er å se i 

hvilke næringer det jobber flest selvstendige kvinner. Dette vises i figuren under som andelen av de selvstendige 

kvinnene som jobber i de de ulike næringene. 

Figur 13: Andel av de selvstendig næringsdrivende kvinnene i ulike næringer i 2014. Kilde: SSB (tabell: 08560) 

 

Som figuren over viser jobber hele 43 prosent av de selvstendige kvinnene i «andre sosiale og personlige 

tjenester» eller «helse og sosialtjenester». Dette sammenfaller med den høye andelen kvinner i disse næringene. 

En interessant observasjon er at kun 4 prosent jobber innen undervisning som er den næringen med tredje 

høyest andel kvinner. Forklaringen på denne forskjellen er at det totale antallet selvstendig næringsdrivende 

innenfor undervisning er lavt. 
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Figur 14: Landbakgrunn blant arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende i Norge. Kilde SSB (2015) 

 

Blant innvandrere fra Asia og Vest-Europa og Nord-Amerika, er det mer vanlig å drive selvstendig 

næringsvirksomhet enn det vi finner for befolkningen totalt sett. Innvandrere fra Øst-Europa, Afrika og Sør- og 

Mellom-Amerika har derimot lavere sannsynlighet for å starte som selvstendig næringsdrivende. I følge 

Ljunggren (2012) finner vi flest selvstendig næringsdrivende bland de som kommer fra Pakistan, Danmark, 

Nederland og USA, og lavest andel hos de som kommer fra Russland, Afghanistan, Filippinene, Bosnia og Somalia.  

Innvandrere fra Irak ligger midt på treet, mens innvandrere fra Syria ikke er inkludert i oversikten. Det er derfor 

litt uklart om dagens flyktningestrømmer har tradisjon for å starte opp for seg selv eller ei.   

Basert på tallene ser det ikke ut til å ha skjedd noen nevneverdige endringer med tanke på landbakgrunn og 

selvstendig næringsdrift siden 2008 (det første året i tidsserien). 

2.10. Hvor i landet finner vi de selvstendig næringsdrivende? 

I figuren under vises den geografiske fordelingen av personer med næringsinntekt som hovedinntekt i 2010. 

Tallene inkluderer ikke de selvstendig næringsdrivende organisert som AS. 

Dersom vi holder primærnæringene utenom, er det flest selvstendig næringsdrivende10 per innbygger på 

Østlandet der Oslo og Akershus rangerer høyest. Det laveste antallet finner man i Trøndelags-fylkene. Det synes 

ikke å være en tett kobling til innslag av storby i tallene. Fylker som Sør-Trøndelag, Hordaland og Rogaland er 

befolkningsmessig dominert av storbyer, men skårer lavt på antall selvstendig næringsdrivende som andel av 

befolkningen.  

Dersom man inkluderer primærnæringene finner man flest selvstendige i typiske skog- og landbruksfylker som 

Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag.  

                                                                 
10 Her har vi ikke har vi kun hatt tilgang til å måle hvor de med næringsinntekt, uavhengig av hvor mye, holder til. Vi har justert 

dette tallet med det totale antallet personer med næringsinntekt som hovedinntekt for å få et bedre mål på den geografiske 
spredningen av selvstendig næringsdrivende.  

3%

3%

4%

6%

13%

14%

27%

31%

2%

3%

8%

8%

11%

13%

30%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Nord-Amerika og Oseania

Sør-og Mellom-Amerika

Afrika

Øst-Europa ellers

Vest-Europa ellers

Norden

EU-land i Øst-Europa

Asia

Andel av invandrere fra ulike omeråder

Arbeidstakere Selvstendig næringsdrivende

 
SN  

 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  2 4  R A P P O R T  

 

Figur 15: Antall selvstendig næringsdrivende fordelt på fylke 2010 
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3. Hvem blir selvstendig næringsdrivende 
Er det tilfeldig hvem som blir selvstendig næringsdrivende, eller har de spesielle kjennetegn og særtrekk som 

skiller dem klart og tydelig fra de som velger å bli eller forbli arbeidstakere? I dette kapittelet viser vi at det er 

betydelige forskjeller.  

I følge en studie av Berglann med flere (2011), var det i perioden 2000 til 2005 omtrent 1% av befolkningen i 

Norge som ble selvstendig næringsdrivende eller entreprenører hvert år (befolkningen mellom 20 og 65 år). 

Dette tallet kan høres lavt ut, men forfatterne har da justert for selskaper som blir etablert men som ikke har fått 

noen aktivitet.   

Litt over halvparten av de selvstendig næringsdrivende kom fra en regulær jobb (status som arbeidstaker). Kun 

5 prosent av dem kommer rett fra utdanning, mens hele 8 prosent kommer fra arbeidsledighet. I den perioden 

som Berglann med flere studerer lå ledigheten i Norge på godt under 4 prosent av arbeidsstyrken. Dermed viser 

studien at de arbeidsledige har en langt høyere tilbøyelighet til å starte opp for seg selv enn andre grupper i 

samfunnet. Strømmen inn i status som selvstendig næringsdrivende fra kategorien «annet» er høy. En viktig 

årsak til dette er at mange av de som starter for seg selv er personer uten fast jobb, som heller ikke har krav på 

dagpenger. Denne gruppen vil ikke registreres som jobbsøkere siden de ikke har noen grunn til å melde fra til 

NAV, da de vil uansett ikke motta ytelser.  En vesentlig gruppe som faller inn under «annet» utgjør de som går 

inn og ut av status som selvstendige, siden definisjonen forutsetter en viss inntekt (over 2G) for at man skal 

regnes som selvstendig næringsdrivende eller entreprenør i denne studien. 

Tabell 1  Andel av de selvstendig næringsdrivende som kom fra ulike typer status i arbeidsmarkedet (perioden 2000-2005). 
Kilde: Berglann med flere (2011) 

 

For å bli definert som en som starter opp som selvstendig næringsdrivende, har vi satt som krav at personen ikke 

har hatt næringsinntekt de to foregående årene. I figurene nedenfor ser vi på de som startet opp i perioden 
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totalt antall sysselsatte i denne aldersgruppen.    
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Figur 16  Alder på personen året før de ble selvstendig næringsdrivende (gjennomsnitt for perioden 2006-2010) 

 

Når vi sammenligner med alderssammensetningen til alle selvstendig næringsdrivende (se figur 5), ser vi at den 

kraftige opphopingen av eldre selvstendig næringsdrivende ikke kan skyldes at de i stor grad starer opp som 

eldre, men heller at de driver lenge nok til at de blir overrepresentert som gruppe blant de over 50 år.  

De som blir selvstendig næringsdrivende i denne perioden hadde noe oftere utdanning på videregående nivå og 

på masternivå. Dette trekker i retning av at det gradvis blir flere med masterutdanning som blir selvstendige, og 

da preges tallene av de som opererer innenfor profesjoner som lege og tannlege. 

Figur 17   Høyeste utdanning i året før de ble selvstendig næringsdrivende (gjennomsnitt for perioden 2006-2010) 

 

I figuren nedenfor sammenligner vi fordelingen av personer i ulike inntektsgrupper. Her vises et tydelig mønster 
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underrepresentert i grupper med høy inntekt. Det kan med andre ord se ut som at lav inntekt kan utløse et valg 

om å søke seg mot næringsvirksomhet. Det er viktig å være oppmerksom på at dette er tall som gjelder for hele 

populasjonen av arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.    

Figur 18   Inntekt året før de ble selvstendig næringsdrivende, i 1000 kr (gjennomsnitt for perioden 2006-2010) 

 

I figuren nedenfor har vi delt inn de nye selvstendig næringsdrivende etter deres lengste utførte utdanning. 

Videre har vi sammenlignet median-inntekten til de som startet opp som selvstendig året etter, med de som 

forble arbeidstakere. Mønsteret peker i retning av at de med mellom-høy utdanning (videregående og bachelor) 

har noe lavere inntekt enn de som forblir arbeidstakere. Blant de med kun grunnskole og de med master er 

derimot inntekten høyere enn de som forblir arbeidstakere. I perioden etter 2006 synes dog dette mønsteret å 

være brutt for de med mastergrad.   

Figur 19    Inntekt året før de ble selvstendig næringsdrivende – målt i forhold til arbeidstakere  
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4. Inntekt, trygghet og organisering  
I dette kapittelet ser vi nærmere på hvilken inntekt de selvstendig næringsdrivende skaper, hva slags pensjon de 

sparer opp, hvordan de forsikrer seg mot sykdom og uførhet, og hvor vanlig det er å organisere seg gjennom 

arbeidstakerorganisasjoner. Selvstendig næringsdrivende har i hovedsak det samme inntektsnivået og den 

samme lønnsutviklingen som arbeidstakere. Når det kommer til pensjon, forsikring og organisering i arbeidslivet, 

er det store forskjeller mellom de selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere.  

4.1. Inntekt for selvstendig næringsdrivende 

Medianinntekten er relativt lik for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, men det er markante 

forskjeller i inntektene mellom kjønnene og inntektene varierer betydelig avhengig av hvilke næring/bransje den 

selvstendige operer i.  

Figur 20  Medianinntekten (lønn + næringsinntekt) i 1000 kroner, for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.11  

  
Som figuren over viser har selvstendig næringsdrivende en årlig medianinntekt som ligger 20 000 kroner over 

den for arbeidstakere. Det er betydelige forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinnelige selvstendig 

næringsdrivende har en medianinntekt som ligger 80 000 kroner over kvinnelige arbeidstakere. For menn er 

bildet motsatt. Mannlige selvstendige næringsdrivende har en medianinntekt som ligger 65 000 kroner lavere 

enn mannlige arbeidstakere. Dette tydelige inntektsskillet mellom menn og kvinner preges sannsynligvis av at 

kvinnelige selvstendig næringsdrivende gjennomgående har høyere utdanning.  

Problemet med kun å se på medianinntekten er at man ikke fanger opp variasjonen i inntekt. For å belyse denne 

variasjonen viser figuren under inntektsnivået for selvstendig næringsdrivende12 i ulike næringer. 

 

                                                                 
11 Tallene her er hentet fra levekårsundersøkelsen 2013, så de inkluderer ikke selvstendig næringsdrivende organisert som 

AS. 
12 Tallene her er personer med hovedinntekt fra næringsinntekt, slik at vi ikke får skilt mellom de med over og under 2G. 
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Figur 21    Gjennomsnittsinntekt for selvstendig næringsdrivende (2013)  

 
Figuren viser at det er store sprik i gjennomsnittsinntekten for selvstendig næringsdrivende avhengig av hvilken 

næring/bransje man er etablert innen. I den ene enden av skalaen har man legetjenester (mange av disse er 

fastleger og privatpraktiserende spesialister), juridisk tjenesteyting (advokater) og tannhelsetjenester 

(tannleger). I disse bransjene ligger gjennomsnittsinntekten på langt over en million. I den andre enden av 

skalaen finner man de som jobber innen personlig tjenesteyting, rengjøring og kultur og underholdning. Den 

gjennomsnittlige inntekten for selvstendig næringsdrivende i disse bransjene ligger på under 400 000 kroner i 

året. 

I tabellen under presenteres den gjennomsnittlige årlige veksten i næringsinntekt og lønnsinntekt for personer 

med næringsinntekt som hovedinntektskilde, lønnstakere med næringsinntekt på si og for rene lønnstakere og 

pensjonister.  

Tabell 2: Årlig vekst i nærings- og lønnsinntekt fra 2003 til 2013 for grupper etter hovedinntektens art. Kilde SSB 2015 

 
 
Som det fremkommer av tabellen over har den totale inntektsveksten vært nesten identisk for de tre ulike 

gruppene. Selvstendig næringsdrivende har med andre ord nytt godt av den samme lønnsveksten som 

arbeidstakerne i Norge.  

Det er verd å merke seg at den gjennomsnittlige lønnsveksten vært høyere enn veksten i næringsinntekt både 

for selvstendig næringsdrivende og personer med næringsinntekt på si. At lønnsveksten for disse to gruppene 

har vært høyere enn for arbeidstakere generelt kan tyde på at de med næringsinntekt nå jobber mer som 

arbeidstakere enn tidligere. 

Partners og husholdningens inntekt  

Selvstendig næringsdrivende har i større grad ansvar for egen inntekt og er derfor utsatt for større risiko mht. til 

inntekt, sammenlignet med det å være arbeidstaker. Denne typen risiko kan avlastes dersom en annen i 

husholdningen har inntekt som man kan leve på dersom inntekten fra næringsvirksomheten skulle svikte. For å 
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synligjøre denne mulige sammenhengen har vi hentet ut data for partners (gifte) inntekt (både lønn og 

næringsinntekt) når personen er selvstendig næringsdrivende og når personen har lønnsinntekt som sin 

hovedinntekt. I denne sammenhengen har vi fokusert på de med totalinntekt over 2G fordi vi ønsker å studere 

de som faktisk kan leve av sin inntekt. 

Figur 22    Partners inntekt og formue (median) (kr i 2013), spesifisert for kjønn og yrkesstatus 

         

I figuren over ser vi et tydelig skille mellom menn og kvinner når det kommer til partners inntekt. For menn er 

inntekten langt høyere når de har en selvstendig næringsdrivende som partner, enn når de har en arbeidstaker 

som partner. Disse mennene har også i gjennomsnitt nesten dobbelt så høy bruttoformue. Kvinner derimot, har 

en lavere inntekt når mannen er selvstendig næringsdrivende. Dette mønsteret drives sannsynligvis i stor grad 

av kvinnenes rolle som selvstendig næringsdrivende. De har gjennomgående høyere utdanning og dette preger 

partnerens utdanning og dermed også inntekt. 

4.2. Pensjon og forsikringsordninger hos de selvstendig næringsdrivende 

For næringsdrivende er det valgfritt å opprette sin egen tjenestepensjonsordning. De selvstendige er med andre 

ord ikke lovpålagt å etablere en tjenestepensjon, slik det gjelder for arbeidstakere gjennom eksempelvis OTP. 

Dersom de ikke etablerer en spareordning av denne typen har selvstendig næringsdrivende kun Folketrygdens 

grunnpensjon å falle tilbake på ved fylte 67 år. Dersom en selvstendig næringsdrivende ønsker å benytte seg av 

privat pensjonssparing, er sparingen begrenset til 4 % av inntekten i tjenestepensjon, mot hele 7 % for 

lønnstakere (inntil 7,1 G) og 25 % for lønnstakere med lønn mellom 7,1G og 12G. Det er med andre ord store 

forskjeller nedfelt i dette systemet som begrenser sparemulighetene til de selvstendig næringsdrivende innenfor 

slike ordninger.  

Det finnes ingen god oversikt over de selvstendig næringsdrivendes pensjonssparing. Informasjon vi har fått fra 

enkelte livselskap indikerer med tydelighet at det store flertallet av selvstendig næringsdrivende ikke har etablert 

en pensjonssparing. Storebrand anslår at andelen er langt under halvparten, trolig 10-30 %. I en 

spørreundersøkelse utført av Perduco på vegne av DNB, ble selvstendig næringsdrivende spurt om hvordan de 

forbereder seg på pensjonisttilværelsen. Responsen er beskrevet i figuren nedenfor. Over 50 prosent svarer at 

de enten sparer på egen hånd eller at de har oppsparte verdier i form av eiendom og lignende. Kun 12 prosent 

oppgir at de sparer i en pensjonsordning. Det er kun 10 prosent som mener at Folketrygden gir et tilstrekkelig 

grunnlag for pensjon.  
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Figur 23     Andel av respondentene som oppgav ulike svaralternativer. Kilde: Undersøkelse utført av Perduco på vegne av 
DNB, 2012  
 
Spørsmål: Selvstendige næringsdrivende har ingen obligatoriske pensjonsordninger utover folketrygden. Hvordan 
forbereder du din økonomiske pensjonisttilværelse? 

  

Tallene i figuren over kan trekke i retning av at de selvstendig næringsdrivende sparer for lite til pensjon, i lys av 

hva de har behov for. Videre viser undersøkelsen at de i stor grad hviler på egne oppsparte midler utenom 

ordninger for pensjonssparing. Dette bildet bekreftes i undersøkelsens kartlegging av de selvstendig 

næringsdrivendes syn på deres egne pensjons og trygdevilkår. 2 av 3 mener at selvstendig næringsdrivende har 

et dårligere sikkerhetsnett mht. pensjon, uførhet og sykdom, og nesten 80 prosent mener at selvstendig 

næringsdrivende må spare selv for å bygge opp reserver til pensjon og uforutsette hendelser. 

Figur 24    Selvstendig næringsdrivendes syn på pensjon, trygd og sparing.  
Kilde: Undersøkelse utført av Perduco på vegne av DNB, 2012 
 
Spørsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander?  

 

Et sentralt spørsmål er da i hvilken grad selvstendig næringsdrivende faktisk sparer mer enn arbeidstakere. I 

figuren under beskrives finansiell bruttoformue til selvstendig næringsdrivende sammenlignet med 

arbeidstakere. Tallene representerer gjennomsnitt over perioden 2006-2010, spesifisert for hver aldersgruppe 

(årlig).  
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Figur 25    Gjennomsnittlige bruttoformue (kroner) for aldersgrupper (perioden 2006-2010)  

 

Figuren viser at de selvstendig næringsdrivende som er over 50 år har en langt høyere bruttoformue enn 

arbeidstakere på samme alder. Dette kan indikere at de faktisk sparer mer og at dette er motivert ut fra pensjon. 

Når dette er sagt ser det ikke ut til at de systematisk sparer mer jo nærmere de kommer pensjonsalder. Det er 

først når de nærmer seg 67 at de øker formuen. Dette kan være en indikasjon på at mange selvstendig 

næringsdrivende ikke sparer systematisk for pensjon, men ser mer helhetlig på behovet for bygging av formue, 

for både å kunne håndtere uforutsette hendelser som sykdom og uførhet, samt fremtidig pensjonsinntekt.  

Ettersom selvstendig næringsdrivende ikke betaler arbeidsgiveravgift, er de heller ikke inkludert i folketrygdens 

forsikringsordninger for inntektsbortfall ved sykdom, svangerskap og lignende. Med større inntektsutrygghet 

skulle man forvente at de selvstendig næringsdrivende forsikrer seg mot sykdom, men her peker tallene i retning 

av at det snarere er tvert om. I tabellen under rapporterer vi antallet selvstendig næringsdrivende som har valgt 

å ta ut tilleggsforsikring hos NAV som dekker ulike lengder av sykdom med varierende dekningsgrad. NAV tilbyr 

i hovedsak 3 typer tilleggsforsikringer, der 100 prosent dekning fra dag 17 er mest populær. Til sammen er kun 

11 prosent av de selvstendig næringsdrivende dekket av tilleggsforsikringen.   Dette må anses som et lavt tall i 

lys av at alle arbeidstakere har tilsvarende forsikringer. Det ser med andre ord ut til at de selvstendig 

næringsdrivende i liten grad velger å ta høyde for den større inntektsusikkerheten de står overfor i form av 

forsikringer. Man kan hevde at dette er overraskende all den tid de selvstendig næringsdrivende er tydelig bevisst 

på problematikken (se svarene fra Perduco-undersøkelsen som er gjengitt ovenfor). 

Figur 26   Antall og andel av selvstendig næringsdrivende som har tatt ut tilleggsforsikring hos NAV mot sykdom: Kilde NAV 
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4.3. Organisering i arbeidslivet  

Selvstendig næringsdrivende er i liten grad fagorganisert, og de som er organisert finner man i hovedsak hos 

Akademikerne. 

Som selvstendig næringsdrivende faller man mellom to stoler hva gjelder organiseringen i det norske 

arbeidslivet. På den ene siden har man arbeidstakerorganisasjonene som LO, Unio og Akademikerne. Disse 

fokuserer primært på arbeidstakerne. På den andre siden har man arbeidsgiverorganisasjonene som NHO og 

Virke. Disse organiserer i hovedsak arbeidsgiverne. Ettersom en selvstendig næringsdrivende hverken kan sies å 

være arbeidsgiver og arbeidstaker, er det uklart hvor selvstendig næringsdrivende hører hjemme i 

organiseringen av arbeidsmarkedet. 

I figur 26 under viser vi hvor stor andel som er fagorganisert i en arbeidstakerorganisasjon i de ulike 

yrkesgruppene.  

Figur 27   Andel av de ulike sysselsettingskategoriene som er organisert i arbeidstakerorganisasjoner  

 

Som det fremkommer av figuren over er kun 6 prosent av de selvstendig næringsdrivende13 organisert. Gruppen 

med høyest andel er, ikke overaskende, arbeidstakere med 59 prosent fagorganiserte, tett fulgt av 

«arbeidstakere som også har næringsinntekt på si, med 55 prosent fagorganiserte. 

Når vi ser på de 6 prosentene som er fagorganisert, er rundt halvparten av disse organisert i Akademikerne og 

rundt en fjerdedel organisert i LO. For arbeidstakerne med selvstendig aktivitet på siden er rundt 40 prosent 

organisert i LO, rundt 20 prosent organisert hos akademikerne, rundt 15 prosent i Unio og rundt 9 prosent i YS. 

Det er viktig å merke seg at disse andelene er beheftet med noe usikkerhet som en følge av få observasjoner i 

levekårsundersøkelsen. I tillegg er det viktig å huske på at mange av de fagorganiserte med næringsinntekt også 

har andre jobber og kan være fagorganisert gjennom disse. 

 

 

 

                                                                 
13 Tallene her er hentet fra levekårsundersøkelsen slik at selvstendig næringsdrivende organisert som AS er ikke tatt med. 
Ettersom det er relativt få fagorganiserte blant selvstendig næringsdrivende er denne andelen beheftet med stor usikkerhet. 

 
SN, SN+ og 

LN 

 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 4  R A P P O R T  

 

Figur 28  Antall av Akademikernes medlemmer som har enkeltmannsforetak, sortert etter yrker (2015): Kilde 
Akademikerne 

 

Som det fremkommer av figuren over utgjør enkeltmannsforetakene snaut 15 000 medlemmer hos 

Akademikerne (8 prosent av medlemsmassen). Hos Akademikerne jobber de fleste av personene med 

enkeltmannsforetak innenfor helsesektoren, men det er også et betydelig antall ingeniører og jurister organisert 

gjennom foreningen. Det er viktig å merke seg at en betydelig andel av disse antakeligvis ikke er selvstendig 

næringsdrivende etter vår hoveddefinisjon i denne rapporten. Grunnen til det er at medlemmene med 

enkeltmannsforetak både kan ha lønnsinntekt som er høyere enn næringsinntekten og at de kan ha ansatte i 

tillegg til seg selv. Dette kan forklare hvorfor medlemstallet blant enkeltmannsforetak kan være så høyt når det 

ifølge (de usikre) tallene fra levekårsundersøkelsen kun er rundt 4000 selvstendig næringsdrivende som er 

medlem i Akademikerne.14  

Blant bedriftsforbundets medlemmer er det i underkant drøye 1100 medlemsbedrifter som har 1 eller færre 

sysselsatte. Antall medlemmer i organisasjonene NHO og Virke er registrert, men antakeligvis er antallet relativt 

lavt.  

  

                                                                 
14 Basert på tallene fra levekårsundersøkelsen skal Akademikerne har rundt 20 000 medlemmer i kategorien «arbeidstaker 
med selvstendig aktivitet på siden». 
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5. Arbeidsinnsats, trivsel og sykdom 
Så langt har vi sett at de selvstendig næringsdrivende har om lag samme inntekt i gjennomsnitt som 

arbeidstakere. Inntekten deres vokser også med samme fart. Hvordan ser dette bildet ut når vi tar hensyn til hvor 

mye de selvstendig næringsdrivende arbeider? I tillegg er det av interesse å avdekke om selvstendig 

næringsdrivende har større eller mindre jobbtilfredshet enn de som er regulære arbeidstakere. I dette kapittelet 

viser vi at selvstendig næringsdrivende jobber mer og er mer motiverte på jobb. Levekårsundersøkelsen viser at 

de får unyttet sine ferdigheter bedre, men samtidig tar de mindre videreutdanning og kurs enn arbeidstakere. 

Mannlige selvstendig næringsdrivende opplever spesielt stor risiko for arbeidsulykker. Kvinnelige selvstendig 

næringsdrivende er langt mindre utmattet og har mindre sykefravær enn kvinnelige arbeidstakere. 

5.1. Arbeidsinnsats 

I gjennomsnitt jobber selvstendig næringsdrivende flere timer enn arbeidstakere, men forskjellen har minket noe 

i løpet av de siste to tiårene. Figuren nedenfor viser den gjennomsnittlige arbeidstiden for mannlige og kvinnelige 

arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende i 2014 basert på tall fra AKU15 (venstre figur) og 

Levekårsundersøkelsen fra 2013 (høyre figur). 

Figur 29    Gjennomsnittlig antall arbeidstimer per uke  (tall fra AKU i venstre figur, tall fra Levekårsundersøkelsen i høyre 
figur)  

  

Figurene viser at mannlige selvstendig næringsdrivende jobber mer enn arbeidstakere. Videre viser tallene at 

menn jevnt over arbeider mer enn kvinner. Dataene i figuren til venstre (AKU) skiller seg noe fra dataene i 

levekårsundersøkelsen (figuren til høyre). I følge levekårsundersøkelsen jobber kvinnelige arbeidstakere noe mer 

enn kvinnelige selvstendige. I tillegg er nivåtallet høyere for begge. For mennene i levekårsundersøkelsen var 

også tallene noe høyere, men med mannlig selvstendig næringsdrivende som de mest arbeidende i begge. Disse 

forskjellene mellom AKU og Levekårsundersøkelsen kan knytte seg til det faktum at begge undersøkelsene er 

utvalgsundersøkelser og faktisk arbeidstid må oppgis av intervjuobjektet.  

I figuren nedenfor viser vi utviklingen i gjennomsnittlig antall arbeidstimer i uken for selvstendig næringsdrivende 

og arbeidstakere de siste to tiårene.  

                                                                 
15 Selvstendig næringsdrivende refererer i denne figuren til SSBs definisjon etter som tallene er hentet ut fra AKU. 
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Figur 30  Utviklingen i gjennomsnittlig antall arbeidstimer i uken for selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere: Kilde 
SSB, AKU. 

 

Den gjennomsnittlige arbeidstiden for arbeidstakere har holdt seg nesten uendret siden 1996. Samtidig har den 

gjennomsnittlige arbeidstiden for selvstendig næringsdrivende falt med nesten 10 prosent over perioden. Det er 

i denne sammenheng viktig å merke seg at årlige svingninger for arbeidstakere kan være tilfeldige og skyldes at 

antallet selvstendig næringsdrivende i AKU er relativt lavt, men at trenden går over så mange år at den etter alt 

å dømme er reell. 

5.2. Trivsel og motivasjon 

Selvstendig næringsdrivende trives jevnt over bedre og er mer motivert i arbeidet enn arbeidstakere. Denne 

kartleggingen er basert på Levekårsundersøkelsen fra 2013. Tilsvarende undersøkelser basert på tall fra 2009-

undersøkelsen viser de samme mønstrene. 

I figuren nedenfor viser vi andelen som er svært fornøyd med arbeidsplassen og andelen som «meget ofte» 

opplever å være motivert i arbeidet. 

Figur 31    Andel av arbeidstakere og selvstendige med responser fra Levekårsundersøkelsen 
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De selvstendig næringsdrivende er både mer fornøyd med arbeidsplassen og mer motiverte.16 Avvikene er 

tydelige men ikke store. Mønsteret er likevel interessant ettersom en skulle forvente at en større andel av 

arbeidsstyrken ville søke seg mot selvstendig næringsvirksomhet når både trivsel og motivasjon er høyere, og 

inntektene ikke kan forventes å ligge langt under det man får som arbeidstaker.  Det er grunn til å anta at trivselen 

og motivasjonen delvis kommer som et resultat av at man som selvstendig næringsdrivende har en langt større 

grad av styring over egen hverdag. 

En god indikator på trivsel er i hvilken grad folk søker etter ny jobb. I figuren under viser vi andelen arbeidstakere 

og selvstendig næringsdrivende som søker på eller regner med å søke på en ny jobb i nærmeste fremtid. 

Figur 32    Andel som søker på eller regner med å søke på annen jobb. Kilde: Levekårsundersøkelsen 2013 

 

Hele 23 prosent av arbeidstakerne på aktiv søken etter ny jobb, mens kun 9 prosent av de selvstendig 

næringsdrivende er det. Dette kan indikere at de selvstendig næringsdrivende er mer tilfreds med situasjonen 

enn arbeidstakerne, men forskjellene kan også preges av at det er knyttet større kostander til å avslutte en 

selvstendig næringsvirksomhet, sett opp mot det å avslutte et regulært arbeidsforhold.  

Så langt har vi kun sammenliknet selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere. I figuren under kartlegger vi om 

det finnes en kjønnsdimensjon i  trivselsmønsteret. 

Figur 33      Andel av arbeidstakere og selvstendige som er fornøyde og motiverte, fordelt på kjønn 
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Når vi skiller mellom kvinner og menn finner vi ingen store forskjeller i trivsel, men dersom man går videre og ser 

på hvordan men og kvinner  opplever arbeidsbeastningen på jobb, trer det frem markante ulikheter.  

Figur 34    Andelen som opplever at det meget ofte eller alltid er for mye å gjøre på jobb. 

 

Det er kvinnelige arbeidstakere og mannlige selvstendige som i størst grad opplever at det er for mye å gjøre på 

jobb. Det betyr med andre ord at en kvinnelig arbeidstaker får redusert arbeidspress av å bli selvstendig 

næringsdrivende, mens en mannlig arbeidstaker opplever det motsatte. En mulig forklaring på denne forskjellen 

kan være at menn og kvinner systematisk har ulike yrker, både som arbeidstakere og som selvstendig 

næringsdrivende. Som vi har sett tidligere i rapporten har kvinnelige selvstendig næringsdrivende høyere 

utdannelse enn de mannlige. Dette indikerer at kvinnelige selvstendig næringsdrivende i større grad har 

akademiske yrker som lege, tannlege og advokat, mens mannlige selvstendig næringsdrivende i større grad har 

yrker som bonde, skogbruker og håndverker. 

5.3. Bruk av ferdigheter, kursing og utdanning under arbeid 

Selvstendig næringsdrivende opplever at de får utnyttet og videreutviklet ferdighetene sine på jobb bedre enn 

det arbeidstakere gjør. Samtidig velger selvstendig næringsdrivende å ta mindre formell utdanning og følger i 

mindre grad kurs-aktiviteter enn arbeidstakere. 

Figur 35    Andelen av arbeidstakere og selvsstendig næringsdrivened som oppelver at de får utnyttet og videreutviklet 
ferdighetene sine på jobb. 

 

42% 44%

26%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

kvinne mann

Får videreutviklet ferdighter svært godt på jobb 

Selvstendig næringsdrivende Arbeidstaker

 
SN + 

 

 
SN + 

 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 9  R A P P O R T  

 

Figuren over viser at en vesentlig større andel av de selvstendig næringsdrivende opplever å få utnyttet 

ferdigheten svært godt på jobb. Det samme gjelder muligheten til å få videreutviklet ferdighetene. Disse funnene 

gjelder både for menn og kvinner. Det er nærliggende å anta at muligheten til å utnytte og utvikle ferdigheter er 

direkte knyttet til det å være selvstendig næringsdrivende. Som selvstendig næringsdrivende er det ingen andre 

som kan holde deg tilbake om det er noe du vil utforske og videreutvikle. Det er heller ingen som setter deg til å 

gjøre jobber du ikke opplever at gor noe nytt.  

Ettersom selvstendig næringsdrivende i større grad enn arbeidstakere opplever at de får videreutviklet 

ferdigheter på jobb, skulle man kanskje forvente at de også deltok på flere kurs og tok mer utdannelse, men det 

er ikke tilfellet 

Figur 36 Den gjennomsnittlige andelen av selvstendig næringsdrivende17 som har deltat i formell eller ikke-formell 
utdannelse i perioden 2008 til 2014. 

 
Som figuren viser er deltakelsen på formell og ikke-formell utdannelse langt høyere blant arbeidstakere enn 

selvstendig næringsdrivende. En viktig årsak til denne forskjellen kan være at en selvstendig næringsdrivende 

ikke har mulighet til å være borte fra jobb for å etterutdanne seg fordi man jobber alene. En annen mulig årsak 

kan være at man som arbeidstaker vil etterspørre mer utdanning og kursing som en følge av at bedriften, og ikke 

en selv bærer kostnaden knytte til kompetansetiltaket. Dette funnet er interessant fra et samfunnsøkonomisk 

perspektiv, ettersom selvstendig næringsdrivende fullt ut internaliserer kostnaden knyttet til 

kompetanseutvikling. Dersom deres verdsetting av kurs og utdanning reflekterer arbeidstakernes verdsetting, 

kan funnet indikere at man fra bedriftens side investerer for mye i denne typen kompetanseutvikling. Fra 

samfunnets side derimot, kan aktiviteten være lønnsom ettersom samfunnet får mer igjen for 

kompetansehevingen enn det bedriften får, på grunn av kunnskapsspredning.  

  

                                                                 
17 Disse tallene er hentet fra AKU slik at det er SSBs definisjon for selvstendig næringsdrivende som ligger til grunn. Tallene 

er presentert som et gjennomsnitt over perioden 2008 til 2014 for å minimere usikkerheten knyttet til det lave antallet 
observasjoner av selvstendig næringsdrivende med formell utdannelse. 
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5.4. Helse, sykdom og ulykker 

I dette delkapittelet ser vi nærmere på de selvstendig næringsdrivendens helse og yrkesrisiko. Mannlig 

selvstendig næringsdrivende opplever langt høyere risiko for arbeidsulykker enn mannlige arbeidstakere. 

Kvinnelige selvstendig næringsdrivende er mindre utmattet og har lavere sykefravær enn kvinnelige 

arbeidstakere. 

Figur 37  Andelen selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere som opplever stor eller middels stor risiko for 
arbeidsulykker fordelt på kjønn. 

 

Som det fremkommer av figuren over har både kvinnelige og mannlige selvstendig næringsdrivende en 

opplevelse av høyere risiko for arbeidsulykker enn det arbeidstakere opplever. Særlig er forskjellen stor for 

menn. Dette reflekterer at mannlige selvstendige næringsdrivende i stor grad jobber i primærnæringene og i 

håndverksyrker der ulykkesrisikoen er større enn i resten av arbeidslivet. 

I figuren under ser vi nærmere på helseproblemer og sykefravær.  

Figur 38 Andelen selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere som opplever langvarige helseproblemer og som har 
opplevd sykefravær over 14 dager det siste året. 

 

Figuren til venstre viser at kvinnelige arbeidstakere opplever mer langvarige helseproblemer enn kvinnelig 

selvstendig næringsdrivende, mens det er motsatt for menn. Det er kvinnelige arbeidstakere som har den største 

andelen langvarige helseproblemer, mens kvinnelige og mannlige arbeidstakere har den samme andelen som 
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opplever langvarige helseplager. Om vi flytter fokuset over til figuren til høyre ser vi at det er mer sykefravær 

blant arbeidstakere enn det er blant selvstendig næringsdrivende og at det er mer sykefravær blant kvinner enn 

det er blant menn. Kvinnelige arbeidstakere er de med høyest sykefravær og det er en stor forskjell i sykefraværet 

for kvinner avhengig av om de er selvstendig næringsdrivende eller ikke. For mennene er denne forskjellen 

mindre. 

Når vi flytter fokus over på psykisk helse ser bildet annerledes ut. Figuren under viser andelen som er psykisk 

utmattet etter jobb daglig eller et par dager i uken. 

Figur 39  Andelen som er psykisk utmattet etter jobb daglig eller et par dager i uken. 

 

Det er arbeidstakere som er mest utmattet. Spesielt er andelen utmattede blant de kvinnelige arbeidstakerne 

høy. En annen interessant observasjon er at forskjellen i andel utmattede blant kvinnene mellom selvstendig 

næringsdrivende og arbeidstakere er svært stor, mens forskjellen for mennene er minimal. Dette kan igjen, som 

flere av de tidligere observasjonene reflektere at kvinnelige selvstendig næringsdrivende domineres av 

akademiske yrker. I tillegg kan det skyldes at yrkene kvinner har som arbeidstakere er forbundet med et ekstra 

mye stress og tidspress. 
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6. Hvem slutter som selvstendig næringsdrivende? 
Det er en stor andel av de selvstendig næringsdrivende som ikke lykkes. I følge Berglann med flere (2011) gikk 

omtrent 20 prosent av alle entreprenører og selvstendig næringsdrivende over til en annen aktivitet hvert år i 

femårsperioden de studerte etter år 2000. Nyere tall fra SSB bekrefter dette mønsteret. 19 prosent av alle 

enkeltpersonforetak i 2013 ble lagt ned. Dersom vi antar at enkelpersonforetak med kun en sysselsatt har større 

sannsynlighet for å legges ned, bør man forvente at tallet er enda større.    

I figuren under ser vi at over halvparten av enkelpersonforetakene som startet opp i 2008 var nedlagt året etter. 

Dette er foretak som i hovedsak huser selvstendig næringsdrivende.  Etter fem år var fire av fem foretak nedlagt. 

Det er med andre ord høy dynamikk i norsk foretakssektor, samtidig som antall selvstendig næringsdrivende som 

andel av alle sysselsatte er lavt i europeisk sammenheng. Dette bildet peker retning av at Norge har et høyt antall 

etableringer, men at få av dem overlever. Det er med andre ord ikke antall nyetableringer av næringsvirksomhet 

man bør strebe etter for å øke nyskapingen i norsk økonomi, men heller selskapenes og de selvstendig 

næringsdrivendes evne til å overleve og vokse.   

Figur 40    Andel av enkeltpersonforetak etablert i 2008 som er nedlagt etter 1 – 5 år 

 

I Berglann med flere (2011) har man kartlagt hva de selvstendig næringsdrivende går til når de slutter som 

selvstendige. Funnene er rapportert i tabellen under.  

Tabell 3     Selvstendig næringsdrivende: Hva kommer de fra og hva går de til,  Kilde: Berglann med flere (2011)   

I underkant av halvparten går over til å bli arbeidstakere, ca. 4 prosentvelger å ta utdanning, 5 prosent går til 

ledighet mens 7 prosent går over i pensjon og uførhet. Den store gruppen under navnet «annet», inneholder alle 
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de som fortsatt er del i arbeidsstyrken men som ennå ikke har gått over i ny aktivitet. At denne gruppen er såpass 

stor kan knyttes til at en andel selvstendig næringsdrivende har en løs tilknytning til arbeidslivet eller har yrker 

der det ikke er vanlig å være ansatt18.  

Med en aldrende befolkning har spørsmålet om hvor lenge arbeidstakere skal stå i arbeid blitt aktualisert. For at 

ikke de pensjonerte skal legge beslag på for store ressurser i samfunnet er det nødvendig at en større andel av 

befolkningen står lengre i arbeid. I denne sammenhengen er det av interesse å avdekke i hvilken grad selvstendig 

næringsdrivende arbeider lenger opp i årene enn arbeidstakere. For å kunne si noe om dette har vi fulgt en hel 

kohort av personer som var 58 år gamle i 1998 fra 1998 til 2010. I 2010 var disse 70 år gamle.  

Figur 41: Andel i arbeid, for kohorten av sysselsatte 58 åringer i 1998, gjennom perioden 1998 til 2010  

 

I figuren sammenligner vi utviklingen etter fylte 58 år, for de som var selvstendig næringsdrivende med de som 

jobbet minst 20 timer i uken som arbeidstaker. Kurvene viser at de som var 58 år gamle selvstendig 

næringsdrivende i 1998, har høyere sannsynlighet for å forlate sin rolle som selvstendig næringsdrivende med 

årene, enn det vi finner for arbeidstakerne. Isolert sett tilsier dette at selvstendig næringsdrivende ikke står 

lenger i jobb i årene opp mot pensjonsalder. Når det er sagt, har vi tidligere påvist at det er en opphoping av 

selvstendig næringsdrivende i alderen 49 og oppover. Disse to observasjonene er tilsynelatende motstridende, 

                                                                 
18 Dette underbygges av at vi ser at strømmen inn i selvstendighet og entreprenørskap fra annet-kategorien også er høy. 

Mest sannsynlig er årsaken til de store andelene at mange av de som starter for seg selv er personer uten fast jobb som heller 
ikke har krav på dagpenger. Denne gruppen vil ikke registreres som jobbsøkere siden de ikke har noen grunn til å melde fra 
til NAV, de vil uansett ikke motta ytelser. De som ikke er i stand til å opprettholde driften i enkeltpersonforetaket og dermed 
blir ledige vil heller ikke ha krav på dagpenger og dermed heller ikke fanges opp som ledige i offentlige registre. De 
fremkommer dermed ikke som ledige i tabellen over. Til slutt kan det også tenkes at en gruppe selvstendige har liten aktivitet 
ved siden av en tilværelse som hjemmeværende eller arbeidssøkende. Denne gruppen vil kunne gå inn og ut av tilværelsen 
som selvstendige når man følger definisjonen over, siden definisjonen forutsetter en viss inntekt (over 2G) for at man skal 
regnes som selvstendig næringsdrivende eller entreprenør. 
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men kan forklares med at det er de mellom 49 og 59 år som er særlig aktive i å starte opp som selvstendig 

næringsdrivende.  

Figuren viser at arbeidstakerne står lenger i jobb, men skalerer sannsynligvis ned aktiviteten (antall timer) etter 

hvert som de nærmer seg 70 år. Det er særlig etter fylte 66 at andelen aktive arbeidstakere begynner å falle 

raskt. For de selvstendig næringsdrivende er fallet jevnere fra 58 år og utover. Det er viktig å være oppmerksom 

på at figuren ikke sier noe om hva arbeidstakerne og de selvstendig næringsdrivende faktisk går til. De 

næringsdrivende kan gå til regulært arbeid eller til pensjon og trygd.    
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7. Fremtidens arbeidsliv: Tar de selvstendige likevel over på sikt? 
Vi ser i dag flere interessante trender som preger nærings- og arbeidslivet og som er særlig relevant for vår 

analyse av selvstendig næringsdrivende. En rekke kommentatorer peker nettopp på en egen trend som det er 

naturlig å kalle for «selvstendigfisering».  I dette begrepet kan man legge flere trender, men den viktigste er at 

stadig flere oppgaver i en bedrift blir utført av personer som ikke er fast ansatte. De er leid inn som konsulenter, 

og de leverer tjenester (entrepriser) som bedriftene tidligere utførte med intern arbeidskraft.  Trenden er nært 

knyttet til det man betegner som «outsourcing» av oppgaver. Dette utviklingstrekket har fått mye 

oppmerksomhet i den senere tid fordi trenden er blitt forsterket gjennom bruk av ny teknologi. Ny teknologi – 

og særlig IKT - endrer både hvordan vi produserer varer og tjenester og hvordan vi organiseringen 

arbeidsoppgavene. Den nye teknologien kan også endre etterspørselsmønsteret til befolkningen. Et nytt og 

sentralt element i bruken av ny teknologi, er det faktum at transaksjonskostnadene for bedriftene går ned, slik 

at en ikke lengre trenger å gjøre alt innomhus. Grensene for hva en bedrift bør gjøre internt har med andre ord 

endret seg markant de siste årene.  

Går en 100 år tilbake i tid, var det slik at de fleste varer og tjenester ble produsert av selvstendige arbeidere. 

Håndverkere, leger, frisører, og ikke minst bønder og fiskere. Trenden de siste hundre år med framveksten av 

det moderne foretak, var at alle oppgavene i produksjon av varer og tjenester ble tatt inn i bedriftene, og den 

dominerende måte å organisere arbeidet på ble å etablere faste og stødige arbeidsforhold med lønnsavtaler, 

investering i bedriftsspesifikke kunnskaper, sosiale ordninger og i noen land også bedriftsspesifikke helse og 

pensjonsavtaler.  

Nå hevder mange observatører at denne trenden har snudd. De hevder at selvstendige nå gradvis vil bli en 

viktigere del av arbeids- og næringslivet. I dette kapittelet gir vi en litt mer detaljert beskrivelse av disse trendene. 

Deretter knytter vi det til det store bildet av endringer som finner sted i næringslivet, som har store konsekvenser 

for hvilke jobber og arbeidsoppgave en venter vil forsvinner og hvilke som vil oppleve økt etterspørsel.  

Deretter forsøker vi å dokumentere om disse trendene faktisk finnes igjen i tallene. Sagt med andre ord, er det 

grunnlag for å si at «selvstendigfiseringen» allerede er i gang. I foregående kapitler har vi vist at bildet er preget 

av et stabilt antall selvstendig næringsdrivende, der vi ser moderat vekst i de med næringsinntekt på si. 

Spørsmålet vi skal drøfte er om vi også finner andre tendenser som tyder på at det er store endringer i 

arbeidslivet. Er det slik at flere har midlertidige jobber, og varer jobbene kortere enn før? Spiller utleiebyråene 

en større rolle enn før? Er det flere som jobber deltid? Og har det skjedd en endring i sammensetningen av de 

som er selvstendige, slik at det er andre yrkesgrupper som er selvstendige nå enn før? Er det bønder og fiskere 

som forsvinner og konsulenter og freelancere i ulike sammenhenger som overtar? 

7.1. Noen trender i «selvstendifiseringen» 

I løpet av de siste to tiårene, har vi fått servert en rekke trender som angivelig skal føre til dramatiske endringer 

i vårt arbeidsliv. Det er vanlig å trekke fram betydningen av «outsourcing»; at kjernen i bedriftene blir mindre, 

fordi tjenester som kjøpes inn av bedriftene nå dekker alt fra tradisjonelle vareleveranser til tjenester som leveres 

til styrerommet, der profesjonelle konsulenter kjøpes inn i større grad når store beslutninger skal tas.  

Vi hører nå om «Uberfisering» eller delingsøkonomi, der husholdninger tilbyr tjenester i markedet basert på sin 

arbeidskraft og sine kapitalvarer. Konseptet er at en tilbyr tjenester som drosje, utleie av hus, deling av biler i 

bilringer og lignende, uten at en går gjennom en fast ansettelse i en bedrift som et drosjeselskap, et hotell, eller 

et utleiebyrå.  
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En annen trend som får mye omtale er det en kaller «supertemps», dvs. at høyt kvalifiserte arbeidstakere – gjerne 

med høyere universitetsutdannelse og erfaring fra store internasjonale bedrifter, tar lengre eller kortere oppdrag 

for bedriftsledelsen i en omstillingsfase (Miller og Miller, 2012). En årsak til at dette har blitt en trend er at denne 

kompetansen - i form av høyere universitetsutdannelse fra gode steder, og som har erfaring fra store 

internasjonale bedrifter - er en knapp faktor som det er vanskelig å binde i en bedrift. En annen årsak kan være 

at personer med denne typen kompetanse gradvis ønsker mer fleksibilitet i arbeidsforholdet.  

Det snakkes mye om økt bruk av frilansere innen media og kultur. Mange mediehus har gjennomgått store 

reorganiseringer av produksjonen pga. en rivende teknologiske endring, og mange journalister er nå frilansere 

som delvis skriver for aviser og delvis skriver bøker og tar andre oppdrag. Et litt annerledes trekk, er at en har 

fått en økning i antall personer som er kunstnere, musikere og forfattere. Dette skyldes delvis en sterk 

inntektsøkning i befolkningen som fører større etterspørsel etter kunst og kultur, men veksten i denne typen 

tjenester er også drevet av endring i støtteordninger og teknologisk endring, blant annet i musikkbransjen.  

En annen trend som får mye oppmerksomhet, er det som går under navnet «walmartisering». Dette er en 

innovasjon i tjenestesektoren som har sitt utspring fra den største detaljhandlerkjeden i USA, Walmart. Denne 

beskriver flere nye endringer i måten å organisere arbeidslivet på, men det viktigste er at bedriften til enhver tid 

har oversikt over varebeholdninger og innsatsfaktorer slik at en ikke har store lager av varer. For arbeidsmarkedet 

betyr dette at etterspørselen etter arbeidskraft kan styres bedre gjennom dagen, uken og året. De ansatte får 

bare arbeidskontrakt noen timer om dager, eller bare noen dager i uken. Konsekvensen er at flere går over i 

deltidsjobber, temporære stillinger etc.  

Alle disse trendene peker mot en «selstendigfisering» av arbeidslivet, i form av at en ikke har et fast 

arbeidsforhold til en arbeidsgiver. I realiteten kan disse trendene også slå ut i økt bruk av midlertidige stillinger 

– en leies inn for en kortere eller lengre periode, eller økt bruk av deltidsstillinger. Det er også mulig å tenke seg 

at disse trendene trekker i retning av at folk tilbyr tjenester som selvstendig næringsdrivende, i tillegg til å ha en 

fast jobb som hovedinntektskilde. I denne næringsvirksomheten tilbys tjenester som konsulent, frilanser, 

musiker, kunstvirksomhet, eller en er aktiv på tilbudssiden i delingsøkonomien. Et viktig poeng er at disse 

trendene beskriver endringer i alle deler av arbeidslivet, både de delene som krever høy og spesialisert 

kompetanse, og de delene som ikke stiller strenge krav til ferdigheter.  

7.2. Teknologiske endring og polarisering i samfunnet 

En viktig drivkraft i endringene i nærings- og arbeidsliv de siste to tiårene – og som nok ligger bak mange av 

trendene vi omtalte over, har vært en sterk utvikling i bruk av IKT og automatisering av arbeidsoppgaver. Dette 

har både ført til en endring i produksjonen av varer og tjenester, en forandring i konsum- og 

etterspørselsmønster, og en forandring i arbeidsorganiseringen. Blant annet har en rekke manuelle yrker blitt 

mekanisert, og behovet for arbeidskraft har blitt betydelig redusert i næringene hvor automatiseringen har 

funnet sted. Dette har ført til at arbeidskraften har blitt flyttet mellom sektorer og mellom oppgaver (Graetz og 

Michaels, 2015).  

Særlig er det mange «mekaniske» arbeidsoppgaver som utføres av arbeidstakere med middels og lavere 

kompetanse som automatiseres bort. Et eksempel er personer i banksektoren der «front office» funksjonene i 

all hovedsak er borte, og nettbanktjenester har overtatt. Den samme utviklingen preger nå i økende grad 

varehandelsnæringen, der netthandel tar over for tradisjonell butikkhandel.  
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Disse endringene i retning av automatisering og digitalisering, preger arbeidsmarkedet i retning av at markedet 

blir mer polarisert. Personene som fylte de nå automatiserte oppgavene hadde ofte en videregående utdannelse. 

De gruppene av arbeidsstyrken som i mindre grad er preget av denne trenden, er de i toppen av 

kompetanseskalaen som utfører kognitivt kompliserte oppgaver som ikke kan rutiniseres, og den typen oppgave 

som trenger at en person til å utføre oppgavene og som krever mer sosiale egenskaper. Eksempler på det siste 

er lavkompetansetjenester som personlig trener, husarbeid, omsorgsarbeid etc. Disse oppgavene øker også i 

omfang i mange høyinntektsland på grunn av en kraftig inntektsutvikling og en aldrende befolkning. Mange av 

disse oppgavene blir for øvrig også utført av selvstendige. Dette er årsaken til at en kaller fenomenet polarisering, 

og kan illustreres ved en figur hentet fra Autor og Dorn (2010).  

Figur 42 Polarisering med utgangspunkt i USA     

 

 

Ideen i figuren er at en predikerer at bruken av IKT og rutinisering av oppgaver fører til en økning i etterspørselen 

av kompetanse i toppen – dvs. de som utfører kognitivt krevende oppgaver og som har høy lønn, og for de som 

kan utføre oppgaver som ikke kan rutiniseres bort slik som helsearbeid, personlige tjenester etc. De med 

oppgaver i midten av skalaen utfører i mindre grad kompliserte oppgave eller oppgaver som krever sosial 

kompetanse. De vil oppleve en avtakende etterspørsel etter arbeidskraften deres.  

Mange forskere og observatører av utviklingen av næringsliv og arbeidsmarked, venter også at teknologisk 

utvikling gjør maskiner i stand til å overta mer avanserte arbeidsoppgaver – såkalte «kognitive» rutineoppgaver 

– og ikke bare «mekaniske» rutineoppgaver som fram til nå har preget trendene (Brynjolfsson og McAfee, 2014; 

Frey og Osborne, 2014). Denne utviklingen trekker i retning av at polariseringen gradvis preges av færre 

kompetansintensive oppgaver som må utføres av folk. 

I Ekeland med flere (2015), gis det en prediksjon på hvor mange jobber i Norge som vil bli påvirket av denne 

automatiseringen i tiden fremover. Forfatterne anslår at en tredjedel av sysselsettingen kan være i stor fare for 

å bli utsatt for automatisering i løpet av de neste 20 årene. Med dette mener de at det er mer enn 70 pst. 

sannsynlighet for at oppgavene blir automatisert. Jobber som er mest utsatt for automatisering og som krever 

middels/lav kompetanse regnskapsførere, maskinførere/-operatører, selgere, butikkmedarbeidere og 

resepsjonister. Jobbene som er minst utsatt for automatisering i Norge befinner ifølge Ekeland m.fl. (2015) seg i 

offentlig sektor og enkelte tjenesteytende næringer, som f.eks. lærere, ingeniører, personer med lederoppgaver 
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og flere jobber i helse- og omsorgssektoren. Figuren nedenfor gir en oversikt over potensialet for automatisering 

i ulike sektorer og for ulike oppgaver. Forfatterne sammenligner med tilsvarende analyser for Finland.  

Figur 43    Sysselsatte personer fordelt etter sannsynligheten for automatisering. 2013.  

 

Kilde: Ekeland et al.  (2015). 

Det sentrale med denne analysen er at den teknologiske endringen med en bredere innføring av IKT, endrer 

metodene for produksjon og omsetning av varer og tjenester, i form av «Walmart»-modellen, organisering av 

transporttjenester som Uber og andre delingsøkonomi trender. Disse endringene i måten å produsere varer og 

tjenester på kan også endre hvordan bedriftene organiserer arbeidet, i form av mer midlertidighet i jobbene, økt 

bruk av selvstendige konsulenter etc.  

7.3. Hva viser tallene om forandringer av kontraktstyper i norsk arbeidsliv? 

Nylig er det rapportert om en kraftig økning i antall selvstendige i USA (Miller og Miller, 2012, Johns and Gratton, 

2012). Det er et problemet med mange av disse studiene at de definerer alle med deltidsstilling og midlertidige 

jobber som selvstendige. Dermed blåses tallene kraftig opp. Konsekvensen er at man ender med tall som er 5-

10 ganger større enn hva de mer pålitelige tallene for USA forteller. Standardtallene for USA hentes fra Bureau 

of Labor Statistics, og hviler på en surveyundersøkelse som ligner på vår egen AKU-undersøkelse der et utvalg av 

respondenter rapporterer hvilken type jobb de har. I denne statistikken er størrelsen på gruppen selvstendig 

næringsdrivende stabil over tid. Med andre ord ligner bildet i USA mye på det vi har i Norge og de fleste Nord-

europeiske land, i den forstand at andelen med selvstendige er stabil over tid.  

Kan det da tenke at disse trendene heller har påvirket antall personer med midlertidige stillinger og 

deltidsstillinger? For å besvare dette spørsmålet har vi tatt utgangspunkt i data fra Eurostat, samt en analyse Fafo 

har gjort på oppdrag av Arbeidsdepartementet basert på tilleggsspørsmål i AKU (Nergaard, 2006). Vi har også 

foretatt egne beregninger på lengden et arbeidsforhold i Norge, og om denne lengden har endret seg over tid.  I 

figuren under viser sammenhengen over tid for de Nordiske landene basert på tall for Eurostat.  
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Figur 44  Andelen midlertidig ansatte i de nordiske land over tid i aldersgruppen 15-64. Kilde: Eurostat, 2014 

 

Tallene viser stabile forhold knyttet til midlertidighet i alle fire nordiske land. Trenden er svakt nedadgående i 

alle land unntatt for Sverige som har en svak oppgang. Dette er et interessant resultat i vår sammenheng fordi 

en skulle forvente at dersom stadig flere bedrifter har midlertidige oppdrag eller engasjement, så skulle omfanget 

av midlertidighet i alle fall ikke gå ned.  I figuren under viser vi andelen midlertidige i Norge sammenlignet med 

andre land. Sammen med Danmark ligger Norge lavt i andel som har midlertidige stillinger (ca. 8 prosent er i 

midlertidige stillinger i dag). Resultatene er basert på AKU for Norge og tilsvarende undersøkelser i andre land, 

der respondentene blir spurt om de er midlertidig ansatt. 

Figur 45   Andel av totalt antall sysselsatte som står i midlertidige stillinger i aldersgruppen 15-64 år: Kilde: Eurostat, 2014. 

 

Halvparten av de midlertidig ansatte er i vikariater, 20 prosent sier de er på engasjement eller prosjekter, og like 

mange er ekstrahjelp (Nergaard, 2006). Halvparten av de med midlertidig jobb er i offentlig sektor der 

helsetjenester utgjør den største andelen. Det er interessant å observere at finansnæringen har en veldig liten 

andel midlertidige. En firedel oppgir at de har en annen hovedaktivitet enn jobb, og de fleste her er studenter. 
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Det er også interessant å observere at femti prosent – og enda høyere for de som har dette som hovedaktivitet, 

regner med å fortsette hos arbeidsgiver etter engasjementer er over. Dette er i tråd med analysen i Engebretsen, 

Salvanes og Vassengen (2012). Et annet forhold som understøtter den begrensede rollen som midlertidighet 

spiller i norsk økonomi, er det faktum at bemanningsfirmaer utgjør en liten andel av de sysselsatte i Norge, ca. 

1-1,5 prosent.  

Statistikken beskrevet over viser at det skjer lite med arbeidskontraktene i det norske arbeidsmarkedet. Det er 

ingen endring i midlertidige jobber. Det er en liten endring i fulltidsjobber vs. deltidsjobber for kvinner, men 

stabilt for menn. Men endringen går i motsatt retning dersom en tenker seg at flere kvinner tar deltidsjobber for 

å ha en selvstendig aktivitet i tillegg; flere kvinner jobber heltid enn før, og særlig de med høyere utdanning.  
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Vedlegg 1: Datakilder  
I rapporten er det blitt benyttet flere datakilder for å belyse ulike spørsmål knyttet til selvstendig 

næringsdrivende i Norge. Dette er både en styrke og en utfordring. På den ene siden har det vært krevende å 

sikre konsistens på tvers av datasettene og identifikasjonsmetodene. På den andre siden styrkes analysen av 

at hovedfunnene stort sett er de samme uavhengig av datakilde og identifikasjonsmetode. 

I de påfølgende avsnittene vil vi kort gå gjennom de ulike datakildene som er benyttet i rapporten. For en mer 

dyptgående dokumentasjon av de ulike datasettene hentet fra SSB henviser vi til dokumentasjons-notatene på 

SSBs hjemmeside. Linker til disse er lagt inn som fotnoter. 

Registerdata for hele populasjonen av sysselsatte i Norge 

Vi har i undersøkelsen benyttet registerbaserte data for perioden 1995-2010. For hvert år i denne perioden 

inneholder disse informasjon om alle personer bosatt i Norge som er mellom 16 år og 70 år gamle, altså i 

yrkesaktiv alder. Data inneholder informasjon om alle personer i denne aldersgruppen, både de som er i jobb, 

arbeidsledige, på trygd etc. Vi har informasjon om sysselsettingsforhold og arbeidsmarkedsstatus som 

selvstendig, arbeidsledig, sysselsettingstiltak, heltid/fulltid (4 kategorier), arbeidsinntekt, utdanning, 

demografiske variabler som alder, erfaring. Vi kan følge arbeidstakere over tid og over status.  

Hovedinformasjonen vi bruker er pensjonsgivende inntekt som omfatter alle som har inntekt som gir 

pensjonspoeng, dvs. alle som er i arbeidsstyrken. Dette inkluderer regulær arbeidsinntekt, inntekt som 

selvstendig, overføringer fra for eksempel mors- og farstrygd, sykepenger og arbeidsledighetstrygd. Dette betyr 

at de som har trygd (pensjons- eller uføretrygd), ikke er registrert inntekt selv om de er med i registeret. På 

inntektssiden har vi også ligningsregisteret fram til 2006. Data er anonymisert og inneholder ingen navn eller 

andre identifiserbare opplysninger. Siden data inneholder hele den yrkesaktive befolkningen fanger analysen 

som bruker disse data hele den norske populasjonen. 

 

Levekårsundersøkelsen 2009 og 2013 

Levekårsundersøkelsen er en årlig utvalgsundersøkelse som utføres av SSB. I 2013-undersøkelsen hadde den ca. 

25 000 respondenter. Undersøkelsen kartlegger enkelte år forhold i arbeidslivet. I denne rapporten har vi 

benyttet data fra undersøkelsen i 2009 og 2013. Temaet disse årene var nettopp arbeidsforhold. Da vi hentet ut 

data fra disse undersøkelsen benyttet vi kun inntektsdefinisjonen av selvstendig næringsdrivende. Vi fikk derfor 

ikke resultater for selvstendig næringsdrivende som var organisert som AS. Spørreundersøkelsene har mange 

detaljerte spørsmål knyttet til helse, utdanning, arbeidsforhold mm. Vi hentet ut data fra både 2009 

undersøkelsen og 2013 undersøkelsen. Ettersom forskjellene var minimale og utvalget var dobbelt så stort i 2013 

har vi valgt å kun rapportere funn fra den nyeste undersøkelsen. 

Menons historiske regnskapsdatabase 

Menon har en historisk bedriftsdatabase. Denne inneholder regnskapstall for samtlige norske selskap registrert 

i Brønnøysundregistrene. Fra denne databasen har vi hentet ut statistikk for AS med 0 eller 1 ansatte. I tillegg 

har vi benyttet Menons eierskapsdatabase til å identifisere selskap hvor daglig leder og eier er samme person. 

Kun selskap som tilfredsstiller disse kriterieriene og har positiv verdiskaping har blitt inkludert. 



   
M E N O N  E C O N O M I C S  5 3  R A P P O R T  

 

Statistikk fra SSB 

Næringsinntekt  
I den publiserte statistikken på SSBs hjemmeside ligger det registerbasert inntektsstatistikk for personer med 

næringsinntekt etter hovedinntektskilde. 19 Vi har benyttet denne statistikken til å se på bruttoinntekten og 

næringsinntekten fordelt på ulike næringer for personer med hovedinntekt fra næringsinntekt20 og alle med 

næringsinntekt.21 

Foretaksdata 
I den publiserte statistikken på SSBs hjemmeside ligger det informasjon om antall selskaper fordelt etter 

foretaksform og antall ansatte. Antall ansatte er delt inn i grupper der den minste er 0-4 ansatte. For å kunne 

bruke statistikken i denne rapporten bestilte vi derfor en ekstra kjøring der vi fikk foretaksstatistikken for 0 og 1 

ansatte. Vi benyttet foretaksdefinisjonen til å identifisere selvstendig næringsdrivende i denne statistikken, og 

benyttet statistikken til å se på næringsfordelingen blant de selvstendige. Det oppgis næringsinformasjon i andre 

datakilder også, som levekårsundersøkelsen, men vanskelighetene med å kode næring for personer, snarere enn 

for selskap, ser ut til å resultere i noen systematiske skjevheter for selvstendig næringsdrivende. Vi valgte derfor 

å benytte foretaksdefinisjonen for å få et riktigst mulig bilde av næringsfordeling. 

Registerbasert sysselsetting med landbakgrunn 
For å se på landbakgrunn tok vi utgangspunkt i SSBs registerbaserte statistikk over sysselsetting blant 

innvandrere.22 I denne statistikken har SSB delt de sysselsatte inn i lønnstakere og selvstendige. SSB identifiserer 

160 000 selvstendige i Norge i 2012 som er omtrent det samme antallet vi identifiserer med vår hoveddefinisjon. 

  

                                                                 
19 Tabell 10264 
20 inntektsdefinisjonen, men uten skille mellom over og under 2G 
21 inntektsdefinisjonen av selvstendig næringsdrivende pluss arbeidstaker med selvstendig aktivitet på siden, men uten skille 
mellom over og under 2G 
22 Tabell 08560 
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Vedlegg 2: Definisjoner av selvstendig næringsdrivende 
Definisjonen av arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende er gjensidig utelukkende for en enkelt jobb – man 

er enten selvstendig eller arbeidstaker. For en enkeltperson derimot er definisjonen ikke gjensidig utelukkende 

– en person kan både være selvstendig næringsdrivende og arbeidstaker. Grunnen er at en person kan ha flere 

jobber. For eksempel kan man være arbeidstaker i et selskap samtidig som man er selvstendig næringsdrivende 

i et annet. For å få en mer presis forståelse av hvordan begrepet selvstendig næringsdrivende brukes i praksis og 

i denne rapporten vil vi i det følgende gå gjennom tre ulike definisjoner som vi benytter til å identifisere 

selvstendig næringsdrivende. Personene som identifiseres ved bruk av de ulike metodene vil i hovedsak være de 

samme. Valget av identifiseringsmetode bestemmes derfor på bakgrunn av datatilgang og analysespørsmål. 

Ettersom vi i denne rapporten benytter en rekke ulike datakilder til å analysere selvstendig næringsdrivende vil 

vi også benytte flere av de ulike identifikasjonsmetodene.  

Foretaksdefinisjonen 

Helt overordnet, og i tråd med den konseptuelle definisjonen over, kan en selvstendig næringsdrivende defineres 

på bakgrunn av foretaksinformasjon. I Norge er det i hovedsak to måter å organisere et foretak på dersom man 

ønsker å operere som selvstendig næringsdrivende. Man kan enten opprette et enkeltmannsforetak, eller man 

kan opprette et aksjeselskap uten ansatte.23 Fordelen med foretaksdefinisjonen er at man forholdsvis enkelt får 

identifisert foretak med selvstendig næringsdrivende. Vi bruker denne definisjonen blant annet når vi benytter 

tall dra Menons regnskapsdatabase og foretaksdata fra SSB. Ulempen med foretaksdefinisjonen er at den i 

utgangspunktet kun identifiserer selskapet, og ikke den som er selvstendig.24 Foretaksdefinisjonen er derfor 

egnet når man ønsker å analysere utviklingen i forhold knyttet til selskapet, som lønnsomhet, omsetning og 

næring, og ikke forhold knyttet til personen, som utdannelse, pensjon og yrke.  

Selvdefinert 

For å overkomme problemene tilknyttet foretaksdefinisjonen må man supplere med en definisjon som 

identifiserer den selvstendig næringsdrivende direkte. Generelt kan dette gjøres på to måter. Enten gjennom 

subjektiv vurdering, eller gjennom objektiv klassifisering. 

I spørreundersøkelser, som levekårsundersøkelsen og arbeidskraftsundersøkelsen, blir intervjuobjektet bedt om 

å oppgi yrkesstatus. Dette er et eksempel på hvordan subjektiv vurdering kan benyttes til å identifisere den 

selvstendig næringsdrivende. Fordelen med det subjektive målet er at man fanger opp personer som oppfatter 

seg selv som selvstendig næringsdrivende. Ulempen er at ulike personer kan legge ulik mening i hva det vil si å 

være selvstendig næringsdrivende. I tillegg mister man potensielt muligheten til å fange opp og beskrive de som 

både er selvstendig næringsdrivende og er arbeidstakere.  

Levekårsundersøkelsen inneholder et spørsmål om den intervjuede oppfatter seg selv som selvstendig eller ikke. 

Vi kontrollerte vår inntektsbaserte identifikasjonen opp mot svarene på dette spørsmålet. 82 prosent av de som 

oppfattet seg som selvstendige hadde næringsinntekt og havnet dermed i en av våre selvstendigkategorier. 

                                                                 
23 Man kan enten drive aksjeselskapet med 0 ansatte og kun ta ut utbytte, eller ansette seg selv og drive 
aksjeselskapet med 1 ansatt. 
24 Unntaket er datasett hvor foretaksinformasjonen er koblet med individsinformasjon. 
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Tabell 4: oversikt over selvoppgitt og inntektsidentifiserte selvstendig næringsdrivende i Levekårsundersøkelsen 2013 

Kategori 
Andel som oppfatter seg 

som selvstendig 

Arbeidstaker med lønn over 2G 10 % 

 Selvstendig næringsdrivende med inntekt over 2G 63 % 

Arbeidstaker med lønn under 2G 4 % 

Selvstendig næringsdrivende med inntekt under 2G 12 % 

Abeidstaker med inntekt over 2G og næringsinntekt mindre enn lønn 6 % 

Arbeidstaker med inntekt under 2G og næringsinntekt mindre enn lønn 1 % 

Ikke i arbeid 2 % 

Negativ næringsinntekt 2 % 

SUM 100 % 

SUM, med næringsinntekt 82 % 

 

I dataene fra levekårsundersøkelsen 2013, som benyttes i denne rapporten, ser det ikke ut til å være noen 

systematiske forskjeller mellom de som identifiseres via inntektsmetoden og de selvrapporterte. Vi har med 

andre ord ikke belegg for å vurdere de selvstendig næringsdrivende, identifisert med inntektsmetoden, som 

vesentlig forskjellige fra de selvstendig næringsdrivende, identifisert via subjektiv vurdering. Vi har derfor valgt 

å kun rapportere funn for selvstendig næringsdrivende identifisert med inntektsmetoden fra 

levekårsundersøkelsen.  

 

Inntektsdefinisjonen 

Inntektsdefinisjonen er det som danner grunnlaget for hoveddefinisjonen av selvstendig næringsdrivende i 

denne rapporten. For å overkomme problemene tilknyttet definisjonene beskrevet over, vil vi, der det er mulig, 

ta utgangspunkt i den enkeltes inntektskilder. Personer med enkeltmannsforetak leverer næringsoppgave, og 

tjener det som hos skatteetaten omtales som næringsinntekt. På bakgrunn av denne informasjonen vil vi 

definere en selvstendig næringsdrivende som en person som mottar brorparten av inntekten fra næringsinntekt. 

En slik definisjon vil være ekvivalent med SSBs deling mellom personer med lønnsinntekt og næringsinntekt som 

hovedinntektskilde. Videre vil vi bruke ulike inntektsdelinger til å identifisere ulike typer selvstendig 

næringsdrivende.  

Ulempen med inntektsdefinisjonen er at man kun fanger opp de selvstendig næringsdrivende som organiserer 

seg som enkeltmannsforetak. Ettersom man også kan velge å organisere seg som et aksjeselskap risikerer man å 

få et skjevt utvalg og undervurdere det totale antallet selvstendig næringsdrivende om man kun benytter 

inntektsdefinisjonen. I rapporten har vi derfor også inkludert personer som er eneste eier i et AS i 

hoveddefinisjonen. Hoveddefinisjonen er dermed en hybrid mellom foretaks og inntektsdefinisjonen.  
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Vedlegg 3: Nærmere om utdanning 
Mer findelt oversikt over utdanningsandeler fra levekårsundersøkelsen 

 

 

Ungdomsskol
enivå (8-10)

Videregående
grunnutd.(11-

12)

Videregående
avsluttende

utd.(13+)

Påbygging til
vidg.utd (14+)

Universitet/h
øgskole 1 (14-

17)

Universitet/h
øgskole 2 (18-

19)

Forskernivå
(20+)

Arbeidstaker, kvinne 10% 7% 23% 3% 45% 12% 1%

Selvstendig næringsdrivende, kvinne 6% 11% 33% 5% 25% 19% 1%

Arbeidstaker, mann 13% 5% 32% 5% 29% 14% 2%

Selvstendig næringsdrivende, mann 21% 14% 39% 1% 13% 12% 0%
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