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Sesongjustering av sykefraværsstatistikken
- Forslag til metode 

Av Jon Petter nossen

SAMMENDRAG

Artikkelen presenterer en metode for å sesongjustere legemeldt sykefravær. Vi sesongjusterer først tapte dagsverk og 
avtalte dagsverk for kvinner og menn hver for seg, og beregner deretter den sesongjusterte syke fraværsprosenten i alt 
og etter kjønn. Metoden gir relativt glatte kurver uten synlig gjenværende sesongvariasjon. Særlig gjelder det når man 
også fjerner effekten av at influensafraværet ikke følger et fast sesongmønster.

Sesongjusterte tall gjør det mulig å sammenligne statistikk for et nytt kvartal med forrige kvartal i stedet for bare å 
sammenligne med samme kvartal året før. Resultatene viser at vi får et mer presist bilde av den dagsaktuelle utviklingen 
i det legemeldte sykefraværet. For annet kvartal 2011 viser de ujusterte tallene en økning på tre prosent i forhold til 
annet kvartal 2010. Sesongjusterte tall viser derimot en nedgang på tre prosent fra første til annet kvartal 2011.

Med sesongjusterte tall fanger vi opp trendskifter tidligere enn når man sammenligner ujusterte tall med samme 
kvartal året før. De sesongjusterte tallene viser at nedgangen i legemeldt sykefravær som ble observert i hele 2010, 
startet allerede i fjerde kvartal 2009, eller tredje kvartal hvis vi fjerner svingninger som skyldes influensa.  Videre 
 startet økningen som ble observert i første kvartal 2011 allerede i annet kvartal 2010, eller tredje kvartal når vi 
 kontrollerer for influensasvingninger. Videre er det en nedgang allerede fra første eller annet kvartal 2011, igjen 
 avhengig av om vi kontrollerer for variasjon i influensafravær.

Med sesong- og influensajusterte tall finner vi at den store nedgangen i legemeldt sykefravær i 2009-2010 i all hoved-
sak skjedde i fjerde kvartal 2009 og første kvartal 2010. Nedgangen sammenfaller dermed med den store medie debatten 
om sykefravær i kjølvannet av statsministerens utspill om tiltak for å få ned sykefraværet, samt forhandlingene om en ny 
IA-avtale. Dette illustrerer at sesongjusterte tall kan gjøre det lettere å tolke utviklingen i sykefraværet.

Sesongjustering bidrar også til å tallfeste nivåskiftet i legemeldt sykefravær fra annet til tredje kvartal 2004 i 
 for bindelse med endringer i sykmeldingsregelverket 1. juli 2004. De sesongjusterte tallene viser en nedgang fra annet 
til tredje kvartal 2004 på 16 prosent både for kvinner og menn. Det var også en betydelig nedgang i første halvår 2004 
som vi ikke kan utelukke at hadde sammenheng med regelendringene.

INNLEDNING
Sykefraværsstatistikken har betydelige sesongvariasjo-
ner, noe som gjør at det kan være vanskelig å tolke utvik-
lingen i sykefraværet. Siden det til nå ikke har vært utar-
beidet sesongjusterte tall, blir det alltid sammenlignet 
med samme kvartal året før når statistikk for et nytt 
kvartal publiseres. Det løser noe av problemet med 
 sesongvariasjon, men gjør det vanskelig å tolke utviklin-
gen de aller siste kvartalene, og å fange opp trendskifter 
raskt. Det er særlig i perioder med store svingninger i sy-
kefraværet, slik vi har sett de siste par årene, at dette er 
uheldig.

Sesongjustering er et eget fagområde innen statistikk, 

og kan innebære mange metodiske utfordringer. Det gjel-
der ikke minst for sykefraværsprosenten, som ikke er en 
enkelt størrelse, men en indikator sammensatt av flere 
ulike komponenter (se definisjon i faktaboks). Et eventuelt 
opplegg for sesongjustering må også ta hensyn til at syke-
fraværsstatistikken produseres i samarbeid mellom NAV 
og Statistisk sentralbyrå (SSB). Et viktig moment er at det 
bare er NAV som har tilgang på diagnoseopplysninger for 
det legemeldte fraværet, som utgjør rundt 85 prosent av 
det totale sykefraværet. Statistikken over egenmeldt 
 fravær lages derimot av SSB alene. Fra før publiserer 
NAV sesongjusterte arbeidsledighetstall, mens SSB se-
songjusterer en rekke ulike statistikker.
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Sesongjusterte sykefraværstall vil gjøre det lettere å 
tolke utviklingen i sykefraværet. Det kan også gjøre det 
lettere å avdekke mulige effekter på sykefraværet av for 
eksempel regelendringer og betydningen av endringer i 
de  økonomiske konjunkturene.

Artikkelen presenterer sesongjusterte tall for det lege-
meldte sykefraværet. Tall for kvinner og menn presenteres 
hver for seg og samlet.1 Det blir vist hvordan sesongjus-
terte tall kan brukes til å tolke utviklingen i sykefraværet. 
Tallene er utarbeidet med nyeste versjon av programmet 
X-12-ARIMA, som er det mest brukte verktøyet for 
 sesongjustering (se faktaboks om sesongjustering). Til 
slutt blir noen metodevalg som ligger til grunn beskrevet.

EN FØRSTE TITT PÅ SESONGVARIASJONEN
Figur 1 viser utviklingen i sykefraværsprosenten (lege-
meldt fravær) etter kjønn og kvartal de siste fire og et 
halvt år. Vi ser at sesongvariasjonen i denne perioden har 
vært ganske stabil fra år til år, særlig for menn. Syke fra-
været for menn var høyest i tredje kvartal alle årene, og 
vanligvis lavest i annet kvartal. For kvinner ser vi en 
mindre tydelig topp i tredje kvartal, og bare i to av årene. 
Det kan dermed se ut til at sesongvariasjonen i syke-
fraværet er svakere eller mindre stabil for kvinner enn for 

1  Vi har ikke forsøkt å sesongjustere per næring eller fylke. Sesongjustering 
per næring vanskeliggjøres av omlegging til ny næringsstandard fra 
2009.

menn. Vi ser også at 2008 (stiplede kurver) skiller seg fra 
de andre årene, særlig for kvinner. Hva som var spesielt 
med dette året skal vi snart komme tilbake til.

I utgangspunktet skulle man forvente at sykefraværet 
ville være høyest om vinteren, blant annet på grunn av 
luftveisinfeksjoner. Så hvorfor er fraværsprosenten høyest 
i tredje kvartal – i hvert fall for menn? For å kunne si noe 
om det skal vi se på tapte dagsverk (telleren i sykefraværs-
prosenten) og avtalte dagsverk (nevneren) hver for seg.

Når det gjelder avtalte dagsverk, ser sesongvariasjonen 
ut til å ha vært ganske stabil de siste fem årene både for 
kvinner og menn (figur 2). Vi ser at antall avtalte dags-
verk nesten alle årene er lavest i tredje kvartal og nest 
 lavest i annet kvartal. En viktig årsak er at avtalte dags-
verk inneholder justering for ferie, og andelen som tar ut 
ferie er langt høyere i tredje kvartal enn de andre kvarta-
lene. At det er færre avtalte dagsverk også i annet kvartal, 
skyldes de mange helligdagene blant annet i påsken, som 
de fleste årene faller i annet kvartal. I tillegg tar flere ut 
ferie i det kvartalet påsken faller i.

Vi ser også at 2008 (stiplede kurver) skiller seg klart fra 
det generelle mønsteret både for kvinner og menn. Den 
sannsynlige årsaken er at påsken i 2008 falt i første kvar-
tal, slik at en del helligdager og feriedager det året ble 
forskjøvet fra annet til første kvartal. I 2010 falt påsken 
rundt månedsskiftet mars/april, og det er da uklart hva 
effekten vil bli. Ut fra figuren ser det ikke ut til at sesong-
variasjonen i 2010 skiller seg særlig fra et «normalår» når 
det gjelder avtalte dagsverk.

Figur 3 viser det samme for tapte dagsverk. Også her 

Om sesongjustering

Sesongjustering er å bruke statistiske metoder for å fjerne systematiske sesongvariasjoner fra en månedlig eller kvartals-
vis tidsserie, slik at tidsserien i størst mulig grad uttrykker den reelle utviklingen over tid. Det mest kjente sesongjuster-
ingsverktøyet er X-12-ARIMA, som er utviklet av det amerikanske «statistikkbyrået» og gratis tilgjengelig fra  
http://www.census.gov/srd/www/x12a/. Det finnes en omfattende brukermanual, se US Census Bureau (2007/2011). For en 
enkel innføring i sesongjustering på norsk, se http://www.ssb.no/metadata/metode/sesongjustering.html. En mer detaljert 
 beskrivelse med vekt på tidsserieanalyse er gitt i Pham (2001). Retningslinjer for sesongjustering av europeisk statistikk er 
gitt i Eurostat (2009).

Det er mange mulige årsaker til sesongvariasjoner, som for eksempel (Pham 2001):
•  Fast usymmetri i kalenderen (f.eks. flere dager i januar enn februar, faste helligdager)
•  Normal variasjon i klimaet (temperatur, nedbør)
•  Atferdsvariasjoner knyttet til ferie og høytider (sommerferie, jul, påske)
•  Administrative forhold (f.eks. når skoleåret starter og slutter)
•  Forventninger om sesongvariasjon (f.eks. økt produksjon/import av varer før julehandelen)

Legemeldt sykefravær – en sammensatt indikator

•  Avtalte dagsverk: Totalt antall planlagte arbeidsdager for alle aktive arbeidsforhold ifølge arbeidstaker-/ arbeidsgiverregisteret. 
Inneholder justering for deltid og ferie.

•  Tapte dagsverk: Totalt antall tapte arbeidsdager som følge av sykmelding for alle aktive arbeidsforhold.  
Inneholder justering for deltid og sykmeldingsgrad.

•  Sykefraværsprosenten: Tapte dagsverk i prosent av avtalte dagsverk.
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ser det ut til at sesongmønsteret både for kvinner og menn 
er relativt stabilt fra år til år. For kvinner ligner mønsteret 
mye på det vi så for avtalte dagsverk, mens det for menn 
er noe annerledes. Det betyr at sesongvariasjonen i tapte 
og avtalte dagsverk «opphever» hverandre i større grad 
for kvinner enn for menn. Dette bidrar til at sesongvaria-
sjonen i sykefraværsprosenten er tydeligere for menn enn 
for kvinner, som vi så av figur 1.

Tapte dagsverk for menn ser vanligvis ut til å være 
 lavest i annet kvartal og nest lavest i tredje kvartal. At 
avtalte dagsverk for menn er lavest i tredje kvartal, mens 
tapte dagsverk likevel er høyere i tredje enn i annet kvar-
tal, bidrar til at sykefraværsprosenten er høyest for menn i 
tredje kvartal. Denne tendensen er mindre tydelig for 
kvinner.

Også her skiller 2008 (stiplede kurver) seg ut både for 
kvinner og menn, og årsaken er trolig igjen den avvikende 
påsken. På samme måte som vi så i figur 2 ser 2010 ut til å 
ligne mye på et «normalår», til tross for delvis avvikende 
påske. På grunn av de kraftige svingningene i sykefra-
været de siste årene må vi imidlertid være forsiktige med 
å tolke utviklingen det enkelte år.

HVORDAN BEHANDLE SVINGNINGER 
I INFLUENSAFRAVÆRET?
Et viktig forhold å ta hensyn til ved sesongjusteringen er 
influensa. I den grad influensarelatert sykefravær er like 
utbredt blant arbeidstakerne og faller i samme kvartal 
hvert år, vil det bli «justert bort» som del av den faste se-
songvariasjonen. Men i praksis varierer influensaseson-
gene fra år til år både når det gjelder hvilke(t) kvartal de 
hoved sakelig  faller i og hvor mange som blir sykmeldt, 

eventuelt også hvor lenge de er sykmeldt. Hovedtyngden 
av influensafraværet faller vanligvis i første kvartal, men 
noen år allerede i fjerde kvartal. Svineinfluensaen i 2009 
skiller seg klart ut ved at hovedtyngden falt i tredje og 
fjerde kvartal, og den førte dessuten til at det ble lite 
«vanlig» influensa i første kvartal 2010. Siden vi har 
diagnose opplysninger, er det mulig å kontrollere for disse 
svingningene i influensafraværet og dermed forbedre 
kvaliteten på sesongjusteringen.

Det er imidlertid et spørsmål om influensavariasjonen 
skal fjernes fra tidsserien sammen med sesongvariasjo-
nen, eller om svingninger i influensafraværet skal være 
med i de sesongjusterte tallene. Ifølge Eurostats retnings-
linjer for sesongjustering av offisiell statistikk bør 
 ekstremverdier med kjent årsak beholdes i de sesongjus-
terte tallene fordi de gir informasjon om spesifikke hen-

Figur 1: 
Legemeldt sykefravær i prosent av avtalte dagsverk, 
etter kjønn og kvartal. 1. kvartal 2007 – 2. kvartal 
2011
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Figur 2: 
Avtalte dagsverk i millioner, etter kjønn og kvartal.  
1. kvartal 2007 – 2. kvartal 2011
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Figur 3: 
Tapte dagsverk i millioner, etter kjønn og kvartal.  
1. kvartal 2007 – 2. kvartal 2011
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delser, som for eksempel en streik (Eurostat 2009). Det 
kan imidlertid diskuteres om influensavariasjonen skal 
betraktes som ekstremverdier, siden den ikke handler om 
en enkeltstående hendelse, men svinger opp og ned fra 
kvartal til kvartal. Formålet med sesongjustering av syke-
fraværsstatistikken er å i større grad få fram den «reelle» 
utviklingen i sykefraværet. I forhold til dette kan det dis-
kuteres hvor interessante svingningene i influensafra-
været er, og kanskje er det mest hensiktsmessig å holde 
alle influensasvingninger utenfor de sesongjusterte talle-
ne. Dette vil ikke minst gjøre det lettere å avdekke mulige 
trendskifter i statistikken. Siden vi ikke tar stilling til 
hvilken metode som foretrekkes, blir det presentert tall 
både med og uten influensasvingninger.

SESONGJUSTERTE TALL MED OG  
UTEN INFLUENSA
Figur 4 viser både sesong- og influensajusterte tall og kun 
sesongjusterte tall for tapte dagsverk, sammen med de 
ujusterte tallene. Figur 5 viser sesongjusterte tall for 
 avtalte dagsverk. Vi ser at den anvendte metoden generelt 
gir forholdsvis glatte kurver uten synlig gjenværende 
 sesongvariasjon, i hvert fall når influensasvingningene er 
fjernet. Med utgangspunkt i disse tallene har vi deretter 
beregnet sesongjusterte tall for sykefraværsprosenten. 
Disse er vist i figur 6 og fordelt på kjønn i figur 7.

Det framgår av figur 6 at også den sesong- og influensa-
justerte tidsserien for sykefraværsprosenten gir en relativt 
glatt kurve. Det gjelder i noe mindre grad for kurven 
«kun sesongjustert» hvor influensasvingningene ikke er 
trukket ut – denne kurven er klart mer «hakkete». Dette 
er tydeligst i forbindelse med svineinfluensaen, som gjor-

de at det var spesielt mye influensa i tredje og fjerde kvar-
tal 2009, og spesielt lite i første kvartal 2010. Det er også 
en klar forskjell blant annet i fjerde kvartal 2003, første 
kvartal 2004 og første kvartal 2007.2

Sesongjusteringsverktøyet produserer også en såkalt 
trend. Denne beregnes som et glidende gjennomsnitt av 
de sesongjusterte tallene, og er dermed ikke en langsiktig 
trend i vanlig forstand. Siden den sesong- og influensajus-
terte tidsserien er såpass glatt som vi har sett, er det liten 
grunn til å presentere trendtall i tillegg her.

HVILKEN NYTTE KAN VI HA AV 
SESONGJUSTERTE TALL?

Økt eller redusert fravær i 2. kvartal i år?
Selv om sesongjusterte tall aldri vil være renset for til-
feldige utslag, gjør de det mulig å sammenligne statistikk 
for et nytt kvartal med det foregående kvartalet i stedet 
for bare å sammenligne med samme kvartal året før. 
 Tabell 1 viser noen ulike måter å presentere prosentvise 
endringstall for legemeldt sykefravær. For annet kvartal 
2011, som er det siste kvartalet vi har statistikk for, viser 
de ujusterte tallene (kolonne 1) en økning på tre prosent i 
forhold til annet kvartal 2010. Det er dette tallet som ble 
brukt blant annet i pressemeldingen når NAV og SSB pu-
bliserte denne statistikken. De sesongjusterte tallene både 
med og uten influensasvingninger, viser omtrent like stor 
økning så lenge vi sammenligner med annet kvartal 2010 
(kolonne 2 og 3). Når vi i stedet sammenligner de sesong-

2  Forskjellene er mindre tydelige i figur 7 på grunn av ulik skalering av den 
vertikale aksen.

Figur 4: 
Tapte dagsverk i millioner, etter kjønn. Sesong- og 
influensajustert, kun sesongjustert og ujustert. 2. 
kvartal 2000 – 2. kvartal 2011
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Figur 5: 
Avtalte dagsverk i millioner, etter kjønn. Sesongjustert 
og ujustert. 2. kvartal 2000 – 2. kvartal 2011
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Figur 7: 
Legemeldt sykefravær i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn. Sesong- og influensajustert, kun sesongjustert 
og ujustert. 2. kvartal 2000 – 2. kvartal 2011
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Figur 6: 
Legemeldt sykefravær i prosent av avtalte dagsverk. Sesong- og influensajustert, kun sesongjustert og ujustert. 
2. kvartal 2000 – 2. kvartal 2011
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justerte tallene med forrige kvartal (kolonne 4 og 5), viser 
det seg å ha vært en nedgang på tre prosent. Økningen i 
legemeldt fravær som vi har observert i noen kvartaler, 
har dermed snudd til en nedgang (jf. figur 6 og 7). Vi får 
altså et mer presist bilde av den dagsaktuelle utviklingen i 
sykefraværet ved å ved å ta i bruk sesongjusterte tall.

Når inntraff trendskiftene de siste årene?
De ujusterte tallene i tabell 1 viser at legemeldt syke-
fravær økte sammenlignet med samme kvartal året før i 
alle kvartalene i 2009. På samme måte gikk fraværet ned 
i alle kvartalene i 2010 og økte i begge kvartaler hittil i 
2011. De sesongjusterte tallene sammenlignet med forrige 
kvartal viser derimot at nedgangen startet allerede i tredje 
eller fjerde kvartal 2009, og at økningen deretter startet i 
andre eller tredje kvartal i 2010. Hvis vi velger de sesong- 
og influensajusterte tallene, skjedde vendepunktene i 
tredje kvartal 2009 og tredje kvartal 2010. Videre finner 
vi en nedgang fra første eller annet kvartal 2011 – første 
kvartal når vi kontrollerer for  influensasvingninger. Dette 
illustrerer at de sesongjusterte tallene fanger opp trend-
skifter tidligere enn når statistikken presenteres ved å 
sammenligne med samme kvartal året før.

Når vi sammenligner de sesong- og influensajusterte 
tallene med forrige kvartal, finner vi at det aller meste av 
nedgangen i legemeldt sykefravær fra 2009 til 2010 
 skjedde i fjerde kvartal 2009 og første kvartal 2010. 

 Nedgangen sammenfaller dermed i stor grad med den 
omfattende mediedebatten som fulgte etter statsministe-
rens utspill om tiltak for å få ned sykefraværet i for-
bindelse med reforhandling av IA-avtalen.

Hvor stort var nivåskiftet i 2004?
Figur 6 og 7 tyder på at det var et nivåskifte fra annet til 
tredje kvartal 2004. Dette er kjent fra tidligere og sam-
menfaller med endringer i sykmeldingsregelverket fra 
1. juli 2004. Det ble blant annet lagt vekt på å øke bruken 
av gradert sykmelding og begrense bruken av aktiv 
 sykmelding, og det ble stilt krav om arbeidsrelatert 
 aktivitet senest innen åtte ukers sykmelding unntatt når 
medisinske grunner klart er til hinder for det. De sesong-
justerte tallene både med og uten influensasvingninger 
viser en nedgang fra annet til tredje kvartal 2004 på 
16 prosent både for kvinner og menn. Dette stemmer godt 
med Markussen (2009), som finner at regelendringene i 
2004 førte til en nedgang i legemeldt sykefravær på 
23 prosent. Årsaken til at dette tallet er noe høyere, er 
trolig at Markussen sammenligner sykefraværet i første 
og annet halvår 2004 og dermed fanger opp en del av 
 nedgangen fra første til annet kvartal 2004, samt av en 
svak nedgang fra tredje til fjerde kvartal 2004. Det er 
godt mulig at også disse endringene hadde sammenheng 
med regelendringene.

Når det gjelder de ujusterte tallene, viser de en nedgang 

Tabell 1: 
Prosentvis endring i legemeldt sykefravær fra samme kvartal året før eller fra forrige kvartal. Ujusterte tall  
og sesongjusterte tall med og uten influensasvingninger. 1. kvartal 2009 – 2. kvartal 2011

Prosentvis endring fra samme kvartal året før Prosentvis endring fra forrige kvartal

Ujusterte 
tall

Sesongjusterte 
tall med influensa-

svingninger

Sesong- og  
influensajusterte 

tall

Sesongjusterte 
tall med influensa-

svingninger

Sesong- og 
influensa-justerte 

tall

1. kvartal 2009 +4,2 +4,3 +3,4 +3,0 +2,1
2. kvartal 2009 +5,8 +5,7 +6,1 +3,5 +4,0
3. kvartal 2009 +12,1 +10,9 +6,3 +3,4 -0,7
4. kvartal 2009 +6,7 +4,5 0,0 -5,2 -5,3
1. kvartal 2010 -9,7 -8,7 -6,2 -10,0 -4,2
2. kvartal 2010 -12,3 -11,6 -11,5 +0,2 -1,8
3. kvartal 2010 -10,9 -13,3 -9,6 +1,4 +1,4
4. kvartal 2010 -6,6 -5,4 -1,1 +3,5 +3,7
1. kvartal 2011 +5,6 +5,7 +3,2 +0,6 -0,1
2. kvartal 2011 +2,8 +2,0 +2,0 -3,4 -3,0
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på 23 prosent i tredje kvartal 2004 sammenlignet med 
tredje kvartal 2003, mot en nedgang på 10 prosent i annet 
kvartal 2004 sammenlignet med annet kvartal 2003. Målt 
på denne måten er det vanskelig å si noe sikkert om hvilke 
kvartaler nedgangen kom i. De sesongjusterte tallene 
 viser altså at en stor del av endringene i 2004 kom i det 
første kvartalet etter at regelendringene trådte i kraft. For 
øvrig må nedgangen i legemeldt sykefravær i 2004 sees 
på  bakgrunn av at sykefraværet økte i hele perioden 1994-
2003, og at nedgangen derfor kom fra et svært høyt nivå 
(Nossen og Thune 2009).

NÆRMERE OM METODEVALG
Sesongjusteringsverktøyet X-12-ARIMA gir mulighet for 
mange alternative metodevalg, og inneholder diverse 
 diagnostikk og kvalitetsmål (US Census Bureau 2010). 
Det er imidlertid få konkrete retningslinjer for hvordan 
man skal velge mellom ulike spesifikasjoner som opp-
fyller minstekravene til kvalitet. Generelt vil sesong-
justering ha bedre kvalitet for registerbasert statistikk, 
som vi ser på her, enn for utvalgsstatistikk. Selv om de 
enkelte metodevalgene kan diskuteres, behøver de derfor 
ikke ha så stor betydning for resultatet. Det er likevel 
 ønskelig å gjøre velbegrunnede metodevalg slik at det vil 
bli minst mulig revisjon av de sesongjusterte tallene etter 
hvert som det kommer statistikk for nye kvartaler. Her 
beskriver vi noen av metodevalgene som er gjort i 
 artikkelen.

Direkte eller indirekte sesongjustering?
Sykefraværsprosenten er som nevnt en aggregert størrelse 
basert på tapte dagsverk og avtalte dagsverk. Det er dess-
uten ofte hensiktsmessig å skille på kjønn. For aggregerte 
serier finnes det to metoder å sesongjustere på, direkte og 
indirekte sesongjustering. Direkte sesongjustering betyr 
at den aggregerte serien først aggregeres med utgangs-
punkt i ujusterte tall og deretter sesongjusteres, mens 
 indirekte sesongjustering innebærer at komponentene 
 sesongjusteres først og deretter aggregeres.

X-12-ARIMA inneholder diagnostikk som skal gjøre 
det mulig å sammenligne kvaliteten på direkte og 
 indirekte sesongjustering, men det er ingen konkrete 
 anbefalinger om hvordan valget skal gjøres. Ifølge 
 Rodriguez (1997) vil det være små forskjeller på de to 
metodene hvis man aggregerer sesongkomponenten, 
trendkomponenten- og den  irregulære komponenten 
 additivt (se faktaboks under). Når man aggregerer kom-
ponentene multiplikativt, kan valget ha større betydning.

Ifølge Eurostats retningslinjer for sesongjustering er 
direkte sesongjustering å foretrekke med tanke på trans-

parens og presisjon, særlig når sesongmønsteret er relativt 
likt for delseriene (Eurostat 2009). Den indirekte metoden 
foretrekkes når delseriene har klart forskjellige sesong-
mønstre. Rodriguez anbefaler indirekte sesongjustering 
bare hvis delseriene har ulike sesongmønstre som kan 
forklares med forskjeller i atferd. Det er også verdt å 
merke seg at det bare er den indirekte metoden som sikrer 
at endringen i tidsserien fra forrige periode vil bli konsis-
tent for totalen og delseriene.

I figur 1-3 har vi sett at sesongmønsteret for tapte og 
avtalte dagsverk er forskjellig, og at det for tapte dagsverk 
er ulikt for kvinner og menn. Med så store datamengder 
som ligger til grunn, virker det sannsynlig at forskjellene 
skyldes grunnleggende ulikheter i atferd. På bakgrunn av 
dette, og at vi anser det som viktig med konsistens mel-
lom de sesongjusterte tallene totalt og for kvinner og 
menn, har vi valgt å sesongjustere indirekte. Det vil si at 
vi beregner sesongjusterte tall for kvinner og menn hver 
for seg både når det gjelder tapte dagsverk og avtalte 
dagsverk. Vi gjør deretter alle aggregeringer på grunnlag 
av de sesongjusterte tallene for komponentene.

Hvordan behandle mulige kalendereffekter?
Noe av det viktigste å ta hensyn til ved sesongjustering er 
kalendereffekter, det vil si effekter på statistikkvariabelen 
av at kalenderen varierer noe fra år til år. Det kan for 
 eksempel dreie seg om skuddår, når påsken faller, eller 
hvordan statistikkperiodene fordeler seg på ukedager. 
 X-12-ARIMA inneholder forhåndsdefinerte funksjoner 
for slike forhold, men disse er definert ut fra amerikanske 
forhold og inneholder ikke informasjon om norske hellig-
dager.

I sykefraværsstatistikken telles både tapte og avtalte 
dagsverk bare for vanlige arbeidsdager, det vil si hverda-
ger fra mandag til fredag. Tallene påvirkes dermed av 
hvor mange hverdager det er i kvartalet,3 noe som varierer 
fra år til år for ett og samme kvartal. For å kontrollere for 
dette har vi laget en variabel som angir antall hverdager i 
kvartalet som avvik fra gjennomsnittet for kvartalet. 
 Årsaken til at det er gjort slik, er at brukerdefinerte varia-
ble i X-12-ARIMA må være renset for sesongvariasjon og 
eventuell trend. Vi finner klart signifikante effekter av 
dette, og effektene er av forventet størrelse: Hvis antall 
hverdager i kvartalet øker med én, det vil si om lag 
1,6 prosent, øker antall tapte og avtalte dagsverk også 
med om lag 1,6 prosent.

For tapte dagsverk har vi også tatt med en variabel som 
angir antall «spesielle hverdager» i kvartalet, også her 

3  Dette ville ikke vært relevant hvis sykefraværsprosenten skulle 
sesongjusteres direkte, men er viktig når antall tapte og avtalte dagsverk 
sesongjusteres hver for seg.
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regnet som avvik fra gjennomsnittet for kvartalet. Dette 
er for å kontrollere for at tapte dagsverk antagelig er lavere 
på slike dager hvor mange har fri, enten man tar ut ferie, 
avspaserer eller får fri av arbeidsgiver. Det som er regnet 
som spesielle hverdager er «inneklemte» hverdager, hver-
dagene i påskeuka, samt julaften, romjulsdagene og 
 nyttårsaften hvis de faller på hverdager. Også her er 
 effektene signifikante og av rimelig størrelse: Hvis antall 
hverdager i kvartalet som er «spesielle» øker med én, går 
antall tapte dagsverk ned med om lag 0,5 prosent. Dette er 
en tredjedel av effekten vi fant av å få en ekstra hverdag i 
kvartalet, og kan derfor tolkes som at spesielle hverdager 
gir en tredjedel færre tapte dagsverk enn vanlige hverdager.

Videre er det som diskutert over grunn til å regne med 
at sykefraværsprosenten påvirkes av hvilket kvartal pås-
ken faller i. Den forhåndsdefinerte påskefunksjonen i X-

12-ARIMA er ikke hensiktsmessig for norske forhold. 
Effekter av helligdagene i påsken vil imidlertid fanges 
opp av variabelen for antall hverdager beskrevet over, og 
effekten på tapte dagsverk av de spesielle hverdagene i 
påskeuken vil fanges opp av variabelen for spesielle hver-
dager.

Det som ikke fanges opp av disse variablene er en 
eventuell effekt på avtalte dagsverk av at andelen som tar 
ut ferie i første og annet kvartal påvirkes av hvilket kvar-
tal påsken faller i. I sykefraværsstatistikken justeres nem-
lig avtalte dagsverk for ferie på grunnlag av andelen sys-
selsatte som i SSBs Arbeidskraftundersøkelse (AKU) 
oppgir å ha vært midlertidig fraværende fra arbeid i det 
aktuelle kvartalet. Vi har derfor laget en variabel for an-
delen sysselsatte som har ferie hvert kvartal, regnet som 
avvik fra gjennomsnittet for kvartalet. Her er det skilt på 
kjønn. Med denne variabelen vil vi kontrollere for sving-
ninger i hvilke kvartaler arbeidstakerne tar ut ferie uan-
sett om det er i forbindelse med påsken eller ikke. I praksis 
vil det bli kontrollert for både reelle svingninger og sving-
ninger som skyldes målefeil som følge av at AKU er en 
utvalgsstatistikk.4 Metoden kan diskuteres, blant annet er 
ikke variabelen renset for en eventuell trend i ferieuttaket. 
Resultatene er imidlertid klart signifikante, selv om esti-
matene er noe høyere enn forventet: Hvis andelen syssel-
satte som tar ut ferie et kvartal er ett prosentpoeng høyere 
enn gjennomsnittet for kvartalet, reduseres antall avtalte 
dagsverk med om lag 1,4 prosent. I utgangspunktet skulle 
man forvente at ett prosentpoengs økning i andelen med 
ferie ville gitt en økning i avtalte dagsverk på om lag én 
prosent. Siden det blir brukt flere variable som har med 
påske å gjøre, er det også vanskelig å se hva nettoeffekten 
blir av hvilket kvartal påsken faller i. Et grovt anslag 
 antyder at legemeldt fravær i første kvartal totalt sett øker 
med om lag én prosent når påsken faller i første i stedet 
for annet kvartal.

Influensa
Som nevnt har vi også tatt med en variabel for å kontrol-
lere for influensasvingninger. Den består av andelen tapte 
dagsverk hvor diagnosen er influensa (kode R80 i diagno-
sesystemet ICPC-2), regnet som avvik fra gjennomsnittet 
for kvartalet. Også her har vi skilt på kjønn. Vi har også 
prøvd å benytte alternative spesifikasjoner basert på antall 
sykefraværstilfeller med influensadiagnose eller alle  typer 
luftveisdiagnoser i stedet for bare diagnosekoden for 
 influensa, og fikk da svært like resultater.

Effektene av influensavariabelen viser seg å være klart 

4  Det er verdt å legge merke til at i AKU regnes hele referanseuken som 
ferie hvis det er oppgitt flere ulike årsaker til at man var fraværende i 
referanseuken. Dette gjør at andelen med ferie er noe overvurdert.

Sesongjustering steg for steg

 1.  Rette opp eventuelle feil i rådataene.
 2.  Velge om tidsserien skal log-transformeres. Dette er 

nødvendig hvis variansen ikke er stasjonær. Dersom 
log-transformasjon velges, må man bruke multipli-
kativ dekomponeringsmetode for sesongkomponen-
ten, trendkomponenten og den irregulære kompo-
nenten. Hvis ikke må additiv dekomponeringsmetode 
velges.

 3.  Identifisere en ARIMA-modell (tidsseriemodell) som 
passer til tidsserien. Dette er nødvendig for å kunne 
framskrive serien og dermed forbedre sesongjuste-
ringen av de nyeste observasjonene, og for å tilfreds-
stille betingelsene for regresjonsanalyse (se de neste 
to punktene).

 4.  Identifisere signifikante kalendereffekter ved hjelp 
av en regresjonsmodell med ARIMA-komponent.

 5.  Identifisere intervensjonseffekter, dvs. signifikante 
ekstremverdier, nivåskifter o.l. som har en kjent 
 årsak/tolkning (f.eks. en regelendring eller endring i 
statistikkgrunnlaget). Hvis det er spesielle forhold 
som påvirker tidsserien løpende og denne effekten 
kan tallfestes, er det et alternativ å benytte en konti-
nuerlig, brukerdefinert variabel.

 6.  Velge hvilke sesongfiltre (sesongmessig glidende 
gjennomsnitt) som skal benyttes. Alle kvartaler/
måneder behøver ikke ha samme sesongfilter.

 7.  Velge hvilket trendfilter (glidende gjennomsnitt) 
som skal benyttes.

 8.  Som standard legges intervensjonseffekter tilbake i 
serien når sesongkomponenten er trukket ut, men 
ikke kalendereffekter. Den sesongjusterte serien er 
dermed egentlig en sesong- og kalenderjustert serie. 
Men det er mulig å gjøre andre valg, som særlig kan 
være aktuelt for brukerdefinerte variable.

 9.  Vurdere om aggregerte serier skal sesongjusteres 
direkte eller indirekte.

10.  Gjennomgå kvalitetsmål og diagnostikk og vurdere 
om noen spesifikasjoner bør endres.
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signifikante, men også her er estimatene høyere enn man 
ved første øyekast skulle forvente: Hvis influensaandelen 
av tapte dagsverk et kvartal er ett prosentpoeng høyere 
enn gjennomsnittet for kvartalet, blir tapte dagsverk 2,0 
prosent høyere for kvinner og 1,7 prosent høyere for 
menn. Dette er imidlertid ikke så urimelig, siden en del 
personer med influensa kan ha fått registrert en annen 
luftveisdiagnose enn influensa (f.eks. akutt øvre luftveis-
infeksjon). Når vi bytter ut influensavariabelen med en 
variabel som inkluderer alle luftveisdiagnoser, reduseres 
effekten til 1,5 prosent for kvinner og  1,2 prosent for 
menn. Dette er fortsatt høyere enn forventet, men kan 
muligens forklares med at noen personer med andre 
 lidelser blir sykmeldt eller får forlenget et allerede på-
begynt  sykefravær på grunn av frykt for influensasmitte, 
og at fraværet da registreres med en annen diagnose enn 
luftveislidelser. Tallene indikerer i så fall at dette er 
 vanligere blant kvinner enn menn.

Nivåskiftet i 2004
Eurostats retningslinjer for sesongjustering anbefaler at 
man kontrollerer for «intervensjoner», det vil si ekstrem-
verdier, nivåskifter og lignende som er signifikante og har 
en klar årsak eller tolkning. Vi har derfor benyttet 
 X-12-ARIMAs maskinelle søk etter ekstremverdier, men 
den eneste som var klart signifikant ved standard signifi-
kansnivå og dessuten har en klar tolkning er det nevnte 
nivåskiftet fra tredje kvartal 2004. Siden de sesong-
justerte tallene også viser en nedgang i de to kvartalene 
før dette, testet vi også en funksjon kalt «rampe» (gradvis 
nivåskift). Denne er imidlertid per definisjon lineær og 
forutsetter dermed en like stor nedgang i alle tre kvar-
talene. Av denne grunn ga nivåskift bedre føyning i 
 regresjonsmodellen. Hvilken av disse spesifikasjonene 
som velges ser imidlertid ikke ut til å ha betydning for 
endringen i de sesongjusterte tallene fra annet til tredje 
kvartal 2004.
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