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FORORD

Personer som ikke er sysselsatt i inntektsgivende arbeid utgjør

en sammensatt og mangeartet gruppe i befolkningen. Deres forhold til

arbeidsmarkedet er ikke på langt nær uttømmende beskrevet.

1 denne publikasjonen blir begreper som arbeidskrafttilbud og

arbeidsløshet tatt opp til nærmere drOfting, og personers og gruppers til-

knytning til arbeidsmarkedet blir undersøkt og belyst ved flere typer av

indikatorer. Så langt det er mulig er det gitt overslag for størrelsen

av de viktigste gruppene. Datagrunnlaget er arbeidskraftundersøkelsene

(AKU) og tilleggsundersøkelsen til AKU i 4. kvartal 1946.

Undersøkelsen er finansiert med bidrag fra Kommunal- og arbeids-

departementet og Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 2. september 1980

Petter Jakob Bjerve



PREFACE

Persons who are not employed in income earning occupations con-

stitute a complex and heterogeneous group. Their relations to the labour

market are not by far exhaustively described when we specify the sub-

group of persons registered as unemployed or the group that we designate

"non-employed persons seeking work".

In the present study concepts like the supply of labour and un-

employment are subjected to closer scrutiny, and the relationships to the

labour market among persons and groups of persons are illustrated by the

use of several types of indicators. To the extent that it is feasible,

the numerical sizes of the main groups are estimated. The data on which

the study is based are the Norwegian labour force sample surveys (LFSS)

and a supplementary survey to the LFSS in the fourth quarter of 1976.

The study was carried through with partial funding from the

Ministry of Public Labour and Municipality Affairs and the Ministry of

Consumer Affairs and Government Administration.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 2 September 1980

Petter Jakob Bjerve
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SAMMENDRAG

Fra Arbeidsdirektoratet og fra Statistisk Sentralbyrå får vi

henholdsvis hver måned og hvert kvartal tall som beskriver arbeidslOs-

heten. Tallene fra Arbeidsdirektoratet omfatter registrerte helt

arbeidslOse ved arbeidsformidlingen. Statistisk Sentralbyrås tall

gjelder "arbeidssOkere uten arbeidsinntekt i arbeidskraftundersOkelsene".

Dette er de vanlige arbeidslOshetstallene. Når nivå og endringer

i arbeidslOsheten omtales på offisielt hold og i media, er det disse

tallene som ligger til grunn. Som oftest er det Arbeidsdirektoratets tall

som blir referert.

I den offisielle statistikken omfatter landets "arbeidsstyrke" per-

soner som enten er sysselsatte eller arbeidssOkere. Den observerte arbeids-

styrken blir i mange sammenhenger oppfattet som befolkningens tilbud av ar-

beidskraft. Se f.eks. FridstrOm (1978). En type ubalanse i arbeidsmarkedet

blir målt som andelen registrerte arbeidslOse eller arbeidssOkere av personer

i arbeidsstyrken.

En drOfting av dagens situasjon på arbeidsmarkedet og syssel-

settingssituasjonen i de nærmeste åra forutsetter at vi kan si noe om de

forhold som bestemmer tilbudet av arbeidskraft. Et sentralt spOrsmål er:

hvor mange vil tilby sin arbeidskraft i framtida, hvor mange av disse kan

regne med å være etterspurte i arbeidsmarkedet, og hvor mange må eventuelt

være forberedt på å få problemer med å finne passende arbeid? På denne

bakgrunnen er det viktig å ta stilling til den måten arbeidskrafttilbudet

er definert og målt på. Det er særlig viktig å stille sporsmålet om

tallet på registrerte arbeidslOse eller tallet på "arbeidssOkere uten

arbeidsinntekt" kan tolkes som et fullgodt uttrykk for det virkelige

arbeidskrafttilbudet blant den ikke sysselsatte delen av befolkningen, og

om det dermed også gir et riktig bilde av sysselsettingsproblemenes omfang

i denne gruppa.

I denne rapporten har vi drOftet den måten arbeidslOshet blir

definert og registrert på i den offisielle statistikken. Vi har først

og fremst ønsket å vise at arbeidslOshet er et-diffust og mangetydig be-

grep som egentlig bare kan beskrives ved en flerdimensjonal målemetode.

Avgrensningen kan skje etter ulike kriterier alt etter hvilket formal vi

har med målingen. Det er vanskelig og kanskje ufruktbart å binde seg til

én definisjon. Ved hjelp av data fra Statistisk Sentralbyrås arbeidskraft-

undersOkelser og fra en tilleggsundersøkelse til denne i 4. kvartal 1976,

har vi undersøkt hvorvidt det finnes personer i tillegg til de arbeids-

sOkende, som det kan være rimelig å regne som arbeidsløse. Vi har også

drOftet om det ytterligere finnes personer som fra bestemte synsvinkler
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kan sies å ha et sysselsettingsproblem eller representere et arbeidskraft-

tilbud. Vi har forsOkt å illustrere hvor mange personer det kan tenkes

å berøre og i hvilke befolkningsgrupper vi kan anta at det finnes ulike

former for skjult arbeidslOshet eller et skjult arbeidskrafttilbud.

Viharliten arbeidslOshet i Norge sammenliknet med de fleste

andre land. I 1979 hadde vi i gjennomsnitt for hele året 24 000

registrerte arbeidsløse ifOlge Arbeidsdirektoratet og 38 000 "arbeids-

skere uten arbeidsinntekt" ifølge Statistisk Sentralbyrå. Det er vanlig

å oppgi arbeidslOsheten i prosent av arbeidsstyrken. I 60- og 70-åra har

Arbeidsdirektoratets tall i gjennomsnitt ligget i underkant av én prosent

av arbeidsstyrken. Selv under lavkonjunkturen i midten av 70-åra nådde

ikke arbeidslOshetsprosenten særlig langt over én i årsgjennomsnitt.

ArbeidssOkertallene fra Statistisk Sentralbyrå ligger vanligvis noe over

Arbeidsdirektoratets tall for arbeidsløse. I 1978 og 1979 utgjorde Arbeids-

direktoratets tall i årsgjennomsnitt ca. 60 prosent av tallet fra Statis-

tisk Sentralbyrå. I de to midterste kvartalene (ved utgangen av mai og

august) var det bare halvparten så stort, mens det i januar og november

utgjorde 70-80 prosent av Byråets tall.

Statistisk Sentralbyrås arbeidskraftundersøkelser har vi hatt fra

1972. I gjennomsnitt for denne perioden har Byråets tall for arbeids-

skere ligget på under to prosent av arbeidsstyrken. Uansett hvilken

kilde vi anvender, har arbeidslOsheten definert på denne måten vært lav

i Norge i forhold til de fleste vestlige industriland (OECD 1978 og

1980).

Begrepet arbeidsløshet er altså ikke entydig. De definisjonene

og registreringsmåtene som er i bruk, er laget for å fange opp aspekter 

av problemet etter kriterier som er valgt med sikte på bruk av tallene

for spesielle formal.

I 1954 utarbeidet Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

noen anbefalinger om hvordan arbeidsloshetsbegrepet burde defineres.

Disse anbefalingene er i dag ailment godtatt som retningslinje ved

måling av arbeidslOshet, bl.a. av OECD, og de ligger også til grunn for

de to vanlige norske arbeidslOshetstallene. ILO-definisjonen kan

sammenfattes på følgende måte:

- En person er arbeidsløs på et bestemt tidspunkt/i et bestemt tidsrom

(en dag eller en uke) dersom han/hun

1. er uten inntektsgivende arbeid og

2. kan ta arbeid (available for work) og

3. aktivt sOker arbeid eller har avtalt å begynne i arbeid ved et

seinere tidspunkt eller er permittert uten lønn.
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Kravet til umiddelbar tilgjengelighet for arbeidsmarkedet (per-

sonene skal være i stand til A ta arbeid i undersOkelsesuka) og til

aktiv handling for A skaffe arbeid, kan utelukke personer fra A bli

registrert, som klart er av interesse ved en mer omfattende kartlegging

av arbeidslOsheten eller tilbudet av arbeidskraft.

Det er flere grunner til at noen personer som nsker eller har

behov for arbeid ikke sOker arbeid aktivt i en gitt undersOkelsesperiode,

bl.a.:

i) Noen kan være på utkikk etter et arbeid å ske på, men ikke ha

kommet i gang med konkret sking. Personen kan dessuten ha sOkt

tidligere.

ii) Noen kan ha gitt opp sin aktive arbeidsmarkedsrettede sOking

etter en tids forgjeves fors* eller alt i utgangspunktet la være

søke aktivt, fordi de vet at det ikke er passende arbeid å få

(f.eks. arbeid innenfor akseptabel pendlingsavstand).

iii) 	 Noen kan la være å sOke for tida fordi personlige, familiemessige

eller institusjonelle forhold gjOr det vanskelig  å ta et tilbudt

arbeid med en gang i det arbeidsmarkedet som er en realistisk

mulighet for vedkommende. Dette betyr ikke nødvendigvis at

personene ikke gjør noe aktivt for A komme ut på arbeidsmarkedet.

Under betingelser som er tilstrekkelig gunstige ville antakelig

de fleste mennesker i "arbeidsdyktig" alder Ønske A tilby noe arbeid i

markedet. Hvor gunstige betingelsene ma være, er avhengig av den enkel-

tes erfaringer, livssituasjon og preferanser. StOrst betydning har

graden av frihet til å velge andre kilder til livsopphold, kilder som er

basert på egenskaper som legitimerer offentlige overfOringer eller som er

knyttet til meningsfylte samfunnsmessige bidrag, f.eks. barneomsorg i

hjemmet.

Ønsker om å delta i inntektsgivende arbeid kan eksistere og være

mer eller mindre sterke uavhengig av om betingelsene for å ta arbeid er

tilstede. I andre tilfelle kan vi tenke oss at en totalvurdering fOrer

til en negativ innstilling til arbeid i markedet. Slike vurderingsfor-

skjeller har bl.a. bakgrunn i at mennesker har ulik potensiell nytte av

arbeid i markedet, basert på bl.a. forskjeller i utdanning, yrkeserfaring

og livssituasjon. Forskjeller i innstilling til å ta inntektsgivende

arbeid i en gitt periode kan avspeile variasjoner i graden av tilpasning

til erkjente betingelser. Tendenser til å justere Ønsker og behov etter

mulighetene til å virkeliggjOre dem, er ujamnt fordelt i befolkningen.

Når vi kan observere variasjoner mellom befolkningsgrupper og

regioner i andelen av de ikke sysselsatte som aktivt sOker arbeid, kan

dette i noen grad skyldes forskjeller i mulighetene til å kunne ta eller
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få arbeid - dvs. så vel i etterspOrselssituasjon som i de faktorer som

bestemmer tilbudet av arbeid. Endringer i slike betingelser vil kunne

fOre til at det observerte bilde blir annerledes. Dette må også gjelde

for observerte forskjeller i opplevde nsker eller behov for inntekts-

givende arbeid.

På denne bakgrunnen har vi tatt som utgangspunkt at det kan finnes

personer som er i situasjoner som vi lett assosierer med arbeidslOshet,

men som unnlater å oppfylle en eller flere av betingelsene i ILO-defini-

sjonen. Dessuten finnes det personer som står eller kan komme til å stå

arbeidsmarkedet nær i den forstand at de på bestemte betingelser kan bli

aktive arbeidssøkere, men som ikke like lett kan assosieres med "arbeids-

lOshet" i tradisjonell betydning. Med de vanskelighetene som knytter seg

til måling av arbeidslOshet, er det også rimelig å vente at noen personer

som oppfyller betingelsene i ILO-definisjonen, ikke blir fanget opp av de

vanlige målene.

Det er antakelig umulig - og kanskje ufruktbart - å lage ett eller

noen få ganske entydige begreper som gir en uttOmmende beskrivelse av

arbeidslOshet. Dertil kommer måleproblemene. En stor mengde forskjellige

livssituasjoner danner bakgrunnen for de enkelte befolkningsgruppenes for-

hold til lOnnsarbeidsmarkedet og opplevelsene av dem varierer med per-

sonlige kjennetegn, erfaringer og preferanser. Formålet med en kart-

legging av befolkningens forhold til arbeidsmarkedet, kan være mange.

For ulike formal vil ofte helt forskjellige dimensjoner i forholdet være

viktige. Dimensjonene er av en slik karakter at det er vanskelig å

definere grenseverdier og gjøre klare avgrensninger i praksis.

ILO's definisjon tar sikte på å omfatte personer som er umiddel-

bart tilgjengelige for det rådende arbeidsmarkedet - som både vil og kan

ta arbeid med en gang- og som med sin kunnskap om arbeidsmarkedet, tror

at det er mulig for dem a få akseptabelt arbeid. Det er snakk om arbeids-
lOshet blant mennesker som i en eller annen forstand allerede er etablerte

i arbeidsstyrken.

Det er lansert en rekke ulike definisjonstillOp, målemetoder og

tallanslag de siste åra med siktemål å komme nærmere sannheten om arbeids-

lOshetens virkelige omfang. Slik vi ser det er ingen av de enkeltresul-

tatene som er framlagt, "riktigere" enn andre. Det er et normativt så vel

som et empirisk spørsmål hvorvidt bestemte situasjoner skal regnes som

"arbeidslOshet". Vurderingsnormene er helt avhengig av hvilke formal vi

har med kartleggingen. ForsOkene på å måle den "skjulte arbeidslOsheten"

er utfOrt med . svært forskjellige metoder. Den måten som gir mest infor-

masjon, er antakelig å stille spOrsmål om forholdet til arbeidsmarkedet

i intervjuundersOkelser på utvalgsbasis (Ljones 1976).
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En rekke land gjennomfOrer regelmessig utvalgsundersOkelser etter

tilsvarende mOnster som Statistisk Sentralbyrås arbeidskraftundersOkelser

(AKU). I disse undersOkelsene er det ofte tatt med en spOrsmålssekvens

hvor siktemålet er å undersOke om det i tillegg til en gruppe arbeidslOse

- i henhold til ILO-definisjonen, kan tenkes å være personer som (brisker

inntektsgivende arbeid, men som av ulike grunner ikke sOker slikt arbeid.

I Sverige er en slik gruppe blitt kalt "latent arbeidssOkende". I Norge

er den kalt "mulige arbeidssOkere uten arbeidsinntekt". AKU er den eneste

kilden til lOpende informasjon om livssituasjon og forholdet til arbeids-

markedet blant personer som verken er sysselsatte eller arbeidssOkere

etter ILO-definisjonen.

I denne rapporten har vi ikke tatt sikte på å lansere alternative

definisjoner av arbeidslOshet eller å anslå stOrrelsen på det "virkelige"

tilbudet av arbeidskraft. Vi har tatt utgangspunkt i den delen av be-

folkningen i arbeidsdyktig alder som, ifOlge AKU, er utenfor arbeids-

styrken. Vi har undersOkt hvilke grupper det er, hvilke trekk ved

personene i hver gruppe og deres livssituasjoner som kan ha innvirk-

ning på deres forhold til arbeidsmarkedet, og betydningen av å være

utenfor arbeidsstyrken. Det sentrale tema i dataanalysen er hvor-

vidt svar på en rekke spørsmål om personenes egne vurderinger av sitt for-

hold til arbeidsmarkedet, kan nyttes som uttrykk for tilstedeværelsen av

sysselsettingsproblemer eller som grunnlag for å lokalisere et arbeids-

krafttilbud i befolkningen i tillegg til den observerte arbeidsstyrken.

Vi har sett på sammenhengen mellom livssituasjon og fordelingen av svar

på slike spOrsmål, på sammenhengen mellom ulike subjektive indikatorer

og på forholdet mellom personenes utsagn om sine holdninger og hensikter

og deres faktiske atferd i fortid og framtid. Nye av diskusjonen er

knyttet sammen med diskusjonen av sentrale begrepskjennetegn i ILO's

arbeidsloshetsdefinisjon. Det har vært et poeng å forsoke å vise hvilke

faktorer som kan ha betydning for om personer i de ulike gruppene skal

kunne (og ville) ta arbeid i markedet.

SpOrsmålene i AKU om Ønsker og behov for inntektsgivende arbeid

ble fOr 3. kvartal 1978 stilt til personer utenfor arbeidsstyrken som

oppgav uutfOrte husarbeid hjemme", "gikk på skole, studerte" eller "var

uten arbeid, var opptatt med annet" som hovedsakelig virksomhet. Syke,

arbeidsufOre, pensjonister og vernepliktige ble holdt utenfor. Gjennom

spørsmålene samles det inn opplysninger om følgende forhold:

- Hvorvidt personene mener at de kunne Ønske eller ha behov for
arbeid.

- Viktigste oppgitte grunn til at personer som sier de onsker/
har behov for arbeid, ikke forsOkte å få inntektsgivende arbeid
for forrige uke.

- Hvilke krav personer som sier at de Ønsker/har behov for arbeid,
vil stille til et arbeid for at det skal passe for dem.
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Den nåværende spOrsmålsutformingen har vært brukt fra og med 1. kvartal

1976. Tidligere ble spørsmålene stilt på en annen måte og de to varian-

tene er ikke uten videre sammenliknbare.

I tillegg til arbeidssOkerne i henhold til ILO-definisjonen, som

har ligget i overkant av 30 000 i gjennomsnitt for åra 1976-78, har mellom

130 000 og 175 000 personer rapportert at de kunne Onske eller ha behov

for inntektsgivende arbeid. Dette er ca. 15 prosent av de ikke sysselsatte

i alt, eller mellom en femtedel og en fjerdedel når vi holder arbeidssOkerne,

de syke, uføre, pensjonistene og de vernepliktige utenfor. Mellom 40 og

50 prosent av de ca. 130-175 000 oppgav "mangel på passende arbeid" som vik-

tigste grunn til at de ikke sOkte arbeid i undersOkelsesuka.

Det er et skjOnnsspOrsmål hvordan vi skal vurdere de ulike be-

grunnelsene for ikke å ske arbeid, i forhold til et Onske om å kart-

legge omfanget av arbeidslOshet eller et mulig arbeidstilbud. Det er

også klart at betydningen av å være uten inntektsgivende arbeid er for-

skjellig for folk i ulike livssituasjoner. Det er ikke rimelig å be-

trakte alle som sier at de nsker eller har behov for inntektsgivende

arbeid, som "arbeidsløse" i vanlig mening. Det er en meget heterogen

gruppe, både med hensyn til motiv for å Onske arbeid, grunn til ikke

å søke arbeid, Ønsket tilknytning til arbeidslivet, aktiviteter og for-

sOrgelsesmåte, tidligere yrkeserfaring, betingelser for å kunne eller

ville ta et arbeid og planer mht. arbeidsOking i framtida.

For enkelte kan nsket om inntektsgivende arbeid være subsidiært

etter andre nsker om endringer, f.eks. Okte trygde- eller studiefinan-

sieringssatser, stOrre offentlige overfOringer til barnefamiliene etc.

Dette kan imidlertid også gjelde arbeidsløse etter ILO-definisjonen.

Vi må også ta i betraktning muligheten for at svarene er basert

på partielle resonnementer. Dette betyr at svarerne ikke legger til

grunn for svaret en totalvurdering av konsekvensene av å realisere et

bestemt Onske eller tilfredsstille et bestemt behov. I en faktisk

valgsituasjon vil det uttrykte Onske eller behov kunne komme i konflikt

med andre nsker eller behov. Noen slike konflikter framtrer fOrst ved

et forsk på virkeliggjOring av den "onskede" atferden.

Noen av de som sier at de ikke Ønsker arbeid kan tenkes å stå

arbeidsmarkedet like nær som en del av dem som onsker arbeid, dvs. at de

under tilstrekkelig gunstige betingelser vil kunne endre innstilling og

sOke arbeid.

Tallet på personer som nsker arbeid uten å sOke viser klare

sesongsvingninger og antakelig også konjunktursvingninger. Se f.eks.

Elmér,(1974). Dette kan bety at etterspOrselsforholdene ikke er uten be-

tydning for stOrrelsen av gruppa. Blant dem som ikke sOkte arbeid hoved-
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sakelig fordi de ikke trodde det var passende arbeid å få, må vi tro at

det for mange var manglende etterspørsel etter (deres type) arbeidskraft,

snarere enn manglende tilbud fra deres side, som var årsaken til at de

ikke ble registrert som arbeidsløse. I amerikansk litteratur er denne

gruppa betegnet som "discouraged workers" ("motlOse" arbeidere) og det

er lenge diskutert hvorvidt de bør innlemmes i arbeidslOshetsbegrepet.

Se bl.a. U.S. President's Committee ... (1962) og Finegan (1978).

I en totalvurdering må vi også regne med de gruppene som er holdt

utenfor kartleggingen av arbeidsOnsker i AKU. Blant disse var det bl.a.

mellom 140 000 og 200 000 som oppgav at de var arbeidsufore.

I de vanlige kvartalsvise AKU er det ikke tatt med spOrsmål som

kan hjelpe oss til å vurdere hva det innebærer å svare ja på et spOrsmål

om Onske eller behov for inntektsgivende arbeid, og til a vurdere de

gruppene vi kan avgrense, sett i forhold til ILO's arbeidslOshetsbegrep

og andre oppfatninger om arbeidslOshet. I en tilleggsundersøkelse 4.

kvartal 1976 ble imidlertid AKU utvidet med en rekke spørsmål med sikte

på en mer detaljert kartlegging av disse forholdene. SpOrsmålet om Ønske

eller behov for inntektsgivende arbeid ble også stilt til "syke", "uføre"

og "pensjonister", og 44 000 (derav 15 000 "ufOre") i denne gruppa, svarte

ja på spOrsmålet. I alt var det altså godt over 200 000 personer utenfor

arbeidsstyrken dette kvartalet, som oppgavat de kunne Ønske eller ha behov

for inntektsgivende arbeid.

Dersom vi betrakter dette som et maksimumstall (noe som ikke all-

tid er rimelig), reiser det seg straks en rekke spørsmål om forholdet til

de registrerte arbeidsløse og til tradisjonelle oppfatninger av hva

arbeidslOshet er. En oppfatning av afbeidsloshet er at det dreier seg om

personer som bærer en vesentlig del av det Økonomiske ansvar i husholdningen

ved sitt arbeid i markedet, som er fast forankret i arbeidsstyrken og som

ufrivillig har mistet sitt arbeid. En yrkespassiv tilværelse for disse

personene savner legitimitetsgrunnlag og Økonomisk basis. Arbeidsløshet

får alvorlige negative konsekvenser for velferden til den arbeidslOse og

hans eller hennes husholdning, både av materiell, sosial og psykologisk

karakter. Det er klart at mange av de over 200 000 personene ikke passer

inn i dette bildet. Det gjOr imidlertid heller ikke på langt nær alle

de registrerte arbeidsløse eller arbeidssokerne (ikke alle de sysselsatte

heller for den saks skyld). Ingen blir i prinsippet ekskludert fra ILO's

arbeidsloshetsdefinisjon på grunnlag av kunnskap om deres tidligere til-

knytning til arbeidsstyrken, grunn til at de sluttet i et eventuelt tid-

ligere arbeidsforhold, deres relative bidrag til husholdningsOkonomien,

hvor sterkt mangel på arbeid påvirker deres livssituasjon, hvilke og hvor

akseptable alternativer de har til inntektsgivende arbeid, hvor vesentlig
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det er for dem å ha et inntektsgivende arbeid, hvor mye arbeid de (brisker

å tilby, eller liknende. Dersom det hadde vært mulig å samle inn til-

strekkelig med opplysninger til å kunne foreta en slik vurdering, ville

det likevel vært en omstridt og nærmest umulig oppgave å foreta grense-

oppganger.

Utgangspunktet har i steden vært at ethvert urealisert tilbud av

arbeid representerer et tap av potensiell verdiskaping for samfunnet og

av etterspurte belønninger (deriblant inntekt og konsum) for den enkelte

arbeidstilbyder. Det har vært underforstått at definisjonens krav om

umiddelbar tilgjengelighet for arbeidsmarkedet og om aktiv markedsrettet

søking etter arbeid, ville ivareta Ønsket om en rimelig avgrensning med

hensyn til noen slike forhold som er nevnt ovenfor.

I denne rapporten prover vi å få et mer nyansert bilde og å få

vite noe mer om forholdene for dem som ikke er sysselsatte eller aktive

arbeidssøkere. I utgangspunktet Ønsker vi derfor også å regne med dem

som på grunn av personlige, familiemessige eller institusjonelle forhold

vanskelig kan ta arbeid umiddelbart, i overskuelig framtid eller på de

vilkår som tilbys. Det samme gjelder personer i situasjoner hvor passivi-

tet ikke er tilstrekkelig velferdstruende til at de er villige til å korte

inn på rimelige krav til meningsfull sysselsetting. Det er lett å tenke seg

politiske mål, f.eks. full likestilling mellom kjønnene eller en optimal ut-

nytting av de samlede arbeidskraftressursene, som fører til at en kartlegg-

ing med utgangspunkt i de vanlige målemetodene er lite tjenlig når det

gjelder å finne fram til formålstjenlige politiske virkemidler.

Enkelte opplysninger fra tilleggsundersøkelsen til AKU i 4. kvar-

tal 1976 gir noen muligheter til å vurdere dem som Ønsket eller hadde

behov for arbeid, i forhold til gruppa arbeidssøkere i henhold til ILO-

begrepet. Opplysningene omfatter bl.a.

- tidligere tilknytning til arbeidsmarkedet (arbeidssOking,

sysselsetting)

- hensikter med hensyn til arbeidssOking i framtida

- hvor snart personene ønsket å begynne i arbeid

- krav til et passende arbeid.

Noen av hovedresultatene kan oppsummeres slik:

- Nesten to femtedeler av dem som svarte at de kunne Ønske eller

ha behov for inntektsgivende arbeid, hadde hatt inntektsgivende arbeid i

løpet av de siste 12 månedene. Bare ca. 5 prosent hadde aldri hatt inn-

tektsgivende arbeid. Blant dem som Ønsket, men ikke søkte arbeid fordi de 

ikke trodde det var passende arbeid å få, hadde en femtedel vært arbeids-.

søkere i løpet av 12-månedersperioden. Blant personer som oppgav andre

grunner til ikke å søke, hadde ca. 7 prosent forsøkt å skaffe arbeid i

denne perioden.
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Det dreier seg altså i ganske stor grad om personer som har en viss til-

knytning til arbeidsstyrken også etter de vanlige kriteriene.

- I den gruppa av personer utenfor arbeidsstyrken som sa at de

Ønsket eller hadde behov for arbeid, oppgav nesten to femtedeler at de

ville søke arbeid i lOpet av de nærmeste 12 måneder. Blant dem som hadde

hatt arbeid siste 12 måneder var det over 60 prosent som oppgav at de

ville sOke arbeid. Det var også snaut ti prosent som ikke Ønsket arbeid

på intervjutidspunktet, men som trodde de ville ske arbeid i lOpet av

det nærmeste året. De som ville søke arbeid i løpet av et år tilsvarte

tilsammen ca. 140 000 personer. Personer som nsket arbeid og personer

som ville ske arbeid i lOpet av et år tilsvarte samlet over 260 000

personer. De som gav uttrykk for at de både Ønsket arbeid og ville søke

arbeid i løpet av et år, tilsvarte ca. 80 000 personer.

- Forytterligere å knytte forbindelse til de vanlige arbeidslOs-

hetstallene kan det være et poeng å forsøke å skille mellom dem som ønsker

arbeid med en gang og dem som har et mer langsiktig perspektiv når de gir

uttrykk for et ønske om arbeid i markedet. Vi har holdt skoleelever og

studenter utenfor. Blant dem som da var igjen, og som ønsket arbeid, var

det ca. en tredjedel eller tilsvarende ca. 57 000 personer, som ønsket

arbeid med en gang. Over 30 000 personer ønsket eller hadde behov for

arbeid, ville gjerne begynne i arbeid med en gang og ville forsoke å

skaffe arbeid i løpet av det nærmeste året. Nesten halvparten av alle

som ønsket arbeid, ønsket en varig tilknytning til arbeidsmarkedet.

Materialet gir et overbevisende bilde av et ganske omfattende

"skjult arbeidstilbud". Personene i de forskjellige gruppene kan ha ulik

"avstand" til arbeidsmarkedet i tid og mht. omfanget og karakteren av de

barrierer som må overstiges eller de betingelser som må oppfylles for at

de skal søke arbeid. Betydningen av å være uten inntektsgivende arbeid

varierer nok betydelig mellom og innen gruppene. Noen grupper ligger be-

grepsmessig nær opp til gruppen "arbeidssOkere uten arbeidsinntekt".

Vi vet fremdeles for lite til å avgjøre når det er rimelig å snakke

om arbeidslOshet i tradisjonell betydning. Dette gjelder også gruppa

"arbeidssOkere uten arbeidsinntekt". Vi vet imidlertid at de observerte

holdningene til inntektsgivende arbeid er nokså stabile over tid, og at

den gruppa som ønsker arbeid er et langt viktigere rekrutteringspotensiale

for arbeidsstyrken enn gjennomsnittet for arbeidsaktive personer utenfor

arbeidsstyrken. De som ble intervjuet i AKU i 1977, ble fulgt et år fram

i tida. Av dem som ønsket arbeid i 1977 var en tredjedel sysselsatte et

år seinere, ca. 3 prosentvararbeidssøkere og 29 prosent var utenfor

arbeidsstyrken, men ønsket fortsatt arbeid.
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Vårt materiale sier også noe om hvilke grupper som utgjOr det

"skjulte arbeidstilbudet". Nesten 45 prosent av personene i alderen

16-74 år utenfor arbeidsstyrken var kvinner somoppgavhusarbeid hjemme

som hovedsakelig virksomhet. De aller fleste av disse var 25 år eller

eldre. Videre var nesten 20 prosent av personene utenfor arbeidsstyrken

skoleelever og studenter av begge kjOnn i alderen 16-24 år. Ca. 30 pro-

sent var syke, arbeidsufOre eller pensjonerte menn og kvinner 50 år og

eldre.

Om lag 70 prosent eller over 100 000 personer av alle som nsket

seg inntektsgivende arbeid ifOlge de ordinære AKU, var kvinner i husarbeid

hjemme. Når vi tar med personer med arbeidsOnsker blant syke, arbeids-

ufre og pensjonister, utgjorde "husmodrene" fremdeles godt over halv-

parten av alle som ønsket seg inntektsgivende arbeid.

Blant "husmOdre" under 50 år, var det ca. 40 prosent som sa at de

kunne Onske eller ha behov for arbeid. Ca. halvparten av dem oppgav at de

lot være å sOke arbeid hovedsakelig fordi de ikke trodde de kunne få

passende inntektsgivende arbeid.

Gifte kvinner i husarbeid hjemme som Ønsket arbeid og oppgav

mangel på passende arbeid som viktigste grunn til ikke å ske arbeid, ble

spurt om de ville ha sokt arbeid dersom de trodde det var mulig a få det.

Av i alt 42 000 gifte kvinner i denne situasjonen, mente over 30 000 at

tilgang på passende arbeid ville være tilstrekkelig betingelse for at de

skulle bli aktive arbeidssOkere. De kravene til et passende arbeid som

dominerte i denne gruppa, hadde med arbeidstid og arbeidsreise å gjOre.

FOrst og fremst gjaldt det Onske om deltidsarbeid, deretter arbeid i

nærheten av hjemmet. Mange oppgav også mangel på hjelp til barnepass som

den viktigste grunnen til at de ikke sate arbeid.

Om lag 29 000 av de gifte husmOdrene som Ønsket inntektsgivende

arbeid, ville gjerne begynne i arbeid med en gang, ca. 24 000 ville ske

arbeid i lopet av det nærmeste året og ca. 62 000 nsket å få en varig

tilknytning til arbeidsmarkedet.

Det "skjulte arbeidstilbudet" slik det framtrer i vårt materiale,

omfatter grovt sett eldre menn med lav utdanning (over 50 år), yngre menn

(under 24 år) og kvinner i den mest arbeidsdyktige alder med omsorgs-

funksjoner, lav utdanning og lite yrkeserfaring og/eller med langvarige

fravær fra inntektsgivende arbeid. "HusmOdrene" er den langt stOrste

gruppa.

Tallet på gifte kvinner utenfor arbeidsstyrken som Ønsker arbeid

har svingt rundt 100 000 i 70-åra. I samme periode (1972 - 1978) var det

en nettotilgang til arbeidsstyrken av gifte kvinner på over 120 000. Til-

siget av gifte kvinner til arbeidsstyrken har i stor utstrekning skjedd
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fra gruppa "mulige arbeidssøkere". En analyse av strømmene de fOrste åra

på 70-tallet viser i gjennomsnitt for alle kvartalene, at om lag en femte-

del av personene i denne gruppa var i arbeidsstyrken samme kvartal ett år

seinere. Gruppa av "mulige arbeidssOkere" blant gifte kvinner har hatt et

tilsvarende tilsig, særlig fra andre grupper utenfor arbeidsstyrken, men

også fra arbeidsstyrken.

Materialet i denne rapporten har bekreftet at for å analysere

tilbudet av arbeidskraft og livssituasjonen til personer utenfor arbeids-

styrken, er det nOdvendig å gå bakenfor det entydige og enkle skille som

det av mange grunner er nOdvendig å bygge på i den lOpende arbeidsmarked-

statistikken. Forholdet til arbeidsmarkedet spenner mer eller mindre kon-

tinuerlig fra personer som har fast fulldags-/helårsarbeid til personer

som av eget valg eller pga. omstendighetene aldri vil delta i inntekts-

givende arbeid.

Det er heller ikke meningsfylt å se på personer utenfor arbeids-

styrken som en ensartet gruppe når vi prOver å identifisere et mulig ar-

beidstilbud utoverdetregistrerte. En slik klassifisering kan bare være

nyttig når vi refererer til undergrupper med om lag de samme livssitua-

sjonskjennetegn og som er underlagt om lag de samme sett av omstendigheter

som virker på deres forhold til arbeidsmarkedet.
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SUMMARY IN ENGLISH

Unemployment, or "non-employed persons seeking work" according to

the Norwegian labour force sample surveys is defined in accordance with

recommendations made by the International Labour Organization (ILO) in

1954. To be counted as unemployed according to the ILO-definition, an

individual must be without a job, have made specific efforts to find a job

and be currently available for work during a specified period. Counted as

unemployed are also persons waiting to be called back to a job from which

they have been laid off and persons waiting to report to a new wage or

salary job at a date subsequent to the period of registration.

Persons registered as employed and non-employed persons seeking

work together constitute the observed "labour force". The observed

labour force is frequently seen as a measure of the supply of labour in

the population. The rate of non-employed persons seeking work to the

labour force is taken as one indicator of employment problems in the

population.

In this study we have gone beyond the summary unemployment

measures in order to study more closely the supply of labour and the

unemployment problem among the non-employed members of the population in

the working ages.

The two central criteria of the ILO unemployment definition:

availability for work and active job seeking, exclude a great number of

non-employed persons from being registered as "unemployed". How many

depends among other things, on the operational interpretation of the two

criteria. Some persons who should have been classified as unemployed are

not so classified because of incorrect information.

Some persons are in situations that are easily associated with

"unemployment" in several ways, but fail to meet one or more of the

definitional requirements. In this category we find those who have

stopped their job seeking or who never started looking because they knew

there were no jobs available. We may also find persons who are looking

for a job in ways that some consider to be "too passive" to qualify as

active job seeking.

Some persons may not be considered as unemployed in the conven-

tional meaning of the word, but may be looked upon as close to the labour

market in other ways, i.e. by having a high probability of becoming job

seekers if certain specified conditions are met. Personal characteristics,

family situation and institutional conditions may reduce their immediate

availability for work and for some of them labour market adjustments which

widen the range of characteristics compatible with paid employment may be

required.
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In the present study we have focused on persons who are not in the

labour force and tried to characterize their relations to the labour market

by employing several indicators of labour market attachment.

The group of persons not in the labour force is rather hetero-

geneous in regard to several of the properties that influence labour force

participation, and it would be futile if not impossible to try to establish

homogeneous categories with regard to the dimension "labour force attach-

ment" on the basis of just a few indicators.

At a given point of time persons in the labour force as well as

persons outside the labour force may be thought of as varying in the

"strength" of their labour force attachment and their attachment to other

"spheres of activity" - labour market attachment, being conceived of as a

continuum rather than a dichotomy. Even though we can easily mention

several relevant indicators of labour force attachment, there are no easy

way of determining the relative strength of a person's total attachment

or the ordinal location of different groups of persons on a conceptual

continuum representing the degree of attachment to the labour market.

Labour force attachment must be considered as a multi-dimensional phenomenon

and it is not possible or relevant to collapse these dimensions into a

single measure. Established measures of "unemployment" do not, for example,

necessarily guarantee that the persons that are thus classified, constitute

the group of non-employed persons with the objectively strongest labour

force attachment. If we regard other "attachment indicators" than those

specified in the ILO-recommendations, we may find that groups outside the

labour force (according to the ILO-definitions) in several ways can be

said to show an attachment to the labour market which is as strong as (and

in some ways even stronger Chan) that of persons counted as "non-employed

job seekers" by established methods.

The Norwegian Labour Force Sample Survey (LFSS) has from the

beginning included questions designed to give information about the

relationships and attitudes to employment among persons currently out-

side the labour force. In the 4th quarter of 1976, a special survey was

designed in order to examine in more detail the relationship of people

outside the labour force to paid employment - their motivations and per-

ceived restrictions as well as their objective situation. Results from

this special survey are presented in this study, as well as results from

the ordinary LFSS.

In the Norwegian quarterly LFSS respondents outside the labour

force are asked if they want or are in need of paid employment. Those who

answer in the affirmative are asked why they did not look for work (the

main reason) and what job characteristics are required to fit their idea
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of a suitable job. Up to the third quarter of 1978 those who were asked

these questions had stated as their main activity in the survey week one

of the following roles or activities:

- homework

- at school

- without work/other activities.

Starting in the third quarter of 1978 some additional groups were

exposed to this sequence of questions, namely those who as their main

activity stated:

- own illness

- disabled

- retired, pensioner.

Only conscripts now escape these questions.

In the special survey linked to the Labour Force Sample Survey in

the 4th quarter of 1976, all respondents outside the labour force were

asked these questions. In this survey information was also gathered on

several other indicators of labour force attachment.

The questions covered among other things the following topics

(in addition to all the information gathered in the regular Labour Force

Sample Survey):

- labour market experience: previous employment situation and
work experience, job seeking activity during the last twelve
months or since leaving last job

- job seeking intentions

- how soon respondents who would like a job wanted to start
working

- requirements that a job would have to fulfil

- expected consequences of having a job on selected aspects of
living conditions

- appraisal of the influence of selected factors on the possibility
of having/taking a job

- main source of livelihood, household disposable income, whether
the persons received pensions or insurance money, time spent on
household work and family care.

We find that persons"not in the labour force" is a rather hetero-

geneous group with respect to a series of situational characteristics as

well as labour market experience. These dissimilarities imply differences

with regard to attitudes and behaviour towards the labour market of a kind

that makes a uniform treatment of the whole group rather misleading.

Taking the respondents' main activity as an indicator of their life

situations, we get a picture that leads us to expect important differences

in both past and future labour market behaviour as well as in motivational

factors and factual and appraised restrictions on their freedom of action

in relation to the labour market.
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Persons in different situations should also be viewed separately

according to their attitudes towards labour force participation, job

seeking intentions, reasons for wanting or not wanting to participate,

reasons for not seeking work, availability for work and requirements of

potential job situations and requirements with regard to personal, family

or institutional adjustments etc.

In our analysis we have tried - as far as the size of the sample

makes possible - to group separately persons in qualitatively different

life situations. We have considered several indicators of labour force

attachment separately and to some degree looked at the relation between

them. Finally we have studied tables showing gross flows between diffe-

rent groups of persons not in the labour force and the labour force.

This is to illustrate the actual labour market behaviour of groups with

different values on some of the "attachment variables" and thus give an

indication of the predictive validity of some of these variables.

We suppose that there are persons outside the labour force who

want to work and are available for work as well as persons who want to

work, but are not immediately available. Persons in these categories

do not actively look for work or they do not look in such a way that they

are counted in the LFSS as "non-employed persons seeking work". Concep-

tually the categories are ambiguous and difficult to relate to some

reasonable definitions of a labour supply concept. We especially want to

emphasize the relativity and highly subjective nature of the "avail-

ability" concept.

The former group (those who want a job and are available for work)

fits closely to a common definition of a category called "discouraged

workers" but are not active job seekers.

The number of persons who in the 4th quarter of 1976 said that

they would like to have a job or were in need of a job, correspond to

more than 200 000 persons out of a total of about one million persons

outside the labour force. The proportion who wanted a job varied con-

siderably with age group and stated main activity during the survey week.

Women with housekeeping as their main activity constituted about

44 per cent of all persons outside the labour force. Almost 30 per cent

in this category said that they wanted a job or were in need of a job.

In the middle aged group, 25-49 years, of women in housekeeping about

two fifths stated that they wanted a job.

The data also demonstrate a certain interest in labour force

participation among the retired and among persons who state "own illness",

"unable to work" or "going to school" as their main activity during the

survey week.
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Two other indicators of future labour force attachment are to be

mentioned briefly: job seeking intentions and how soon the persons would

like to start working. Especially the latter indicator is well suited to

sort out persons who obviously do not want to start working "now". We

cannot tell by this indicator, however, whether persons who say that they

want to start working "now" are actually able to do so, that they are in

fact more easily available to - closer to - the labour market than persons

who want to start working later on.

When we exclude all persons with "going to school" as their main

activity, almost two fifth of all persons who wanted a job said that they

believed they would actually try to get a job during the first twelve

months. Among married women with housekeeping as their main activity,

about 28 per cent of those who wanted a job said that they would try to

get a job during the next twelve months.

Persons aged 16-19 who stated "going to school" as their main

activity, were not asked whether they would like to start working "now"

or at a later date. Among the other persons not in the labour force who

wanted a job, almost two fifths declared that they wanted a job at once.

Almost half of those who wanted a job and believed that they

would look for work during the next twelve months, said that they wanted

a job at once. But there are also a good one third of those who did not 

believe they would look for work, who reported that they wanted a job

at once. These persons possibly experienced motivational conflicts and/

or other barriers against job seeking - for instance that the labour

market available to them did not suit their minimum claims or preferences.

Among married women with housekeeping as their main activity,

who wanted a job, almost 30 per cent wanted to start working "now" and an

additional 14 per cent within a month.

Excluding persons 16-19 years old who were "going to school", we

found that a good 5 per cent of the persons outside the  labour force 

wanted a job, wanted to start working at once, and actually intended to 

try to get a job during the next twelve months.

The data show that a great majority of persons who said that they

wanted a job had a long term perspective on their wishes and could not be

expected to be found among the registered unemployed or employed persons

in the near future.

Current availability for work is a crucial requirement of the

most common measures of unemployment and in the so called ILO-guidelines

of 1954. The conclusions of the previous chapter and the relationship

between the registered unemployment and the "hidden unemployment" is best

understood in the light of this concept. The concept of availability,
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however, is not easy to define neither theoretically nor operationally

and,a definition is not given in either of the two "official" concepts

of unemployment used in Norway.

A tentative definition of the term may be as follows: A person

is available for work when there are at least one job within a reasonable

travelling distance which the person can fill and is willing to have. By

twilling to have" is meant that the job characteristics and the costs

involved in having the job meet the person's minimum requirements. By

"can fill" is meant that the person possesses the experience and the

physical, psychological and educational qualifications required to fill

the job. The job must also be compatible with theperson's total life

situation.

Operationally it is possible to determine a person's "availability"

in two different ways: A "paternalistic" way in which a researcher or

the "authorities" make the judgement about when a person is to be consi-

dered available for the labour market based on the person's objective

characteristics; as opposed to the person's own evaluation of his or her

availability.

"Situational characteristics" as mentioned above may form a basis

for a "paternalistic" judgement. In the special survey, however, consi-

derable emphasis was put on the persons' subjective definitions of their

situations. Answers to questions about perceived barriers and job re-

quirements were considered essential to conclusions about availability.

We shall below make som brief comments based on three sequences

of questions in the special survey:

a) a question about people's awn appraisal of their employability

within what they consider an acceptable commuting distance

b) questions about the degree to which specific conditions were

regarded as barriers to labour market participation

c) questions about requirements concerning characteristics

of potential jobs.

a)	 In one question the respondents were asked if they believed it

would be necessary to move to another place in order to find a suitable

job. A total of about 6 per cent of persons outside the labour force

(excluding 16-19 years olds "going to school") answered "yes" to this

question. The percentage is more than doubled when we isolate those who

said that they wanted a job,and it is as high as 16 per cent in the group

that wanted a job and thought that they would try to get a job sometime

during the next twelve months. A total of 30 per cent "didn't know" or

did notreply to the question, which partly reflects a certain distance

to the labour market as the proportion of "don't known /no reply is

particularly high among those who reported that they did not want a job.
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Among those who wanted a job and stated "lack of suitable jobs available"

as their main reason for not trying to get a job, one out of four consi-

dered it necessary to move in order to find a job.

b) One sequence of questions was put to all persons outside the

labour force asking for an evaluation of the effect of a given set of

conditions on the possibility of their taking a job. According to in-

formation based on answers to these questions it was found that the

evaluation of each condition varied considerably between groups by

whether they wanted a job or not and their reported main reasons for not

trying to get a job. This result reflects the heterogeneity of the group

"persons outside the labour force" and those who "want a job", with res-

pect to their life situations and the conditions that keep them outside

the labour force.

"Own illness" was mentioned by about one out of four of the total

number of persons as a condition making it "very difficult" to take a job,

but only by 12 per cent of the persons who wanted a job but did not seek

work due to lack of suitable jobs available. Lack of suitable jobs avail-

able was considered a major difficulty by more than one fourth, also

among those who wanted a job but reported other reasons than lack of suit-

able work as the main reason for not trying to get a job. Almost half of

those who wanted a job but could not find a suitable job, believed that

lack of education or experience would make it very difficult to get a job.

This belief was much less widespreadamong thepersons thatwanted ajob, but

were stating other main reasons for not seeking work, and it was even more

rare among the persons who did not want a job. The presence of small

children constituted a major problem for almost one third of those who

wanted a job and mentioned other conditions than lack of suitable work as

the main reason for not seeking work.

c) Almost half of those who wanted a job reported that they wanted a

permanent job. Among married houseworking women the proportion was almost

60 per cent. The proportion was high in all groups except among those

reporting "unable to work" or "retired" as their main situation during the

survey week.

A sequence of questions was asked to get information about pre-

ferences with regard to job characteristics among the persons who res-

ponded positively to one or more of the subjective indicators of labour

market attachment. The questions give information on preferences for

indoor versus outdoor work, preferences with regard to location and regu-

larity of working hours and maximum acceptable commuting time.

About one tenth reported no special preferences regarding any of

these conditions. More than 60 per cent expressed special preferences on

two or more. Preferences concerning length, location of and regularity
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of working hours proved to be of great importance. About half of the

persons wanted neither to work outside regular hours nor to work at

irregular hours or in shifts.

The proportion with multiple preferences was largest in the

group with other reasons for not seeking work than lack of suitable jobs

available. As expected we found a negative relationship between number

of preferences and the proportion with job seeking intentions.

The results from this survey clearly demonstrates that in all

groups there are multiple factors behind the observed lack of current

job seeking activity and among these varying expectations as to future

labour market relations. The survey also shows that the strength of the

various "participation barriers" differs considerably between persons

classified by whether they want a job or not, and that it varies with their

main reason for not trying to get a job.

The actual behaviour of persons outside the labour force -

especially with respect to employment - is both an important source of

information about the groups identified from other considerations and a

possible point of departure for additional classifications of these groups.

We have - on the basis of the panel design of the Norwegian LFSS -

made some tables showing the activities after one quarter and after one

year respectively of those persons who in the surveys of 1977 were

classified as outside the labour force.

We found that a significant proportion - of those outside the

labour force in 1977 - more than 10 per cent - had in fact transferred to

the labour force after three months; and after one year this proportion

was 20 per cent. The proportions transferring from outside to inside the

labour force differed between groups defined by age or initial situations

much as might be expected from a priori reasoning. The proportions also

increased from the three months period to the period of one year for all

groups, except for those in the age group 50-74 years and those who were

disabled, pensioned, or retired. It is interesting to note that the

answers to questions whether or not those outside the labour force want

work without seeking do seem to reflect genuine differences in the pre-

valence of attitudes towards paid employment as judged by subsequent

behaviour. The proportion who had entered the labour force three months

or one year later was significantly higher among those who responded

positively to these questions than among the others.

This analysis has of course confirmed the well known difficulty -

both conceptually and on the basis of the results from aLFSS -in drawing

a firm and clear line of distinction between a group consisting of those

who are inside the labour force during a period and another group who is

outside. The relationship to paid employment range more or less con-

tinously from those persons who are firmly established as full day/full
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year workers to those who from choice or circumstances never will engage

in paid employment. Neither is it very meaningful to regard those out-

side the labour force as one homogeneous group - for example when trying

to identify "discouraged workers" or "possible labour market entrants".

Classifications like these may only have meaningful interpretations when

referring to sub-groups of the population defined as consisting of per-

sons having similar situational circumstances.

The data have increased our knowledge about the size and charac-

ter of those relatively large groups in the population who escape regi-

stration by the established measures in spite of possessing properties

that are easily associated with unemployment in the classical sense that

indicates both willingness and ability to supply labour in the market.

There may be considerable differences in their "distance" to the labour

market with regard to time perspective as well as strength and character

of barriers. The social and economical implications of being without a

job varies considerably between and within the groups, and thus the con-

ceptual similarity to the group of unemployed according to the ILO-

guidelines.



41

1. FORMAL

Studier av befolkningens sysselsettingssituasjon kan ha et nor-

mativt utgangspunkt. Inntektsgivende arbeid kan da betraktes som et

gode, og mulighet for slikt arbeid kan betraktes som en rettighet for

alle. Med dette utgangspunktet blir det viktig at: A være avskåret fra

å delta på arbeidsmarkedet innebærer forskjellige slags problemer for

individet og den familien det tilhOrer. Problemene kan være av Okonomisk

karakter, men kan også ha andre sider, avhengig av personens totale situa-

sjon og av den enkeltes motiver for å Onske lønnet arbeid. Med dette ut-

gangspunktet vil begrepet "arbeidslOshet" stå sentralt.

Et annet utgangspunkt kan være behovet for å kartlegge de totale

arbeidskraftsressursene for å finne fram til et "potensielt arbeidstil-

bud" i gitte situasjoner. Det vil kanskje særlig være stor interesse for

dette i situasjoner hvor arbeidsmarkedet er stramt. Dette perspektivet

står ikke i motsetning til det fOrst nevnte, men det vil stille begreper

som "potensiell arbeidskraft" og "mulige arbeidssøkere" i fokus. Med

dette utgangspunktet vil myndighetene være særlig interessert i å under-

ske hvilke variable som må påvirkes for at hele eller deler av det av-

dekkede potensielle tilbudet skal kunne nyttiggjøres. Med det andre ut-

gangspunktet vil vi være mer interessert i personenes totale livssituasjon,

og da vil tilgang på inntektsgivende arbeid bare være en av flere mulige

"løsninger" på et personlig eller familiemessig velferdsproblem.

Begge utgangspunktene har allmenn interesse. Når vi skal forsøke

a komme fram til begreper som er egnet til å beskrive personers forhold
til arbeidsmarkedet, er det imidlertid av en viss betydning hvilken av de

to tilnærmingsmåter som legges til grunn. Det er ikke sikkert at den

"potensielle arbeidskraften" er identisk med noen persongruppe som det er

rimelig å gi betegnelsen "arbeidsløse" ut fra det første synspunktet.

Valg av begreper og definisjoner er ikke bare sterkt knyttet til

formal. Innenfor rammen av begge de perspektivene vi har beskrevet, vil

det være rom for ulike vurderinger av en gitt situasjon. Hva som skal

regnes som arbeidshindringer, hvilke problemsituasjoner som kan kalles

"arbeidsløshet" eller hvor tilgjengelig for arbeidsmarkedet den "poten-

sielle arbeidskraften" skal forutsettes å være, er alle spørsmål som i

hovedsak må besvares normativt.

I denne analysen har vi ikke foretatt noe klart valg av over-

ordnet formål. Vi vil således heller ikke ta sikte på å komme fram til

et fåtall entydige definisjoner i beskrivelsen av personers forhold til

arbeidsmarkedet.
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Vi har tatt utgangspunkt i totalbefolkningen i "arbeidsfor alder".

I henhold til Statistisk Sentralbyrås arbeidskraftundersOkelser (AKU) er

dette befolkningen i alderen 16-74 år. Dette kan vi kalle landets "ar-

beidspotensial". Den delen av dette potensialet som, i henhold til AKU,

i større eller mindre grad er realisert, det vil si "sysselsatte" eller

"arbeidssOkere", er holdt utenfor i analysen.

Vi har så nsket å undersøke hvilke grupper som har en lav "reali-

seringsgrad" (lav yrkesdeltaking), og hvilke omstendigheter som fOrer til

at dette potensialet ikke er realisert. Blant grupper som star utenfor

arbeidsstyrken vil vi undersøke hva det vil si ikke å ha inntektsgivende

arbeid. Dette innebærer at vi skal beskrive og ske etter kriterier for

vurdere disse menneskenes faktiske livssituasjoner, særlig med hensyn

til spOrsmål om hvor sterkt de (brisker eller ikke nsker å ha inntekts-

givende arbeid. Begrensninger og muligheter som knytter seg til dette

valget har en sentral plass i undersOkelsen.

Formålet er med andre ord å belyse forholdet til arbeidsmarkedet

blant personer som verken er sysselsatte eller aktive arbeidssOkere (i

henhold til AKU's definisjon). Vi tar særlig sikte på å gi et grunnlag

for a vurdere i hvilken grad det eksisterer reelle nsker om sysselsetting

og behov for sysselsetting i denne gruppa. Videre vil vi underske

hvilke betingelser som må oppfylles for at personer i gruppa eventuelt

skal bli aktive arbeidssOkere.

Datagrunnlaget for de første fasene av analysen har vært ordinært

AKU-materiale. FOrste fase bygger på data for 1974. Hovedvekten i denne

fasen har ligget på teoretiske og metodiske problemer, særlig knyttet til

forsk på a avgrense en gruppe som er blitt kalt "mulige arbeidssOkere

uten arbeidsinntekt" i AKU
1)

, og forholdet mellom denne gruppa og ulike

definisjoner av arbeidslOshetsbegrepet.

Kartleggingen av en slik gruppe i AKU er basert på hva slags inn-

stilling intervjuobjektet gir uttrykk for til det å ta inntektsgivende

arbeid hvis passende arbeid var å få. Bak det synet på å ta inntekts-

givende arbeid som kommer til uttrykk, kan det ligge mange forskjellige

behov og motiver, og mulighetene til å få et passende arbeid vil variere

ganske mye fra individ til individ. Det samme gjelder den enkeltes opp-

fatning av hva som er et passende arbeid.

Dette, sammen med en rekke generelle metodeproblemer, er med på

å gjOre begrepsdannelsen og den empiriske belysningen av feltet vanskelig.

Slike problemer ble tatt opp til drOfting i fOrste fase av denne analysen.

AKU er en kvartalsvis undersOkelse som skal dekke mange emner.

Det har derfor vært nOdvendig å begrense tallet på spOrsmål til de helt

sentrale. Vi savnet derfor i AKU mye informasjon både om personenes egne

1) Hoem og Ljones (1974) redegjOr for dette begrepet og de tilknyttede
måleproblemer (kap. 4). Se også Foss (1976 og 1976 a).
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oppfatninger av sine Ønsker, hensikter, krav og barrierer, og om trekk ved

deres faktiske livssituasjoner, som har betydning for forholdet til arbeids-

markedet. Den spOrsmålssekvensen som blir nyttet i AKU for å kartlegge

Ønsker og behov for inntektsgivende arbeid, har også vist seg både å være

beheftet med svakheter og by på vanskelige tolkingsproblemer når svarene

skal analyseres.

På denne bakgrunnen ble det i 4. kvartal 1976 gjennomfOrt en til-

leggsundersOkelse til AKU (TU) med det formal å undersøke i større detalj for-

holdet til inntektsgivende arbeid blant personer utenfor arbeidsstyrken.

Den aktuelle spOrsmålssekvensen i AKU har vært under kontinuerlig

diskusjon og er de siste årene blitt revidert to ganger.

I annen del av denne publikasjonen presenterer vi analyser basert

både på data fra AKU og TU.

2. LITT TEORI OM ARBEIDSKRAFTATFERD

2.1. Grunnleggende forskjeller i forholdet til arbeidsmarkedet 

Det er alltid en betydelig del av befolkningen som ikke er yrkes-

aktive. Det gjelder mindreårige barn og hovedsakelig også barn som går i

obligatorisk skole. Videre gjelder det for en stor del alderspensjonister.

I de mellomliggende aldersgruppene finner vi i enkelte grupper lav yrkes-

deltaking på grunn av videregående utdanning, omsorgsfunksjoner og annet

egenarbeid og sykdom/ufOrhet.

I disse aldersgruppene, i "arbeidsfOr" alder, er situasjonen til

dels svært forskjellig for menn og kvinner.

Dersom vi betegner de samlede funksjoner vi utfOrer i lOpet av

levetiden som vårt "livsprogram", kan vi si at noen av oss allerede fra

fOdselen av i store trekk får bestemt hvilken plass tilknytningen til

arbeidsmarkedet skal ha i vårt livsprogram.

Menn vil med stor sannsynlighet være under utdanning eller i inn-

tektsgivende arbeid en stor del av det voksne liv. Om en ikke utfOrer en

av disse aktivitetene "krever" det enforklaring. For kvinner vil til-

knytningen til arbeidsmarkedet i langt stOrre grad bestemmes av begiven-

heter seinere i livslOpet. Blant de viktigste av disse begivenhetene er

endring av ekteskapelig status og barnefødsler.

De fleste kvinner arbeider også, men ikke nOdvendigvis i markedet.

Kvinner har tradisjonelt hatt ansvaret for familien og husholdet. Dette

arbeidet er ulønnet.

Mens vi anstrenger oss for å forklare fravær fra arbeidsstyrken

for enhver stOrre gruppe av menn i arbeidsfør alder, så er det deltakelsen 

i arbeidsstyrken som ofte analyseres når det gjelder kvinnene.
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Denne forskjellen mellom kvinner og menn springer ut av forvent-

ninger som igjen fOrer til forskjeller mellom kjOnnene både i tilbuds- og

etterspOrselsbetingelsene.

Rollebegrepet er et forsøk på å fange opp det som er generelt i

individenes atferd, gitt at de tilhOrer den samme kultur og derfor for-

søker å virkeliggjOre noenlunde de samme verdiene. Begrepet "kjønns-

rolle" fanger nettopp opp den situasjon kvinner og menn befinner seg i,

gitt det samfunn de er en del av. Denne situasjonen defineres av normer

og verdier på tvers av alle andre kjennetegn ved personene enn deres

kjønn. Disse normene og verdiene er så "gjennomslagskraftige" at både

menn og kvinner innenfor en gitt kultur vil være tydelig preget av dem.

Disse normene vil i stor grad definere hva som er mannens og kvinnens

"oppgaver" i samfunnet og bidra til å opprettholde et etablert mOnster.

Lange tradisjoner med dette mOnsteret stiller kvinner (særlig

gifte kvinner) og menn så vidt ulikt i forhold til arbeidsmarkedet at

det er lite fruktbart å soke en generell forklaring på deres arbeids-

markedsatferd. For menn i arbeidsfOr alder er det få omstendigheter som

"legitimerer" et fravær fra arbeidsstyrken (utdanning, sykdom, ufOrhet)

og vi venter nesten uten videre at et fravær skal være uOnsket eller i

alle fall av midlertidig karakter. For kvinnene er det mer komplisert.

De har tradisjonelt et legitimt krav på a bli forsOrget på annet vis
enn ved eget arbeid i markedet mens de utOver andre viktige samfunns-

funksjoner.

Når menn ikke har inntektsgivende arbeid eller er under utdanning

vil vi automatisk lete etter hindringer og utypiske omstendigheter som

forklaring. Likeledes har det vært lett a sOke etter uvanlige omstendig-
heter som forklaring på kvinners yrkesdeltaking (f.eks. dårlig familie-

Økonomi, at ektefelle er fraværende, at hun ikke har barn, en alder hvor

familiepliktene er minimale, et svært hOyt utdanningsnivå e.1.).

2.2. Motivasjon: Forskjeller mellom egenarbeid og markedsarbeid 

Omsorgsfunksjoner og egenarbeid i tilknytning til husholdning og

familie er de eneste arbeidsaktiviteter, utenom utdanning, som i vårt

samfunn godtas som grunn for full forsOrgelse på annen måte enn ved eget

arbeid i markedet. Innen visse rammer
1) 

kan vi derfor si at det fore-

ligger et valg mellom inntektsgivende arbeid og denne typen egenarbeid

for personer som tradisjonelt har utført disse funksjonene - i hovedsak

kvinner.

1) Det er ikke en reell rettighet for alle gifte kvinner å stå utenfor
arbeidsstyrken, like lite som alle kvinner som har mulighet til det
faktisk Ønsker å stå utenfor. Heltidsmoren og husmoren er et fenomen
vi fOrst og fremst finner i det moderne velferdssamfunnet og også her er
utbredelsen av fenomenet sterkt avhengig av husholdningens Økonomiske
ressurser. Se f.eks. Kreps (1971: 19).
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I praksis er det mange som i en slik situasjon velger markeds-

arbeid eller en kombinasjon av markedsarbeid og egenarbeid. Vi skal se

på noen forskjeller mellom de to typene gjøremål som kan ha betydning

for forståelsen spesielt av motivene for å velge hel eller delvis syssel-

setting i inntektsgivende arbeid framfor heldags egenarbeid.

Rekrutteringen til husarbeid og morsrolle skjer ved at kvinner

gifter seg og får barn. Grunnlaget for rekruttering er bare kvinnens

kjønn. Det kreves formelt ingen spesielle kvalifikasjoner eller ut-

danning. Det finnes ingen spesielle kriterier for effektivitet i hus-

arbeidet eller morsrollen. De varer og tjenester hun produserer omsettes

ikke i markedet og har ingen markedspris. Arbeidet vurderes ikke, og

dette sammen med de manglende rekrutteringskriterier gir ikke noe grunn-

lag for å stipulere verdien av husmoras arbeid i penger. Underholdet er

en rettighet hun har i mannens inntekt som vederlag for sin arbeidsinn-

sats. Hun har ingen lønn i egentlig forstand. Hennes adgang til under-

holdet er ikke bestemt verken av måten hun utfører arbeidet på, hvor

mange timer hun bruker på det eller hvilken utdanning eller andre kvali-

fikasjoner hun har. Hennes "lonn" er i hovedsak bestemt av ektefellens

inntekt.

Dersom valget mellom egenarbeid og inntektsgivende arbeid i

hovedsak er en beslutning av Økonomisk karakter, vil følgende faktorer

influere på beslutningen: Verdien for familien av husmoras forventede

inntekt i markedet og verdien av hennes arbeid utenfor markedet (for

familien). Ifølge resonnementene ovenfor vil den siste faktoren i

hovedsak bestemmes av familiens vrige inntekter og arbeidsbyrden i

hjemmet (f.eks. alderssammensetning og tallet på barn).

Familiens øvrige inntekter påvirker selvsagt også vurderingen av

den forste faktoren. For familier med svært lav inntekt er det forventede

lOnnsnivå som må til for at husmora skal gå ut på arbeidsmarkedet. an-

takelig også lavt, fordi nytten av hver ekstra krone er stor. På den

annen side må vi anta at det nødvendige forventede lønnsnivå oker desto

stOrre verdi familien tillegger hennes arbeid i hjemmet. Verdien av

dette arbeidet varierer åpenbart med fase i livssyklusen og er størst i

de perioder da det er små barn i familien. I familier med om lag like

store arbeidsbyrder og forpliktelser i hjemmet, vil nok den relative

verdi som blir tillagt husmoras hjemmearbeid være lavest i de familier

som opplevde det sterkeste behovet for større inntekt. (Kreps

1971: 66.)

Den gifte kvinnens valg er ikke et enkelt toveis valg mellom

fritid og lOnt arbeid, men et treveis valg mellom fritid, lOnt arbeid

og ulønt husarbeid, som ofte inkluderer omsorg og oppdragelse av barn.
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Utfallet av dette treveisvalget vil være resultat av en familieav-

gjørelse. Det avhenger som nevnt ikke bare av husmoras potensielle

markedsverdi (forventet lønnsnivå), men også av familiens totale inn-

tektsposisjon, av husmoras produktivitet i egenarbeidet, av prisen i

markedet på varer og tjenester som helt eller delvis kan erstatte hus-

moras egeninnsats, og av familiens smak og behag (preferanser). Se

Kreps (1971: 64 ff) og Fames (1970: 3 ff).

Dersom husholdningens økonomiske situasjon er svak nok kan vi

vanskelig snakke om et virkelig valg. Kreps (1971: 64) hevder at over

halvparten av kvinnene på det amerikanske arbeidsmarkedet (og mellom en

tredjedel og en fjerdedel av de gifte kvinnene) ikke har hatt anledning

til å velge mellom hjemmearbeid og inntektsgivende arbeid.

Hvorvidt arbeidet i hjemmet skal være en heldagsbeskjeftigelse

eller en bibeskjeftigelse i tillegg til arbeidet i markedet, og hvor

godt det skal lønnes, er med andre ord avhengig av ektefellens inntekt.

Vi har antatt at familieøkonomiske motiv er en viktig forkla-

ringsfaktor når gifte kvinner tar inntektsgivende arbeid. Antakelsen har

stOtte i to typer iakttakelser: For det første har kvinner som er gift

med menn i de laveste inntektsklassene, ofte inntektsgivende arbeid.

For det andre oppgis ofte Økonomiske motiv av kvinner som blir spurt om

grunnene til at de har tatt slikt arbeid.

Det er sannsynlig at det i dag er relativt færre enn tidligere

som arbeider fordi det i absolutt forstand er en Okonomisk nødvendighet.

Imidlertid må det antas at krav og forventninger (aspirasjonsnivået)

stiger i takt med stigende velstand, slik at en stigning i gjennomsnitts-

familiens disponible inntekt ikke nødvendigvis innebærer at avstanden

mellom "behov" og ressurser minker. Den levestandard som husmoras inn-

tekt i dag bidrar til A opprettholde, kan oppleves som et like sterkt

motiv som tidligere tiders økonomiske rod. (Johansson 1968.)

Husmoras tilknytning til arbeidsmarkedet representerer også en

forsikring for familien dersom ektemannens inntektsevne skulle bli redu-

sert eller falle helt bort, f.eks. ved arbeidsløshet, dOd eller skils-

misse. Også i tilfelle hvor det familieøkonomisk sett ikke for øye -

blikket er nødvendig at begge ektefeller har inntektsgivende arbeid, er

det derfor rimelig å tro at det økonomiske motivet kan være betydnings-

fullt. Det kan også være et sterkt motiv for en kvinne at hun vil fri-

gjøre seg fra en situasjon hvor hennes økonomiske ressurser er helt av-

hengig av ektefelles inntekt og innstilling.

På tross av at deltakelse på arbeidsmarkedet for kvinner med

familieforpliktelser ofte medfører at de gjør to jobber (Kreps 1971: 77,

DahlstrOm og LiljestrOm 1962: 82, Lingsom 1975, Ahrne 1971),

har det alltid deltatt kvinner som økonomisk sett har hatt et reelt
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valg mellom ute- og hjemmearbeid. Noen mulige forklaringer er antydet

foran: En positiv sammenheng mellom endring i kjOpekraft og endring i

aspirasjonsnivå og/eller eksistensen av et Ønske om Økonomisk selv-

stendighet/likestilling i forhold til ektefellen.

Men vi antar også at det gir andre belønninger å delta i inn-

tektsgivende arbeid: Anseelse, innflytelse, et sosialt kontaktnett,

muligheter for A utnytte evner og anlegg, personlig utvikling og en

fOlelse av å være nyttig. Arbeidsinntekten er et klarere symbol for

samfunnsmessig nytte enn de mer diffuse og tilfeldige belOnninger som

knytter seg til husarbeidet og omsorgsarbeidet.

Dersom arbeid i markedet gir belønninger i tillegg til arbeids-

inntekten, er det ingen grunn til å tro at kvinner i mindre grad enn

menn skulle Ønske å få del i disse belOnningene. Kvinnens nsker i

denne retningen kan imidlertid komme i konflikt med andre familie-

medlemmers interesser, hennes egne holdninger til oppgavene som mor og

husmor og de vil dessuten kunne oppveies av hennes Onsker om de beløn-

flinger som den tradisjonelle kvinnerollen gir.

Statistisk Sentralbyrås undersOkelse fra 1969 om "Ønsker og

behov for sysselsetting blant gifte kvinner" (Statistisk Sentralbyrå

1969) gir noe informasjon om hvilke motiver som kan ha betydning for

om gifte kvinner skal tilby sin arbeidskraft. Av de ikke yrkesaktive

gifte kvinnene som var med i undersøkelsen, svarte ca. 40 prosent at de

"hadde tenkt" å gå ut i arbeidslivet. Vi siterer fra det (daværende)

LikelOnnsrådets rapport om undersøkelsen (Likelønnsrådet 1970: 3-4):

"De gifte kvinnene som hadde tenkt på å gå ut i yrkeslivet ble

spurt om sine viktigste grunner for eventuelt å ta arbeid utenfor hjemmet.

De hyppigst nevnte årsaker var:

I. kontaktbehov, som ble oppgitt av over halvparten av kvinnene,

2. Ønske om egne penger, nevnt av en tredjedel,

3. at de ikke trivdes med bare husarbeid, nevnt av 23 prosent,

og

4. at de måtte ha stOrre inntekter i husholdningen, oppgitt av

21 prosent av kvinnene.

Nødvendigheten av stOrre inntekt i husholdningen var den

hyppigst nevnte årsak blant kvinner med de laveste inntekter i familien.

Ønsket om egne penger var også nevnt relativt oftere i de lavere inntekts-

grupper og avtok gradvis med inntekten.

Med Økende inntekt i familien var det på den annen side en

Økende del av kvinnene som oppgav som viktigste årsak kontaktbehov, og

at de ikke trivdes med bare husarbeid.
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Blant kvinner i de hOyeste familieinntektsgrupper (kr 40 000 og

over) spilte de økonomiske behov liten rolle som motiv for yrkesarbeid,

mens kontaktbehovet var den viktigste enkeltårsak.

Det kan nevnes at en større del av kvinnene i denne inntekts-

gruppen enn i de Øvrige, oppgav interesse for arbeid og at de nsket

større selvstendighet, som viktigste motiv for yrkesarbeid. Det ser så-

ledes ut til å skje en forskyvning i motivene for yrkesarbeid med økende

inntektsnivå i familien.

For kvinner i de vanligste familieinntektsgrupper, dvs. mellom

kr 20 000 - 39 000 i årsinntekt i 1969, viser undersøkelsen at kontakt-

behovet spiller en meget stor rolle som motiv for eventuelt yrkesarbeid,

dernest Ønske om egne penger og at de ikke trives med bare husarbeid.

økonomisk nødvendighet eller sparing til noe bestemt synes å spille mindre

rolle for å ta arbeid utenfor hjemmet enn det har vært vanlig å anta."

FAKTA foretok i 1972 en undersøkelse om "holdninger til likestil-

ling i Norge" (FAKTA 1973). I denne undersOkelsen ble "kvinner med ar-

beidsinntekt" spurt om hva som var "den viktigste grunn til at de hadde

lønnet arbeid".

Denne undersøkelsen tyder på at det også blant gifte kvinner som

faktisk er i inntektsgivende arbeid, er "kontaktbehovet" og "økonomisk

behov" som hyppigst rapporteres som viktigste motiv for deltakelsen på

arbeidsmarkedet. Nesten en tredjedel oppgir som viktigste motiv at de

"trenger mer inntekt". Drygt en femtedel oppgir "kontaktbehov, treffe

andre". Litt under en femtedel oppgir Ønske om "økonomisk uavhengighet"

som hovedmotiv, henholdsvis 12 og 16 prosent "trives ikke med bare hus-

arbeid" eller har "interesse for arbeid utenfor hjemmet".

Motivasjonen er ofte mer sammensatt enn det en får inntrykk av

ved å spOrre om "viktigste grunn". Personers innstilling eller holdning

til inntektsgivende arbeid er resultatet av ulike motiverende faktorer

som kan ha forskjellig styrke. Slike faktorer kan, som vi har nevnt,

være av personlig karakter (Ønsker om å bruke personlige evner og an-

legg, tilfredsstillelse av kontaktbehov, andre sosiale og psykologiske

motiv, opplevelsen av egen og andres forventninger) og av Økonomisk

karakter (konkrete materielle mål, Ønske om bedring av husholdningens

generelle Økonomiske situasjon, Ønsker om Økonomisk uavhengighet).

De forskjellige motivene kan peke i hver sin retning med hensyn

til valget mellom inntektsgivende arbeid og andre aktiviteter.

Bestemte innstillinger kan med andre ord være resultat av moti-

verende faktorer med ulik karakter og styrke. Innstillingene bestemmes

av de motiverende faktorer og kan endres dersom disse endres. Motivene

er knyttet til faktiske egenskaper ved personen, familien, omgivelsene og

arbeidsmarkedet.
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2.3. Restriksjoner på valget mellom egenarbeid og markedsarbeid 

Samtidig som omsorgsfunksjoner og husarbeid tradisjonelt har vært

"kvinneoppgaver" og et legitimt grunnlag for forsOrgelse, fOrer disse

funksjonene i seg selv til at kvinner som utfOrer dem reduserer sine

muligheter til å delta i yrkeslivet. Det er ofte vanskelig å kombinere

oppgavene i hjemmet med arbeid utenfor hjemmet uten å stille særlige

krav til omgivelsene. På grunn av tidsbegrensningene vil kvinnene ofte

måtte velge et arbeid som ikke er lokalisert så langt fra hjemmet (de er

mindre mobile) og/eller en spesiell arbeidstidsordning (deltid, fleksibel

arbeidstid etc.). De vil ofte være avhengige av tilgang på ulike typer

tjenester som kan erstatte deres eget omsorgsarbeid, f.eks. tilsyns- og

omsorgsordninger for barna, leid hjelp til husarbeidet o.l. I tillegg

til avhengigheten av slike institusjonelle ordninger, forutsetter deres

yrkesdeltakelse en serie praktiske omstillinger i forhold til det tradi-

sjonelle mOnster i familiens levemåte og livsvaner f.eks. med hensyn til

fordelingen av oppgaver i hjemmet. Omstillingen vil kreve en viss grad

av tilpasning og samarbeid innen familien. I valget mellom å ha inntekts-

givende arbeid eller ikke er de gifte kvinner derfor sterkt avhengige av

de øvrige familiemedlemmenes behov, synspunkter og rolleidealer.

Arbeidsmarkedet er i dag på mange måter ikke organisert slik at

det kan mOte de krav som fOlger med en dobbeltstilling som yrkeskvinne

og husmor. De institusjonelle og interne familiemessige forhold som

kunne bidra til å lempe på disse kravene, ligger også noe tilbake i for-

hold til en slik situasjon. Konsekvensen er at kvinner med familiefor-

pliktelser ofte mOter et sett med barrierer når de sker en tilknytning

til arbeidsmarkedet. Barrierenes styrke og karakter varierer bl.a. med

forholdene på det lokale arbeidsmarked, den faktiske familiesituasjonen

og personlige ressurser (f.eks. utdanning).

Flere undersøkelser viser hvordan yrkesdeltakingen varierer med

personlige og sosialekjennemerkersom kjønn, alder, utdanning, ekteskape-

lig status, familiestørrelse, barnetall og barnas alder, tilgang til

barnetilsyn, bosted etc. (se f.eks. Ljones 1973 og 1977, Kreps 1971 og

Parnes 1970 og 1974). Vi har i det foregående hevdet at en rekke av

disse kjennemerkene påvirker yrkesdeltakingen ved å definere roller hvor

forventningene til yrkesdeltaking varierer fra å bli betraktet som en

selvfølge til å bli sett på som lite Onskelig eller i alle fall ikke nOd-

vendig. Kjennemerkene definerer også de muligheter og hindringer som

preger personenes valgsituasjoner og det spekteret av yrker og arbeids-

forhold som står på valg. Noen av de samme kjennemerker påvirker også

behov og aspirasjoner.
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2.4. Betydningen av å være uten inntektsgivende arbeid 

Arbeidet i markedet kan betraktes som én av flere mulige til-

pasninger på "inntektsarenaen" 1) . Arbeid i markedet er og blir den

viktigste kilden til inntekt for de fleste hushold under stOrstedelen av

deres eksistensperiode. Både for enkeltpersoner og for personer i fler-

personhushold finnes det imidlertid alternative tilpasninger, for period-

isk og mer varig utnytting. Som vi har sett kvalifiserer omsorg for barn

og hjem til forsOrgelse på grunnlag av ektefelles inntekt, om enn ikke

ubetinget. (Kreps 1971.) Denne ordningen er tradisjonelt i hovedsak

tilgjengelig for kvinner. Til en viss grad kan det hevdes at omsorg

også for andre familiemedlemmer, f.eks. eldre eller syke, berettiger

til å bli forsOrget - av ektefelle, foreldre eller andre slektninger.

Utdanning er både for menn og kvinner et legitimt grunnlag for

å ske forsOrgelse ved alternative tilpasninger på inntektsarenaen, f.eks.

gjennom foreldre, ektefelle, lån og stipend og, på bestemte betingelser,

over sosialbudsjettet. Denne retten er i noen grad begrenset både i

varighet og omfang, og er nok mer legitim i enkelte faser av livssyk-

lusen enn i andre.

Etter en viss alder er pensjon automatisk et tilgjengelig

alternativ til inntektsgivende arbeid. Ulike former for trygd og sto-

nader er også en aktuell tilpasning på inntektsarenaen fOr oppnådd al-

minnelig pensjonsalder. Trygdesystemet skal fange opp personer uten

arbeidsmuligheter og personer med nedsatt arbeidsevne pga. sykdom eller

skade. For å oppnå slik trygd kreves som regel ingen ytelser av mot-

takeren. (Vi ser da bort fra arbeidslOshetstrygd.) Tvertimot krever

trygdemottakerrollen at innehaveren i minst mulig grad er i stand til å

utføre normale arbeidsaktiviteter. Desto mindre arbeidsfor man er, jo

mer legitim framstår denne formen for forsorgelse 2) . "Alvorsgraden"

eller "stOrrelsen" på den medisinske uforhet som kreves for å oppnå

ufOrepensjon vil, absolutt sett, variere individuelt og regionalt. (Kolberg

1975.) Når det skal avgjOres hvorvidt den enkelte fyller lovens vilkår,

skal det tas utgangspunkt i personens individuelle ervervsmessige mulig-

heter. (Brofoss og Eskeland 1975: 192.)

Denne formen for forsOrgelse har fått stadig stOrre betydning

gjennom hele 1960-åra og i 70-åra. Særlig aksellererte tallet på ufOre-

pensjonister fra 1969 og fram til 1972, da aldersgrensen for folketrygdens

alderspensjon ble satt ned med tre år. (Brofoss og Eskeland 1975, figur 1.)

1) Arenabegrepet er etter hvert blitt et grunnbegrep i levekårs- og
mobilitetsforskningen. Det er innfOrt av Coleman (1971). En rede-
gjOrelse for arenabegrepet finnes hos Foss m.fl. (1974). Begrepet
"inntektsarena" er lånt fra Hanisch (1976 a). 2) Problemer i forholdet
mellom rollene som trygdet og sysselsatt er inngående drOftet av Brofoss
og Eskeland (1975), Berglind (1976) og Wadel (1973). Se også Hanisch
(1976).
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Tap av ervervsevne i forhold til bestemte yrker eller oppgaver, innebærer

imidlertid ikke nødvendigvis at personene behøver a ha generelt lav er-

vervsevne eller at deres generelle arbeidsmotivasjon faller bort. Når det

gjelder uføretrygden, er det etter hvert godt belagt at den delvis fungerer

som en arbeidsledighetstrygd. Se referanser i Foss (1976: 15.) Det er

også påvist at rettsreglene og det sosiale miljO kan virke som en bremse

på veien tilbake til yrkeslivet for personer som har oppnådd uføretrygd.

(Brofoss og Eskeland 1975: 179 ff.) Videre blir det hevdet at den

generelle utviklingen på arbeidsmarkedet Oker arbeidsgivernes motstand mot

å rekruttere arbeidskraft med under gjennomsnittlig produksjonsevne, noe

som fører til at syke, arbeidsuføre og eldre i stigende grad får problemer

med å oppnå eller bevare sysselsetting. Se f.eks. Meidner (1975.)

Andre former for offentlige overfOringer gis både som alternativ

til og som tillegg til arbeidsinntekten, f.eks. barnetrygd, sosialhjelp,

bostOtte etc.

En vurdering av "hva det innebærer" for personene selv ikke å ha

inntektsgivende arbeid, må ta utgangspunkt i hvilke alternativer som er

tilgjengelige for dem på inntektsarenaen. Det aktuelle og potensielle

forholdet til arbeidsmarkedet vil hyst sannsynlig variere sterkt mellom

personer med forskjellig tilpasningsform. Det gjelder både mht. mulig-

heten for og ønskeligheten av å ta inntektsgivende arbeid og eventuelt ønsket

tilknytningsform til arbeidsmarkedet.

Misnøye med den aktuelle tilpasningsformen fOrer imidlertid ikke

til at inntektsgivende arbeid automatisk framstår som det mest Ønskede

eller gunstige alternativet. økte trygdesatser, høyere stipend og studie-

lån, endrede skatteregler og liknende justeringer i andre deler av inn-

tektsarenaen, kan være like aktuelle løsninger.

Som vi pekte på i kapittel 3.2, er det ikke bare den aktuelle

Økonomiske situasjon som har betydning for vurderingen av personers for-

sørgelse, men også egenskaper ved selve forsOrgelsesmåten. Når det

gjelder de forskjellige trygdemottakerroller, må vi bl.a. ta i betraktning

virkningen av holdninger og verdier hos den Øvrige befolkning, kfr.

debatten om "trygdemisbruk". (Kolberg 1975.) Enkelte tilpasningsformer har

liten legitimitet i enkeltes Øyne og fører til en viss grad av stigmati-

sering.

Betydningen av å være uten inntektsgivende arbeid er ikke bare

avhengig av egenskaper ved den alternative forsørgelsesformen. I kapittel

2.2 har vi hevdet at selve deltakelsen på arbeidsmarkedet, direkte eller

indirekte, kan were belønnede utover selve arbeidsinntekten. Det har der-

for betydning hvilke alternative aktiviteter til inntektsgivende arbeid

som er aktuelle og hvordan disse blir vurdert i forhold til ulike former

for markedsarbeid (det kan dreie seg om omsorgsfunksjoner, utdanning,

rene fritidsaktiviteter, hobbyer).
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Vurderingen både av alternative aktiviteter, inntekter og inn-

tektsformer varierer antakelig sterkt og delvis uavhengig av faktiske

forskjeller. Faktorer som aspirasjonsnivå og preferansestruktur virker

i tillegg til og i vekselspill med den faktiske situasjonen og med per-

sonlige egenskaper og vurderinger.

Vurderingen av "Onskeligheten" av å ta inntektsgivende arbeid

for personer utenfor arbeidsstyrken, vil derfor bli utilstrekkelig uten

kjennskap også til individenes egne vurderinger og de atferdsmessige

konsekvensene de tar av sine vurderinger. Dette synspunktet og de metod-

iske og tolkingsmessige problemer som er knyttet til det, vil stå sen-

tralt i den empiriske delen av rapporten.

3. HOVEDBEGREPER I ARBEIDSMARKEDSTATISTIKKEN

3.1. Begrepene i arbeidskraftundersOkelsene (AKU)

I AKU regnes personer 16-74 år som "sysselsatte" når de oppgir at

de utfOrte minst én times inntektsgivende arbeid i undersOkelsesuken (for

familiearbeidskraften kreves det minst 10 timers arbeid 1) ), eller at de

var midlertidig fraværende fra slikt arbeid. "Arbeidsstyrken" består i

tillegg til disse av personer som ikke utfOrte eller var midlertidig

fraværende fra inntektsgivende arbeid, men som oppgir at de forsøkte å

skaffe seg slikt arbeid for undersOkelsesuken, det vil si "arbeidssOkere 

uten arbeidsinntekt" 2) .

For oversiktens skyld gir vi en skjematisk framstilling av AKU's

hovedbegreper. Personer som ikke er sysselsatte, er inndelt etter sin

"hovedsakelige virksomhet".

1) Familiearbeidskraft er familiemedlemmer som arbeider i familiebedrift
uten fast lonn. 2) Avgrensningen av gruppene blir foretatt på et noe
endret grunnlag f.o.m. 1976. Se strOmningsdiagram og spOrreskjema henholds-
vis for perioden fOr og etter 1976 i Foss 1976 (vedlegg 1 og 2) og Foss
1976 a (vedlegg 2 og 3). Definisjonene for perioden fram til 1976 er
det redegjort for i Foss 1976, kap. 3.2. For perioden fra og med 1976,
se f.eks. Statistisk Sentralbyrå 1977. Den vesentligste forskjellen
gjelder avgrensningen av "familiearbeidskraften". Merk at personer som
oppgir "var syk" eller "var arbeidsufør" som "hovedsakelig virksomhet",
pr. definisjon ikke kan være "arbeidssOkere" i AKU.
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1) Denne gruppa blir ikke stilt spørsmålet om hvorvidt de søkte arbeid for forrige
uke. 2) Består bl.a. av personer som er rammet av "ufrivillig permittering", "mangel
på oppdrag" og "arbeidsstans pga. tekniske forhold og værforhold". Disse blir ikke
spurt om hvorvidt de søkte arbeid for forrige uke.

3.2. ArbeidslOshetsbegrepet

3.2.1. ILO-retningsliniene av 1954

Den definisjonen av arbeidsløshet som ble fastlagt i 1954 av Den internasjo-

nale arbeidsorganisasjonen, ILO, godtas i dag allment som retningslinje ved måling

av arbeidslOshet, bl.a. av Organisasjonen for Okonimisk samarbeid og utvikling, OECD.

ILO-definisjonen kan sammenfattes på følgende måte:

7 En person er arbeidsløs på et bestemt tidspunkt/i et bestemt tidsrom

(en dag eller en uke) dersom han/hun

1. er uten inntektsgivende arbeid og

2. kan ta arbeid (available for work)

3. aktivt søker arbeid eller har avtalt å begynne i arbeid ved et seinere
tidspunkt eller er permittert uten lOnn.

ILO-definisjonen gir ingen anvisninger om hvordan disse tre kravene skal

tolkes i den praktiske registreringen. Innholdet i definisjonen avhenger i stor

utstrekning av hvordan grensene i praksis trekkes. De to vanlige arbeidsløshets-

tallene i Norge bygger begge på ILO-definisjonen, men registreringen foregår etter

helt forskjellige kriterier og med helt forskjellige metoder. Tallene blir da

også svært forskjellige. Se kapittel 3.2.4.

3.2.2. Registrerte helt arbeidsløse ved arbeidsformidlingen

Dette er det offisielle arbeidslOshetstallet. Det omfatter personer som "ikke

har arbeid som gir lOnn eller annen inntekt", men som "søker arbeid som gir lønn

eller annen inntekt og som er arbeidsfør og ellers disponibel for det arbeid som

søkes". "Hovedregelen er at en person anses som meldt som arbeidssøker til arbeids-



54

formidlingen hvis vedkommende har meldt seg eller fornyet meldingen så

seintsom i lOpet av siste hele kalenderuke fr tellingsdagen." Tallene

gjelder siste arbeidsdag i måneden. Skoleungdom som sker feriejobber

regnes ikke som helt arbeidslOse. Arbeidsdirektoratet utarbeider stati-

stikken på grunnlag av månedlige meldinger fra arbeidsformidlingene.

Det vanlige er å oppgi arbeidslOsheten i prosent (arbeidslOshets-

prosenten). Denne beregnes fylkesvis og har som teller tallet på registrerte

helt arbeidsløse ved arbeidsformidlingene i en gitt måned. Som nevner nyttes

beregnet arbeidsstyrke for året for. Arbeidsstyrken som nyttes som nevner

ved beregning av arbeidslOshetsprosenter i 1978 er f.eks. konstruert slik:

Folketallet i alderen 16-69 år pr. 1/1-1977 er multiplisert med yrkes-

prosentene fra folketellingen i 1970. (Yrkesprosenteneer definert som an-

tall personer i alderen 16-69 år med inntektsgivende arbeid som viktigste

kilde til livsopphold i 1970, 1) dividert med totalt antall personer i

alderen 16-69 år i 1970.) Det tallet en da kom fram til ble lagt til det

gjennomsnittlige antall registrerte helt arbeidslose i 1977. Resultatet

er beregnet arbeidsstyrke for 1977.

3.2.3. ArbeidssOkere uten arbeidsinntekt i Statistisk Sentralbyrås

ArbeidskraftundersOkelse (AKU)

Dette tallet produseres hvert kvartal (siden 1972) og begynner

etter hvert å få en offisiell status. Det er det eneste arbeidsløshets-

tallet som kan forsvares brukt i internasjonale sammenlikninger, men også

da med flere forbehold for forskjeller i definisjon og målemetode.

Tallet beregnes på grunnlag av antall ja-svar på et spørsmål som Byråets

intervjuere hvert kvartal stiller til personer i et representativt utvalg

av befolkningen i alderen 16-74 år, som ledd i AKU. (Metoden kalles inter-

nasjonalt for "Labour force sample survey".) Tallet gjelder situasjonen

i en bestemt uke (undersOkelsesuken).

SpOrsmålet stilles til de personer i utvalget som ikke er "syssel-

satte" ifOlge definisjonene i AKU, med enkelte viktige unntak. "Sysselsatte"

i AKU er både personer som oppgir å ha vært i inntektsgivende arbeid i minst

en time i lOpet av undersOkelsesuken (for personer som arbeidet som familie-

medlemmer uten fast avtalt lOnn, er kravet satt til minst 10 timer) og per-

soner som var midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid.

1) F.o.m. januar 1979 har en som teller ved beregning av yrkesprosentene
begynt å nytte personer som hadde arbeidet minst 500 timer foregående 12
måneder. Dette fOrer til at arbeidslOshetsprosenten går litt ned.
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Unntakene (ikke sysselsatte personer som ikke blir stilt spørsmål

om arbeidslOshet og derfor ikke kan bli registrert som "arbeidssOkere uten

arbeidsinntekt") omfatter personer som på et sporsmål om hva som var deres

hovedsakelige virksomhet i undersOkelsesuken, svarte

- var syk

- var arbeidsufOr eller

- var inne til 1. gangs vernepliktstjeneste.

Dessuten blir "familiearbeidere" uten fast avtalt lonn med en arbeidstid

på under 10 timer i undersOkelsesuken, holdt utenfor registreringen.

Denne gruppa er imidlertid svært liten.

Det er en gruppe personer som ikke utfOrte arbeid av en times

varighet i undersOkelsesuken, men som oppgir at de har et arbeid som de

av forskjellige grunner var borte fra i undersOkelsesuken. Personer som

begrunner fraværet med at de "var ufrivillig permittert uten lonn" eller

"skal begynne i nytt arbeid innen 30 dager" regnes i AKU som 'arbeids-

skere'  og ikke som sysselsatte. Blant resten av de "midlertidig fra-

værende" er det bl.a. personer som begrunner fraværet med "var uten opp-

drag", "arbeidsstans pga. tekniske forhold eller værforhold", "arbeids-

konflikt", "skolegang/studier" og "annen grunn". De som svarer slik blir

uten videre regnet som sysselsatte. De blir m.a.o. ikke spurt om de for-

søkte å skaffe arbeid/annet arbeid for undersøkelsesuken.

SpOrsmålet som blir stilt i AKU lyder slik:

"ForsOkte De å få inntektsgivende arbeid for forrige uke?

Vi tenker her på forsOk som ble gjort i lOpet av de siste 2 måneder for

å få arbeid som De kunne ha påtatt Dem i forrige uke."

ArbeidslOshetsprosenten beregnes ved å dividere tallet på "arbeids-

skere uten arbeidsinntekt" i et kvartal med tallet på personer i "arbeids-

styrken" i AKU i samme kvartal. "Arbeidsstyrken" i AKU består av alle

personer 16-74 år som er "sysselsatte" eller "arbeidssOkere uten arbeids-

inntekt" i undersOkelsesuken. Anslag for det totale antall arbeidssokere

uten arbeidsinntekt får vi ved a "blase opp" tallene fra utvalget.

3.2.4. VurderinE av arbeidsloshetsbesrepene

Det er en utbredt oppfatning at den "reelle" arbeidslOsheten

eller det reelle arbeidstilbudet er en god del stOrre enn det som kommer

til uttrykk i de to offisielle arbeidslOshetstallene. Hvor mye stOrre,

er i stor grad et definisjonsspOrsmål - et spOrsmål om hvilke situasjoner

vi Ønsker å regne som "arbeidslOshet" eller som et mulig arbeidstilbud.

Selv med en nokså snever definisjon er det grunnlag for å si at den

reelle arbeidslOsheten er stOrre enn den registrerte, dvs. at det finnes

personer som "vil" og "kan" ta inntektsgivende arbeid, men som ikke søker
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arbeid eller som ikke sker på en slik måte at de blir fanget opp av de

offisielle målene. I tillegg finnes det personer som nsker arbeid, men

som av forskjellige grunner ikke "kan" ta arbeid for tiden.

"ArbeidslOse" kan ha to hovedgrunner for å melde seg hos arbeids-

formidlingen:

1) Ønske om å motta dagpenger over arbeidslOysetrygda.

2) ønske om å bli skaffet (passende) arbeid.

Retten til dagpenger er innenfor visse rammer gjort avhengig av

at sOkeren er villig til å ta tilvist arbeid. Det er også knyttet andre

betingelser til retten til dagpenger. I hovedsak innebærer dette at per-

sonene må ha vært sysselsatte i inntektsgivende arbeid en viss periode

forut for registreringen. Retten er også tidsavgrenset. Betingelsene

endres fra tid til annen. Jfr. f.eks. Ot.prp. nr. 4 (1977-78). Dette

motivet for å melde seg hos formidlingen vil for en del "arbeidslOse"

være uaktuelt.

Det andre motivet for å melde seg er aktuelt for dem som håper

eller vet at formidlingen kan skaffe dem jobb og som er villige til å

ta de jobber som evt. blir tilbudt og til de betingelser (f.eks. mht.

arbeidsreise og i noen tilfelle flytting) som knytter seg til jobben.

Mange "arbeidsløse" vil vite at det er lite å hente for dem i så måte.

Dette gjelder kanskje særlig personer med bestemte yrkeskrav eller be-

stemte krav til et arbeidsforhold, personer bosatt på små og oversikt-

lige steder, personer med lav mobilitet og personer med akseptable al-

ternative forsOrgelseskilder.

Når det gjelder AKU's begrep, er det flere momenter som må tas

i betraktning ved tolkingen av tallene.

Det er antakelig ikke en ensartet oppfatning blant de intervjuede

av hva det vil si å "forsøke å få" arbeid. ArbeidssOking er ikke en en-

tydig aktivitet. Mange forskjellige typer atferd kan regnes som arbeids-

sOking, og aktivitetene kan være utfOrt med forskjellig hyppighet og in-

tensitet. Intervjuerinstruksen bruker betegnelsen "aktiv handling", men

verken spOrsmålsteksten eller instruksen presiserer uttrykket eller gir

eksempler. ArbeidssOking kan være direkte arbeidsmarkedsrettet eller av

mer indirekte karakter. Mer indirekte former for "arbeidssOking" kan be-

stå i bestrebelser på å eliminere personlige eller familiemessige hind-

ringer for å ta arbeid i markedet eller Øke sin arbeidsmarkedsstatus og

tilgjengelighet på annet vis (skaffe barnepassordninger, ta opplæring).

Handlinger som er rettet direkte mot arbeidsmarkedet kan være alt

fra en noe skjerpet årvåkenhet ved lesing av aviser eller samtale med

venner og kjente, til direkte kontakt med arbeidsgivere, arbeidsformidlings-

kontorer etc. Direkte arbeidsmarkedsrettet søking kan altså spenne fra

mer eller mindre aktiv informasjonssOking til direkte kontakt med arbeids-

markedet (instruksen til svensk AKU presiserer at "annonseleserne" skal
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holdes utenfor). Hvis aktivitetskravet er strengt vil det utelukke

personer som for tiden ikke "har noen jobb å sOke på".

Kravet til umiddelbar tilgjengelighet for arbeidsmarkedet og

til aktiv handling for A skaffe arbeid, lukker en del personer ute fra

arbeidssOkerbegrepet som må sies A være av interesse ved en kartlegging

av arbeidslOsheten eller arbeidstilbudet. Hvor grensen trekkes i praksis

avhenger bl.a. av tolkingen av de to kravene og personenes vurdering av

sin egen situasjon.

Det er flere grunner til at personer som Ønsker/har behov for

arbeid ikke søker arbeid aktivt, bl.a.:

i) Noen kan være på utkikk etter et søkeobjekt (et arbeid å

sOke på), men ikke ha kommet i gang med konkret sOking. Personen kan

dessuten ha sokt for.

ii) Noen kan ha gitt opp etter en tids forgjeves søking eller alt

i utgangspunktet la være å ske, fordi de vet at det ikke er passende

arbeid å få (f.eks. arbeid innenfor akseptabel pendlingsavstand). Kravene

til et arbeid for at det skal være akseptabelt, vil selvsagt variere

sterkt fra person til person.

iii) Noen kan la være å sOke fordi personlige, familiemessige

eller institusjonelle forhold gjor det vanskelig A ta et tilbudt arbeid

med en gang. Dette betyr ikke nødvendigvis at personene ikke gjOr noe

aktivt for å komme ut på arbeidsmarkedet. Det er også mulig at mindre

tilpasninger på arbeidsmarkedet vil kunne Oke tilgjengeligheten for noen

i denne gruppa, f.eks. mulighet til å arbeide deltid, til fleksible

tider etc. Det er derfor vanskelig å skille mellom dette punktet og

punkt ii).

Det er også grunn til å anta at det er en del personer som i og

for seg ikke har noe aktivt Ønske om å forandre sin situasjon, men som

allikevel ville reagere positivt på et tilbud om jobb, dersom dette var

tilstrekkelig fordelaktig.

Kravene som er knyttet til "arbeidssOker"-begrepet utelukker

antakelig i fOrste rekke personer med lav mobilitet/tilgjengelighet og

lav arbeidsmarkedstatus mer generelt: Personer med personlige og

familiemessige barrierer (særlig småbarnsmOdre), personer med nedsatt

arbeidsevne, eldre, personer med langvarig fravær fra arbeidslivet og

personer bosatt i mindre og oversiktlige samfunn og således med god in-

formasjon om sine muligheter på arbeidsmarkedet. Muligheter til å la

were å ske/utsette sOkingen har fOrst og fremst personer med legitime

alternative forsOrgelseskilder.

De to måtene A registrere arbeidslOsheten på gir delvis svært

forskjellige resultater. Dette har vi illustrert i tabell 1 og figur 1.

I 2. og 3. kvartal 1978 er AKU's tall over dobbelt så hyt som arbeids-

formidlingens. Vi br huske at arbeidsformidlingen ikke regner skole-

ungdom som sker feriejobb, som "helt arbeidsløse".
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Tabell 1. "ArbeidssOkere uten arbeidsinntekt" og "registrerte helt

arbeidsløse ved arbeidsformidlingen". 1 000 "Non-employed
persons seeking work" and "registered unemployed at the
Employment Service". 1 000

Ars-	 1.	 2.	 3.	 4.
gjennom- kvartal kvartal kvartal kvartal
snitt	 1st	 2nd	 3rd	 4th
1978	 quarter quarter quarter quarter
Annual
average
1978

(13/2- (22/5- (21/8- (20/11-
19/2) 28/5) 27/8) 26/11)
1978 1978 1978 1978

Arbeidssøkere uten
arbeidsinntekt i AKU
Non-employed persons
seeking work in the
LFSS  

Registrerte helt
arbeidslOse ved arbeids-
formidlingen Registered
non-employed at the
Employment Service .

"Registrerte" i prosent
av "arbeidssOkere"
"Registered" in per
cent of "job-seekers" .

34 30 29

(28/2) (31/5)
20 21 14

59 70 48

43	 35

47	 71

(31/8)
	

(30/11)
20
	

25

Kilder: Statistisk ukehefte nr. 29 og 42, 1978 og nr. 4, 1979.
Sources: Weekly Bulletin of Statistics nos. 29 and 42, 1978 and no. 4, 1979.

AKU's og Arbeidsformidlingens arbeidslOshetsbegrep utelukker

mange personer som det i flere sammenhenger er rimelig å betegne som

"arbeidsløse" eller et mulig arbeidstilbud. Påstanden om at det finnes

en "skjult ledighet" eller et "skjult tilbud" er bl.a. basert på an-

takelser om at

i) noen personer som i virkeligheten faller inn under ILO's

arbeidslOshetsbegrep, ikke fanges opp av AKU's eller Arbeids-

formidlingens målemetoder ("skjult arbeidslOshet"),

ii) noen personer er i situasjoner som vi assosierer med arbeids-

loshet, men unnlater å oppfylle en eller flere av betingelsene

for å bli registrert som "arbeidssoker" eller "arbeidslos"

(noen vil nytte betegnelsen "skjult arbeidslOshet", andre vil

kanskje kalle det et "mulig arbeidstilbud" eller liknende) og

iii) det finnes personer som står eller kan komme til a stå arbeids-

markedet nær i den forstand at de på bestemte betingelser kan

bli aktive arbeidssOkere, men som ikke direkte kan assosieres

med "arbeidsloshet" i tradisjonell betydning, og som ikke opp-

fyller betingelsene for å bli registrert som "arbeidssOkere" i

AKU eller som "arbeidslOse" ved Arbeidsformidlingen. (Blant

disse personene kan det selvsagt også tenkes å være represen-

tert situasjoner som gjør det nærliggende å snakke om "skjult

arbeidsloshet", men den mer nytrale betegnelsen "mulige ar-

beidssOkere" er antakelig mer dekkende.)
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Figur 1. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og registrerte helt arbeidsløse ved arbeidsformidlingene
i prosent av arbeidsstyrkenl ) Non-employed persons seeking work and registered
unemployed at the Employment Service offices as a percentage of the labour forcel)

1) »Arbeidsstyrken» er definert på forskjellig vis henholdsvis for »arbeidssøkere» og »registrerte
helt arbeidsløse».Se kapitlene3.2.2. og 3.2.3.

1) »The labour force» is defined differently for »job-seekers» and »registered unemployed»
respectively. See chapters 3.2.2. and 3.2.3.

Kild e: Statistisk ukehefte nr. 4, 1979.
Source: Weekly Bulletin of Statistics no. 4, 1979.

Det er svært vanskelig å gi en begrepsdefinisjon som passer for

alle formal, og enda vanskeligere å registrere i praksis et tall som vi

kan kalle den "reelle arbeidslOsheten". Definisjonene og operasjonalise-

ringen av dem har vært kontinuerlig under debatt. Se Hoen og Ljones (1974).

Debatten har gått i flere retninger, og det har vært talsmenn både for en

snever og en vid definisjon av begrepet "arbeidslOshet". Ulikhetene i

synsmåte har sammenheng med at en kan tenke seg en mangeartet bruk av og

mangeartede formal med arbeidsløshetsmål. En del av formålene og bruks-

måtene er så forskjellige at det ikke kan finnes ett enkelt begrep og én

enkelt definisjon av arbeidsløshet som er den åpenbart riktige. Se f.eks.

U.S. President's Committee ....(1962:35-42).
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Ett viktig formål har vært å lage en indikator som gjenspeiler

konjunktursvingningene. Det vesentlige i denne forbindelse er ikke

stOrrelsen på tallet, men endringen i tallet over tid og i hvilken grad

endringene faller sammen med opp- og nedgangstendenser i Økonomien. Et

effektivitetsformål setter imidlertid selve stOrrelsen på tallet i fokus,

nemlig nsket om at arbeidsløshetsmålet må gjenspeile/avdekke fullt ut

problemet med unyttede arbeidskraftressurser i Okonomien ("potensiell

arbeidskraft"). De to formålene kan åpenbart fOre til svært forskjellige

definisjoner og registreringsmåter.

Også innenfor en velferdspolitisk/sosialpolitisk målsettingsramme

vil det kunne tenkes målsettinger som stiller svart ulike krav bl.a. til

vidden av arbeidslOshetsbegrepet. Dersom en anser at politiske tiltak i

forbindelse med arbeidslOshet primært skal ta sikte på å hindre Økonomisk

nød, vil registreringen kunne begrenses til personer som ikke har aksep-

terte alternative inntektskilder. For disse representerer arbeidslOsheten

tap av inntekt og dermed nød. Når arbeidslOshet i denne forstand blir

assosiert med nød, tenker en først og fremst på hovedforsorgere som har

mistet sitt arbeid. I tillegg til de rent Økonomiske sider kan en tenke

seg en vid allmenn-politisk målsetting hvor lik rett og adgang til arbeid

for alle tilpasset den enkeltes forutsetninger, står sentralt. Dette er

bl.a. en viktig målsetting i arbeidet for likestilling mellom kjØnnene.

Se f.eks. Sandberg (1975:17.) I dette perspektivet vil en ikke reise

spOrsmål ved motivene for å Onske/sØke arbeid. Arbeidet blir sett på som

en mulighet til å forsOrge seg og sin familie, men også som en innfalls-

port til delaktighet i samfunnets utvikling, til innflytelse via medlem-

skap i et kollektiv, til sosial kontakt etc.

Fra et ressursutnyttings-synspunkt vil det være viktig å få kjenn-

skap til virkninger på arbeidsstyrkens stOrrelse og sammensetning av Øko-

nomiske endringer og tiltak. En vil være interessert i å Øke stOrrelsen

eller påvirke sammensetningen av arbeidsstyrken ved hjelp ay politiske

tiltak, og valg av politisk instrument må avhenge ay karakteren av "den

potensielle arbeidskraften" og dens forventede respons på ulike typer

endringer. For Økonomisk planlegging er det viktig å kjenne den fram-

tidige størrelse og sammensetning av arbeidsstyrken. For dette formålet

er det Ønskelig å få en oversikt over hvor store ressurser som eventuelt

finnes, hvor de er, hvilken karakter de har, og hvilke betingelser som må

oppfylles for at de skal kunne aktiviseres. En slik kartlegging vil kunne

skaffe et bedre grunnlag for å bestemme dimensjoneringen og karakteren av

de tiltak som skal settes i verk for å Øke sysselsettingen i næringslivet

og i den offentlige sektor.
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Vi kan tenke oss definisjoner av arbeidslOshet som dekkes mindre

godt av de registrerte arbeidsledighetstall, men som bl.a. gir et bedre

utgangspunkt for å vurdere sosialpolitiske problemer som er knyttet til

arbeidslOshet. Ett synspunkt går bl.a. ut på at avslapningstendenser i

arbeidsmarkedet ikke bare fOrer til en overgang av personer fra inntekts-

givende arbeid til rollen som arbeidssOkere (bevegelser innenfor arbeids-

styrken), men at et antall personer helt forlater arbeidsstyrken fordi de

ikke tror det er mulig for dem a få arbeid. De går f.eks. i gang med ut-
danning, blir forsOrget av familie (f.eks. ektefelle) eller oppnår trygd.

Personer som nsker arbeid, men som ikke søker fordi de ikke tror de kan

få det, er blitt kalt "discouraged workers" eller "skjult arbeidsledige".

Blant disse antas det også å være personer som aldri har vært i arbeids-

styrken eller som har vært fraværende lenge, f.eks. husmOdre og ungdom

som har forlatt skolevesenet tidlig. Mange av disse vil f.eks. ikke ha

rett til arbeidsledighetstrygd og må derfor også antas å være mindre

motivert for å melde seg hos arbeidskraftmyndighetene som arbeidssOkere.

Det er også viktig å være oppmerksom på at de "skjulte arbeids-

ledige" ikke nødvendigvis i første rekke er folk som lar være å søke

arbeid fordi de mener at de ikke vil finne noen jobb som passer for deres

utdanning og øvrige bakgrunn. Man finner mange slike også, men det synes

å være langt flere som hører med til gruppa fordi de mener at de ikke får

deltidsarbeid eller fordi det er for vanskelig å organisere hjelp til pass

av barn eller til husarbeid o.l. Se f.eks. Flaim (1973:29-30),Ljones

(1974:39-41),Rosengren og Svensson (1973b og 1974),Strandberg (1971:

77-78).

Det kan være at en vil interessere seg for personer i kanten av

arbeidsstyrken som en arbeidskraftressurs først og fremst i en situasjon

med stor etterspørsel etter arbeidskraft. Interessen for arbeidsmulig-

hetene til denne kategorien ser allikevel ut til å ha vært stor i alle

konjunktursituasjoner, i hvert fall i de seinere år. Det kan her spille

en rolle at størrelsen av denne gruppa er antatt å øke når det er liten

etterspørsel etter arbeidskraft (discouraged-worker-effekten). (Parnes

1970:3 og Flaim 1973.)

Vi skal ikke ta stilling til i hvilken grad forskjellige arbeids-

10shetsbegrep er fornuftige og dekkende. Som vi har vist foran er dette

i stor utstrekning et normativt problem og nær knyttet til formålene med

å kartlegge dette fenomenet. Vi skal bare konstatere at det er en økende

interesse for å få bedre kjennskap til atferd, gjøremål og holdninger

blant personer som er regnet til tilstanden "utenfor arbeidsstyrken".

Se f.eks. Hoem og Ljones (1974), Finansdepartementet (1975:43 ff),

Forbruker- og administrasjonsdepartementet (1974:35 ff). Interessen
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er bl.a. begrunnet med arbeidsmarkedspolitiske, sosialpolitiske og like-

stillingsmessige argumenter, og er i seg selv en bekreftelse på at myndig-

hetenes oppfatning av arbeidslOshetsbegrepet ikke er låst fast i de

definisjoner og registreringsformer som er de vanlige i dag. Det er ikke,

som en i dagligtalen kan få inntrykk av, en klart definert og avgrenset

gruppe "arbeidsløse", men mange ulike grader og typer av "arbeidslOshet"

som er mer eller mindre problemskapende for individ, familie og samfunn,

og som krever ulike arbeidsmarkedspolitiske tiltak.

En skal også være varsom med å betrakte alle andre gjøremål og

måter A bli forsørget på enn inntektsgivende arbeid, som mulige hindringer

for deltakelse på arbeidsmarkedet. Studier og skolegang kan f.eks. i de

sjeldneste tilfelle betraktes fra denne synsvinkelen. Det motsatte kan

like gjerne tenkes å være tilfelle: At nOdvendigheten av å skaffe seg

inntekt gjennom eget arbeid representerer hindringer for andre aktiviteter

som er nyttige og nskelige både fra samfunnets, familiens og den enkeltes

synspunkt (f.eks. barneomsorg, skolegang, husarbeid etc.). Der hvor det

oppstår konflikt mellom aktiviteter, er det ikke alltid sikkert at Okt

adgang til yrkesdeltaking er den mest effektive og hensiktsmessige

lOsningsmåte selv om umiddelbart uttrykte preferanser går i denne ret-

ningen. Jfr. f.eks. Halter mfl. (1975:13-33). Preferanser er

situasjonsbestemte og vil kunne endre seg hvis betingelsene endres (f.eks.:

Økte studielånssatser for ungdom under utdanning kan redusere behovet for

å arbeide ved siden av studiene). Preferanser, (brisker og intensjoner må

alltid ses på bakgrunn av de situasjoner de er oppstått i.

3.3. Begrepet "tilknytning til arbeidsmarkedet"

Nedenfor har vi oppsummert og utdypet diskusjonen av de vanlige

arbeidslOshetsmålene. Som en slags konklusjon, har vi innfOrt begrepet

"tilknytning til arbeidsmarkedet".

"Arbeidsstyrken" blir i enkelte sammenhenger oppfattet som et

arbeidskrafttilbud. Se FridstrOm (1978). Grensedragningen mellom personer

som kan sies å representere et arbeidskrafttilbud og andre personer, er

et problem som byr på vanskeligheter både av teoretisk og måleteknisk

art. (Problemet er behandlet bl.a. i U.S. President's Committee .... 1962,

s. 30-35 og s. 44 ff og Shiskin and Stein 1975. Se også Gellner 1975,

Rees 1960, Rosenblum 1974 og Bregger 1971.)

Hvorvidt en ikke sysselsatt person skal regnes med til arbeids-

styrken, vil, som vi har sett, ofte bli gjort avhengig av

i) hva vedkommende gjOr eller har gjort for å skaffe seg arbeid

(sOkeatferden),

ii) om og i tilfelle hvorfor vedkommende vil ha arbeid og hvilken

grad av tilknytning til arbeidsmarkedet som Ønskes, og

iii) under hvilke betingelser vedkommende kan og vil ta arbeid,

dvs. hvor tilliengeliavedkommende er for arbeidsmarkedet.
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i) Det virker umiddelbart fornuftig å anta at et sterkt motiv

for å ta inntektsgivende arbeid medfører et tilsvarende sterkt engasje-

ment for å skaffe seg slikt arbeid. Problemet er da hvilke aktiviteter

som kan sies å være uttrykk for et slikt engasjement. De samme aktivi-

teter kan i tillegg være utfOrt med ulik intensitet, som også er proble-

matisk å måle. Dessverre vet vi lite om sammenhengen mellom skingens

karakter og styrken av Ønsket om eller behovet for inntektsgivende arbeid.

Et annet problem er om arbeidssOking i en viss periode bOr være

et nødvendig kriterium for at en person skal regnes med til arbeidsstyrken.

Vi har nevnt flere grunner til at personer ikke aktivt sker på arbeids-

markedet på tross av at de kan ha et sterkt Onske om eller behov for arbeid.

Det kan gjelde den gruppen som er kalt "discouraged workers" ("motløse

arbeidere"). For en del personers vedkommende vil dessuten problemene

med å ta arbeid (familiemessige og personlige forhold) være stOrre enn

problemet med å få arbeid. Det bOr kunne diskuteres om forOk på A elimi-

nere slike "hindringer" (f.eks. problemer med å skaffe hjelp til barnepass),

ikke br sidestilles med forsOk på å oppnå sysselsetting som er rettet

direkte mot arbeidsmarkedet. Problemet er nært knyttet til formålsdisku-

sjonen i forrige kapittel.

ii) Det neste spOrsmålet gjelder hvorvidt alle som nsker og/

eller sker arbeid skal kunne sies å ha et sysselsettingsproblem eller å

representere et arbeidskrafttilbud, uansett motivene for å ville ta inn-

tektsgivende arbeid. For det fOrste er det ikke uten videre gitt at alle

som sker arbeid vil eller kan ta en jobb, dersom de får tilbud om det.

Motivasjonen for å arbeide i markedet vil dessuten være av forskjellig

karakter, avhengig bl.a. av kjønn, ekteskapelig status, familieOkonomisk

situasjon etc. De forskjellige gruppene vil også i ulik grad ha aksep-

table alternative roller, hvor de kan oppnå forsOrgelse og underhold.

Blant menn er alderdom, uførhet, skolegang og studier eksempler på til-

stander eller virksomheter som er sosialt aksepterte grunner til at per-

soner blir forsOrget på annen måte enn ved egen arbeidsinntekt. Blant

kvinner gir i tillegg husmor-/morsrollen tradisjonelt tilsvarende rettig-

heter.

Ikke alle som tilbyr sin arbeidskraft kan sies å "trenge" arbeid

i snever Økonomisk forstand. En del arbeidssOkere kan til og med tenkes

å ville avslå et jobb-tilbud. De ser kanskje arbeidssOkingen i et lang-

siktig perspektiv, hvor formålet mer er å finne "noe de kan trives med"

enn å komme raskt ut i inntektsgivende arbeid. Formålet med arbeidslOs-

hetsmålet vil avgjOre hvorvidt det er rimelig å tenke seg et skille etter

motiv eller nsket tilknytning til arbeidsmarkedet. Et slikt skille vil

imidlertid falle svært vanskelig å trekke både i teori og praksis, og må
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nOdvendigvis bli normativt påvirket uansett om en baserer det på person-

enes subjektive utsagn eller deres objektive egenskaper. Er en gift

manns sking etter heltidsarbeid uttrykk for en arbeidslOshet av mer

alvorlig karakter for vedkommende selv eller et tilbud av større betyd-

fling for samfunnet, enn en gift kvinnes søking etter deltidsarbeid?

Hvordan skal vi behandle arbeidsOnsker/-soking blant pensjonister, ung-

dom som nettopp er ferdig med utdanning, skoleelevers sking etter

feriejobb etc.?

I ILO's definisjonssystem regnes alle disse gruppene som syssel-

satte når de arbeidet minst én time i undersOkelsesuken (eller var midler-

tidig fraværende fra sitt arbeid). Dette innebærer at f.eks. personer

som arbeidet noen timer i undersOkelsesuken, mens de sOkte etter fulltids-

arbeid, blir regnet som sysselsatte. Det er derfor bl.a. også et spOrs-

mål om hvorvidt egenskaper som ikke utelukker en person fra gruppa

sysselsatte br kunne utelukke vedkommende fra gruppa arbeidslOse.

Et problem som er beslektet med dette, gjelder personer som sker

arbeid fordi de frivillig sluttet i sin forrige jobb eller ble oppsagt på

grunn av misnOye med det utførte arbeidet fra arbeidsgivers side. På et

dynamisk arbeidsmarked vil årsakene til at en person forlater en jobb

være like mangeartede som grunnene til å Onske/sOke arbeid.

I debatten i USA er det blitt skilt mellom "primary workers" og

"secondary workers". "Primary workers" er stort sett hovedforsOrgere for

familier, og det er blitt argumentert med at det først og fremst er blant

disse at arbeidslOshet representerer et sosialt problem. Blant "secondary

workers" hevdes det at vanskeligheter med å skaffe arbeid egentlig ikke

representerer noen "nOdsituasjon" og at en inkludering av disse i arbeids-

styrkebegrepet eventuelt må gjøres med referanse til andre målsettinger

(f.eks. Okt ressursutnytting). Det er imidlertid også framsatt en hypotese

om at "secondary workers" (f.eks. ektefeller og sOnner/dOtre) har en ten-

dens til å gå ut på arbeidsmarkedet i Okonomiske nedgangstider for å demme

opp for et eventuelt inntektstap som fOlge av arbeidslOshet, redusert

arbeidstid etc. blant "hovedforsOrgerne". Se f.eks. Bregger (1971:26

ff). Dette skillet mellom "primary" og "secondary" personer i forhold

til arbeidsmarkedet er problematisk. Ofte er begge ektefeller ute i

arbeidslivet fordi de mener at familien trenger inntekten. En kan van-

skelig hevde at den ene ektefellen trenger arbeid mer enn den andre.

iii) Det tredje problemet som må avklares er hva som skal menes

med, og hvilke krav som eventuelt skal stilles til personenes muligheter

for å ta arbeid i markedet - deres tilgjengelighet for arbeidsmarkedet.

Br en person for å inkluderes i arbeidsstyrken (som "arbeidslOs") være

umiddelbart disponibel for arbeidsmarkedet, og hva skal forstås med dette

kriteriet? Må vedkommende være villig til å ta en hvilken som helst
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jobb? Eventuelt under hvilke betingelser må vedkommende være villig til

å ta en tilbudt jobb?

Problemer med å bli sysselsatt kan skyldes forhold av forskjellig

karakter, som f.eks. helse- og familieforhold, institusjonelle forhold og

arbeidsmarkedsforhold. Av og til vil det være sammenheng mellom arbeids-

markedsforhold og andre forhold, f.eks. slik at ansvar for små barn fOrer

til et nødvendig krav om deltidsarbeid. Et av problemene som melder seg,

er hvorvidt det bør kreves at vedkommende skal kunne eller være villig til

å ta alle typer arbeid, f.eks. heltidsarbeid, eventuelt skiftarbeid, arbeid

med en hvilken som helst reisetid, arbeid hvor som helst i landet etc.

Skal en regne det som et genuint sysselsettingsproblem dersom vedkommende

ikke er villig til å ta arbeid som f.eks. ligger under et tilvent lOnns-

nivå, som er dårlig tilpasset utdanning og erfaring eller som representerer

et uønsket arbeidsmiljø? Hvordan skal en eventuelt sette grensene? Til-

svarende vil enkelte personer av helsegrunner ha nedsatt disponibilitet for

noen typer arbeid, men være fullt tilgjengelige for andre. Hvordan skal

disse behandles? Det er ikke innlysende hva som skal legges i det å være

"umiddelbart disponibel" for arbeidsmarkedet.

Dersom formålet er å kartlegge i hvilken grad umiddelbart til-

gjengelige arbeidskraftressurser er utnyttet, vil det være behov for et

"tilgjengelighets-kriterium". Med et videre velferdspolitisk formal eller

en videre definisjon av arbeidskraftressurser vil et slikt kriterium gi et

for snevert begrep. Det kan argumenteres for at også arbeidsløshet som

skyldes andre hindringer enn arbeidsmarkedsmessige, kan were kilde til

Økonomisk nød. Hvis en har som målsetting å lette muligheten til å ta 

arbeid for personer som har slike problemer, er det nødvendig å vite hvem

disse personene er og kjenne problemenes karakter.

De valgene som blir truffet mht. disse forholdene ma alle være

avhengige av de formal en har med begrepene.

Når vi innfører begrepet "tilknytning til arbeidsmarkedet" tenker

vi oss at både personer innenfor og utenfor arbeidsstyrken på et gitt tids-

punkt er mer eller mindre sterkt knyttet til arbeidsmarkedet og andre

aktivitetssfærer. Vi betrakter yrkesdeltakingsvariabelen som et kontinuum

heller enn som en dikotomi. Forholdet til arbeidsmarkedet spenner m.a.o.

mer eller mindre kontinuerlig fra personer som er fast etablert som full-

dags-/helarstilknyttet, til personer som av eget valg eller pga. omstendig-

hetene aldri vil delta i inntektsgivende arbeid. Likedan er tilknytningen

til arbeidsmarkedet et flerdimensjonalt fenomen og de samme personene kan

stå nær arbeidsstyrken mht. en eller flere dimensjoner, men på andre

måter ha stor avstand til arbeidsmarkedet.
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Selv om vi kan nevne flere indikatorer på tilknytning til arbeids-

markedet, er det ingen grei måte å bestemme personenes samlede tilknytning

på - eller forskjellige gruppers relative plassering på en dimensjon vi

kan kalle arbeidsmarkedstilknytning. Det er verken særlig interessant

eller mulig å samle de ulike indikatorene i ett mål.

Målet må være å vise hvordan personer eller grupper er plassert

på flere dimensjoner som er relevante i den forstand at de forteller oss

noe viktig om deres forhold til arbeidsmarkedet. I noen tilfelle vil vi

være interessert i hvordan de er plassert på flere dimensjoner samtidig.

I andre tilfelle nøyer vi oss med a se på én dimensjon. Problemet med å
definere grenselinjer hvor det for bestemte formal kan være aktuelt å

betrakte personer på én side av linjen som "arbeidsløse", personer med

sysselsettingsproblemer eller et mulig arbeidstilbud, oppstår i hvert

enkelt tilfelle og må løses i lys av det aktuelle formålet.

4. FORHOLDET TIL ARBEIDSMARKEDET BLANT PERSONER UTENFOR ARBEIDSSTYRKEN

4.1. Datamaterialet 

Datamaterialet til denne analysen er hentet fra de løpende,

kvartalsvise AKU og en tilleggsundersøkelse til AKU i 4. kvartal 1976.

Arbeidet med analysen har pågått gjennom flere år, og nye data er trukket

inn etterhvert som de har blitt tilgjengelige. Problemstillingeneer der-

for til delsbelyst med materiale fra ulike perioder. Noen enkelttema er

også belyst samtidig med tall fra ulike perioder. I prosjektets første

fase nyttet vi gjennomsnittstall for alle de 4 kvartalsundersøkelsene

til AKU i 1974. I annen fase ble materiale fra denne perioden supplert

med tall fra AKU-undersøkelsen. 1. kvartal 1976 og gjennomsnittstall for

alle de 4 AKU-undersOkelsene i 1976. I denne fasen gjorde vi også bruk

av noen tabeller som viste bruttostrømmer av personer mellom tilstander i

og utenfor arbeidsstyrken. I disse tabellene summerte vi overgangsmatriser

bygget på AKU for hele perioden 1. kvartal 1972 - 4. kvartal 1974. I

siste del av prosjektet utgjorde tilleggsundersøkelsen til AKU i 4. kvartal

1976 hovedmaterialet - supplert med data fra ordinær AKU samme kvartal og

noen bruttostrOmstabeller for personer som var med i AKU-undersøkelsene i

1977. De nyeste tverrsnittstallene vi har med er gjennomsnittstall for

1977.

Definisjonen av begrepene og utformingen av spørreskjemaet har

endret seg i perioden. Dette gjelder særlig de spørsmålssekvensene i AKU

som tar sikte på å gi informasjon om forholdet til arbeidsmarkedet blant

personer utenfor arbeidsstyrken.
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Nedenfor har vi gjort rede for utformingen av de aktuelle spørs-

målssekvensene for de periodene vi har hentet data fra og fra tilleggs-

undersøkelsen i 4. kvartal 1976. Spørreskjema for de aktuelle under-

søkelsene er tatt med som vedlegg 1, 2 og3,og strOmningsdiagram for AKU

fram til og med 1975 og fra og med 1976 er tatt med som vedlegg 4 og 5.

Fr 1976 ble i AKU ca. halvparten av personene utenfor arbeids-

styrken stilt folgende spørsmål (spm. 16):

Ville De ha forsøkt å
skaffe Dem inntekts-
givende arbeid dersom
det hadde vært passende
arbeid på eller i nær-
heten av bostedet?

SpOrsmålet ble ikke stilt til personer som svarte "arbeidsufør" eller

"var inne til 1. gangs militær- eller sivilarbeidstjeneste" på spørsmålet

om hovedsakelig gjøremål i undersøkelsesuken (spm. 12), eller som gav én

av følgende begrunnelser (spm. 15) for ikke å ha forsøkt å få arbeid i

undersOkelsesuken (spm. 14): "Gikk på skole, studerte", "arbeidsgiverne

synes at jeg er for gammel/ung" eller "synes selv jeg er for gammel".

Det ble heller ikke stilt til familiearbeidere uten fast avtalt lønn med

en arbeidstid på under 10 timer i undersøkelsesuken. Disse gruppene ble

i AKU fOr 1976 "ikke regnet" som aktuelle rekrutter til arbeidsstyrken og

derfor ikke utsatt for spørsmål om hvorvidt de ville forsøkt å skaffe seg

arbeid på spesifiserte betingelser i undersOkelsesuken. De som svarte "ja"

på spørsmålet ble spurt om hva som var den viktigste betingelsen for at de

skulle kunne ta inntektsgivende arbeid (spm. 18).

Fra og med 1976 blir i AKU spørsmålene om nsker eller behov for

inntektsgivende arbeid stilt til de personer utenfor arbeidsstyrken som

oppgir følgende roller/aktiviteter som sin "hovedsakelige virksomhet" i

undersOkelsesuken:

- UtfOrte husarbeid hjemme.

- Gikk på skole/studerte.

- "Var uten arbeid" eller "var opptatt med annet".

Enkelte svar på spørsmålet om "hovedsakelig virksomhet" fører til

at personene blir ledet utenom spørsmålssekvensen, nemlig svarene:

- Var syk/arbeidsufør

- Var pensjonist/sluttet i arbeid i)

- Var inne til 1. gangs militær- eller sivilarbeidstjeneste.

Dessuten blir "familiearbeidere" med mindre enn 10 arbeidstimer

holdt utenfor (dette er en ubetydelig gruppe).

1) Fra og med 3. kvartal 1978 får også disse gruppene spørsmålene.

Ja

Nei
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Gjennom spOrsmålene samles det inn opplysninger om folgende forhold:

- Hvorvidt personene mener at de nsker/har behov for arbeid.

- Viktigste oppgitte grunn til at personer som sier at de nsker/

har behov for arbeid, ikke forsokte å få inntektsgivende arbeid

for forrige uke.

- Hvilke krav personer som sier at de nsker/har behov for arbeid,

vil stille til et arbeid for at det skal passe for dem.

Hovedspørsmålet i AKU lyder slik:

Det kan være mange grunner til at folk ikke tar inntektsgivende arbeid.

Det kan f.eks. were vanskelig å få passende arbeid. Det kan også skyldes

oppgaver hjemme, eller det kan rett og slett være at en ikke har behov for

eller ikke Ønsker å gå ut i arbeidslivet.

Vil De si at De
har behov for
eller kunne Onske
å ha inntekts-
givende arbeid?

41

1 Ja

2 Ja, under visse forutsetninger

3 Nei, ikke noe videre

I tilleggsundersøkelsen i 4. kvartal 1976 ble det i tillegg til

disse spørsmålene stilt en rekke andre spOrsmål med sikte på å få vite mest

mulig om de intervjuedes forhold til arbeidsmarkedet og evt. forskjeller og

likheter mellom den gruppa som sier at de nsker arbeid, og på den ene

siden personer i "arbeidsstyrken" ("sysselsatte" og "arbeidssOkere") og på

den andre siden personer utenfor "arbeidsstyrken" som ikke sier at de nsker

arbeid. I denne tilleggsundersOkelsen ble "syke", "arbeidsufOre" og "pen-

sjonister" også spurt om sitt forhold til arbeidsmarkedet.

Foruten spOrsmål som svarer til spørsmålene i AKU, ble det i TU

spurt om folgende forhold:

- Arbeidsmarkedserfaring, arbeidssOking i løpet av de siste 12

månedene,evt. etter at svareren sluttet i siste jobb (spm. 104-119).

- Planer om å søke arbeid i de nærmeste 12 månedene (spm. 121).

- Hvor snart personer som Ønsket arbeid nsket å begynne i arbeid

(spm. 134).

- Krav til et mulig arbeidsforhold (spm. 133-139).

- Hvordan det vil virke på en del bestemte forhold dersom den

intervjuede får inntektsgivende arbeid (spm. 140).

- I hvilken grad en del spesifiserte forhold gjør det vanskelig

å ta inntektsgivende arbeid (spm. 125).

- Viktigste kilde til livsopphold, husholdningens disponible inn-

tekt, trygdestatus, tid brukt på egenarbeid i hjemmet (spm. 142-146).

Sammen med informasjonen fra TU kan vi også bruke all den infor-

masjonen som samtidig ble samlet inn på det vanlige AKU-skjemaet.

En detaljert beskrivelse av opplegget av TU er gitt av Foss (1979,

rapport 3).
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4.2. Målpopulasjonen 

4.2.1. Avgrensning av mål2o2ulasionen

Målpopulasjonen i denne undersøkelsen er personer i gruppen "ikke 

i arbeidsstyrken" (ca. 1 million personer i gjennomsnitt for 1976).

Valget av denne gruppa som målpopulasjon er i hovedsak begrunnet

ut fra praktiske hensyn. Skillet i forhold til å være utenfor arbeids-

styrken er nokså tilfeldig for begge hovedgruppene i arbeidsstyrken

("sysselsatte" og "arbeidssOkere"). Det lave kravet til deltakelse i

inntektsgivende arbeid (minst én time) og den korte referanseperioden

(en uke) Urer til at "arbeidsstyrken" delvis kan bestå av personer med

en svak, kortvarig eller tilfeldig tilknytning til arbeidsmarkedet. Noen

personer i gruppa "ikke i arbeidsstyrken" i undersOkelsesuken kan godt

tenkes over en noe lengre periode (f.eks. et år) å tilby like mye arbeid

og/eller ha en like sterk tilknytning til arbeidsmarkedet, som en del

personer som i AKU regnes med i "arbeidsstyrken". Lang arbeidstid i

undersøkelsesuken behOver i og for seg heller ikke å være ensbetydende

med en sterk tilknytning til arbeidsmarkedet. Blant de gifte kvinnene

AKU's arbeidsstyrke er det ca. 36 prosent som arbeidet 21 eller færre

timer i undersOkelsesuken (1974). Disse ble spurt om hva de regnet som

sin hovedsakelige virksomhet. Bare 15 prosent sier at inntektsgivende

arbeid er deres hovedsakelige virksomhet. 80 prosent oppgir "husarbeid

hjemme". (Statistisk Sentralbyrå 1975, tabell 30.) FAKTA har i 1972

spurt alle kvinner (20-70 år) med arbeidsinntekt om de regner seg som

"yrkeskvinner". En snau tredjedel svarer benektende eller ubestemt på

spOrsmålet og andelen er stigende med synkende ukentlig arbeidstid, til

ca. to tredjedeler blant kvinner med arbeidstid 1-19 timer. (FAKTA 1973,

tabell 34.)

Som vi har påpekt er det heller ikke sannsynlig at AKU's arbeids-

sOkerbegrep makter å avgrense en gruppe som skiller seg særlig ut fra

enkelte andre grupper uten inntektsgivende arbeid når det gjelder til-

gjengelighet for arbeidsmarkedet, motivasjon og faktisk atferd med sikte

på å skaffe arbeid.

På dette grunnlaget vil vi til en viss grad kunne vente å finne

tilsvarende "sysselsettingsproblem" blant personer i arbeidsstyrken som vi

kan finne blant personer utenfor arbeidsstyrken (i form av ulike former

for "undersysselsetting" eller utilfredsstillende tilknytning til arbeids-

markedet på annen måte). Både fra et ressurs-synspunkt og fra et sosial-

politisk synspunkt er sysselsatte med "for lay" arbeidstid eller med en

sporadisk eller 10s tilknytning til arbeidsmarkedet en minst like
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interessant gruppe som personer helt uten arbeid i en spesifisert kort

periode
 1)

Disse gruppene betraktes imidlertid allerede som et arbeidstilbud,

mens det har vært vanskeligere å finne indikatorer på forholdet til

arbeidsmarkedet, og på hvorvidt det kan sies å eksistere et tilbud, blant

personer utenfor AKU's arbeidsstyrkebegrep.

4.2.2. Omfang og sammensetning

Vi skal underske hvilke grupper som har lav yrkesdeltaking og

fastslå omfang og sammensetning av målpopulasjonen. SpOrsmalet om hvilke

faktorer som forklarer observert yrkesdeltaking, omfattes ikke av denne

undersOkelsen. Slike analyser er bl.a. utført av Ljones (1973 og 1977).

Vi er i denne rapporten interessert i å belyse livssituasjonen og for-

holdet til arbeidsmarkedet hos personer utenfor arbeidsstyrken.

Ca. 1 million personer i alderen 16-74 år er utenfor arbeids-

styrken etter AKU's definisjon. Dette er ca. 36 prosent av alle personer

i disse aldersgruppene. StOrst andel som ikke er i arbeidsstyrken har

de fOr gifte kvinnene (ca. 60 prosent). Tallmessig er imidlertid denne

Tabell 2. Personer utenfor arbeidsstyrken i alderen 16-74 år, etter kjønn
og ekteskapelig status. Årsgjennomsnitt 1976 Persons outside
the labour force aged 16-74 years, by sex and marital status.
Annual average 1976

Personer utenfor
arbeidsstyrken
Persons outside

the labour force 
Prosent av
personer

Tusen	 i alt
Thousand	 Per cent of

persons,
total

I alt	 Total 	 1 002 36

Menn	 Males 	 299 21
Kvinner	 Females 	 703 50

Ugifte	 Unmarried 	 150 46
Gifte	 Married 	 461 49
Før gifte	 Previously married 	 92 60

K i 1 d e:	 Statistisk Sentralbyrå 1977.
Source:	 Central Bureau of Statistics	 1977.

1) Avgrensningenav gruppene blir foretatt på noe forskjellig grunnlag
f.o.m. 1976. Se strOmningsdiagram og spOrreskjema henholdsvis for perioden
for og etter 1976. Den vesentligste forskjellen gjelder avgrensningen av
"familiearbeidskraften". Merk at personer som oppgir "var syk" eller
"var arbeidsufør" som "hovedsakelig virksomhet", pr. definisjon ikke kan
være "arbeidssOkere" i AKU. Et problem som det også kunne være aktuelt

se på, er om det finnes personer som tilbyr et stOrre arbeidsvolum enn
hva de anser som Ønskelig, de "oversysselsatte".
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gruppen relativt liten (ca. 90 000). Blant gifte og ugifte kvinner er

i underkant av halvparten utenfor arbeidsstyrken (henholdsvis 49 og 46

prosent). De gifte kvinnene utgjør den stOrste gruppen utenfor arbeids-

styrken med ca. 460 000. Det er ca. 150 000 ugifte kvinner og i underkant

av 300 000 menn utenfor arbeidsstyrken. Bare en femtedel av alle menn i

alderen 16-74 år er utenfor arbeidsstyrken.

Yrkesprosenter etter kjOnn, alder og ekteskapelig status viser

at det for menn er lav yrkesdeltaking i de Ovre og nedre aldersgruppene.

Fra 25-årsalderen og nesten fram til pensjonsalderen er mellom 80 og 90

prosent av mennene i arbeidsstyrken. Dvs. at de aller fleste menn uten-

for arbeidsstyrken er enten under 25 år (nesten to femtedeler) eller over

66 år (nesten en tredjedel). (Foss 1976, s. 13.)

Bare snaut en sjettedel av kvinnene utenfor arbeidsstyrken er under

25 år og ca. en femtedel er over 66 år. Kvinnene har med andre ord lav

yrkesdeltaking også i de midlere aldersgruppene. Dette gjelder særlig

gifte, men også fr gifte kvinner. Bare i én aldersgruppe er over halv-

parten av de gifte kvinnene i arbeidsstyrken (40-49 år). Også ugifte

kvinner har jamt over lavere yrkesprosenter enn menn.

Tabell 3 viser fordelingen av personer utenfor arbeidsstyrken på

grupper etter alder, kjOnn og ekteskapelig status (for kvinner).

Tabell 3.	 Personer ikke i arbeidsstyrken, etter alder, kjOnn og ekte-
skapelig status.	 1. kvartal 1976.	 1 000	 Persons not in the
labour force, by age, sex and marital status.	ist quarter
1976.	 1 000

Alder Age
I alt
Total

Menn
Males

Kvinner Females

Ugifte	 Gifte
I alt

Unmarried	 Married

Fr gifte
Previously 
married

I alt Total 	 1 042 318 724 168 473 83

16-19 år	 years 	 159 78 80 77 (3)
20-24 " 	 127 63 64 22 30
25-29 " 	 93 21 71 10 59
30-49 " 	 193 17 176 162
50-59 " 	 128 23 105 19 88 29
60-64 " 	 90 24 65 50
65-67 "	 ....... 	 67 19 29
68-69 " 	 54 23

481
32

13
181 19

70-74 " 	 132 49 82 15 34 33

Tabellen bekrefter at undersOkelsens målpopulasjon er konsentrert

til enkelte grupper. Det er særlig blant gifte kvinner i "middelåra" og

ellers blant de eldste og yngste vi finner personer som ikke er sysselsatte

eller arbeidssOkere.
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Det er først og fremst grupper med et lavt utdanningsnivå som har

lave yrkesprosenter. Tabell 4 viser at andelen personer som ikke er i

arbeidsstyrken, er høyest blant personer med utdanning på ungdomsskolenivå

og at andelen synker med stigende utdanningsnivå. Dette gjelder både menn

og kvinner, men for menn er tendensen omvendt i aldersgruppa 20-29 år

fordi en stor andel i denne gruppa tar langvarig utdanning.

Blant gifte kvinner, som er den langt største av de aktuelle

gruppene, er nesten 60 prosent av dem med utdanning på ungdomsskolenivå

verken sysselsatte eller arbeidssøkere i henhold til definisjonene i AKU.

Andelen er høy i alle aldersgrupper, men lavest blant 40-49 åringene med ca.

to femtedeler (tabell 5). Andelen utenfor arbeidsstyrken er bare snaut

halvparten så stor for personer med utdanning på universitets- og hOg-

skolenivå.

Tallmessig utgjør denne siste gruppa bare ca. 20 000 gifte

kvinner (tabell 6). Den dominerende gruppa av gifte kvinner utenfor

arbeidsstyrken, er den med utdanning på ungdomsskolenivå og litt hOyere

(ca. 390 000), og som befinner seg i de midlere og Ovre aldersklassene.

Det dreier seg, med hensyn til disse kjennemerkene, med andre ord

om personer som ikke synes å tilhOre de grupper som har høyest status og

størst muligheter på arbeidsmarkedet.

Vi antar at situasjonen er svært ulik for de forskjellige gruppene.

Derfor må også grunnlaget bli svært forskjellig når vi skal vurdere om det

i de forskjellige gruppene kan finnes skjult arbeidsledighet eller et

potensielt arbeidstilbud blant personer utenfor arbeidsstyrken. Det samme

gjelder for vurderingen av hva dette innebærer for den enkelte person i en

gruppe, oghvilke betingelser som må endres for at personenes forhold til

arbeidsmarkedet evt. skal endres.

Dersom vi skal forstå bakgrunnen for den lave yrkesdeltakingen i

enkelte befolkningsgrupper, er det bl.a. nødvendig å undersøke hva som

karakteriserer de enkelte gruppenes situasjon. I hvilken grad utfOrer

personene ulønnede oppgaver av verdi for samfunnet og/eller den enkelte

eller den enkeltes husholdning? Er disse oppgavene av en slik karakter

og av et slikt omfang at de ikke kan eller bør kombineres med inntekts-

givende arbeid? Kan de reduseres til fordel for inntektsgivende arbeid

eller kan de fordeles annerledes, eventuelt utføres av andre? Foreligger

det personlige egenskaper som gjør sysselsetting vanskelig oppnåelig

eller lite nskelig (funksjonshemming, sykdom, alderdom)?

Vi kan ikke besvare alle disse spørsmålene i denne rapporten.

Vi skal i neste kapittel ta for oss de opplysninger AKU gir som kan be-

lyse personenes livssituasjon og gjøremål. For vårt formal har disse

målene en del svakheter og mangler, som vil bli drOftet underveis.
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Denne typen informasjon er imidlertid et utilstrekkelig grunnlag

for en vurdering av Ønskeligheten, sannsynligheten og betingelsene for å

delta i inntektsgivende arbeid blant de gruppene vi behandler. Siste del

av rapporten tar derfor for seg noen andre typer data og gir en vurdering

av disse.

Tabell 4. Prosent ikke i arbeidsstyrken, etter kjønn, alder og ut-
danningsnivå. 1. kvartal 1976 Percentage not in the labour
force, by sex, age and educational level. let 1uarter 1976

I alt,	
Ungdoms-

Gymnas-	 Gymnas-
skole-	 Universitets-medregnet	 nivå 1	 nivå 2
nivå	 og høgskole-

Alder	 uoppgitt	 Second 	 SecondSecond	 nivå og overAge 	 Total, un- 	 level, 	 level,level, 	 Third levelspecified 	 second 	 secondfirst 	 and over
included

	

	 stage I 	 stage IIstage

23 31 16 19 15

60 65 43 32 -

27 20 17 35 47
4 4 3 2 3
4 5 3 4 1

28 37 22 20 12

51 60 45 44 29

64 66 54 36 100
44 60 39 47 31
43 55 41 37 22
36 38 37 35 26
60 66 55 49 35

MENN MALES

I alt Total .

16-19 år years
20-29 " 	
30-39" 	
40-49" 	
50 år og over
years and over

KVINNER
FEMALES

I alt 	

16-19 år 	
20-29 " 	
30-39 " 	
40-49 " 	
50 år og over

Tabell 5. Prosent ikke i arbeidsstyrken for gifte kvinner, etter alder
og utdanningsnivå. 1. kvartal 1976 Married females not in
the labour force, as a percentage of the total number of
married females, by age and educational level. ist quarter
1976

I alt,	
Ungdoms-

Gymnas-	 Gymnas-
skole-	 Universitets-

medregnet	 nivå 1	 nivå 2
nivå	 og høgskole-Alder	 uoppgitt	 Second 	 SecondSecond 	 nivå og overAge 	 Total, un-	 level,	 level,level, 	 Third levelspecified 	 second 	 secondfirst 	 and overincluded 	 stage I	 stage IIstage

I alt Total .

16-19 år years
	20-29 " 	

	

30-39 " 	

	

40-49 " 	
50 år og over
years and over

51 58 49 44 28

87 87 87 - -

53 66 56 41 29
45 57 45 40 24
38 39 39 37 29

58 64 52 54 37
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Tabell 6. Gifte kvinner ikke i arbeidsstyrken, etter alder og utdannings-
nivå. 1. kvartal 1976. 1 000 Married females not in the
labour force, by age and educational level. ist quarter 1976.
1 000

I alt,
medregnet

Alder 	 uoppgitt
Age	 Total, un-

specified
included

Ungdoms-
skole-
nivå
Second
level,
first
stage

Gymnas- 	 Gymnas-
nivå 1 	 nivå 2
Second	 Second
level,	 level,
second	 second
stage I	 stage II

Universitets-
og hOgskole-
nivå og over
Third level
and over

I alt Total .

16-19 år years
	20-29 " 	

	

30-39 " 	

	

40-49 " 	
50 år og over
years and over

471 229 160 40 20

4 2 2 - -
87 29 40 12 5
94 37 36 10 7
68 29 25 6 4

219 132 57 13 5

4.2.3. Livssituasdon, aktiviteter og forsOrgelsesmåte

I AKU fOr 1976 er det særlig ett spOrsmål som til en viss grad

karakteriserer de intervjuedes situasjoner og umiddelbart indikerer hvilke

omstendigheter som bidrar til at en del personer i perioder er borte fra

arbeidsstyrken. Det er spOrsmålet om personenes hovedsakelige virksomhet 

i undersOkelsesuken (spm. 12, stilles til alle som ikke er sysselsatte).

I tabell 7 og i diagram 2 har vi fordelt personene etter om de var

sysselsatte i undersokelsesuken og etter "hovedsakelig virksomhet" for dem

som ikke var sysselsatte.

En femtedel, tilsvarende nesten 550 000 personer, oppgir at de

"utfOrte husarbeid hjemme mv." som hovedsakelig virksomhet. Andelen

ligger på mellom drygt en femtedel og drygt en fjerdedel for alle alders-

gruppene 25 år og over. Aldersgruppa 30-49 år har over 170 000 i denne

kategorien. Personer i husarbeid hjemme utgjOres i hovedsak av gifte

kvinner (475 000 personer). Om lag halvparten av alle de gifte kvinnene

har dette som hovedsakelig virksomhet (tabell 7).

Blant de helt yngste (16-19 år) er det utdanning/skolegang som er

dominerende hovedaktivitet for ikke sysselsatte personer. Utdanning opp-

gis også av en femtedel av alle 20-24-åringene. I alt er det ca. 8 pro-

sent, tilsvarende ca. 215 000 personer, som oppgir skolegang/studier som

hovedaktivitet. Utdanning kan vanskelig i seg selv betraktes som en

"arbeidshindring" selv om det nok kan tenkes personer som begynner på

skole eller fortsetter skolegangen hovedsakelig fordi det er vanskelig å

få akseptabelt inntektsgivende arbeid. Vanligere er det sannsynligvis at

personer under utdanning Ønsker inntektsgivende arbeid ved siden av - enten

i ferier eller av mer regelmessig art (på kveldstid, i helgene e.1.).

Blant personer i alderen 17-25 år som i LevekårsundersOkelsens intervju

oppgav som hovedbeskjeftigelse at de "gikk på skole eller studerte",
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var det en god del som hadde inntektsgivende arbeid ved siden av. An-

delen varierte med skoleslag og med kjønn. Ordningen var mest utbredt

blant kvinnelige gymnasiaster og blant menn på universitet eller hg-

skole (ca. en femtedel av begge grupper). (Ringen 1975, tabell 9.1.)	 På

spørsmål om de hadde forsøkt å skaffe inntektsgivende arbeid i løpet av

de siste 12 månedene, svarte mellom 30 og 40 prosent bekreftende.

(Ringen 1975, tabell 9.2.)

Tabell 7. Menn og kvinner 16-74 år etter hovedsakelig virksomhet. Ars-
gjennomsnitt 1974. Prosent Males and females aged 16-74, by
main activity. Annual average 1974. Per cent

Kjønn/ekte-
skapelig status
Sex/marital
status

Utførte
hus-

Gikk på

skole
' Vararbeid

Sys-	 stu-
hjemme	 ar-

I alt 
sel-	 derte

beids-mv.
satte	 Atten-

TotaZ 	 Engaged 
de d
	ufOr

loyed in own 	 Dis-school/house- 	ab ledstu- •work died

Var	 Annen
pensjo- virk-

Tallet

nist/	 somhet på per-

sluttet En-	

soner

i ar- gaged	
(1 000)

beid	 in	 Number

Pensio- other of

ned/	 acti- persons

retired vities (1 000)
etc.

	Alle All 	  101	 60	 20	 8	 6	 5	 2	 2 768

Menn Males 	  100	 77	 1	 8	 6	 5	 3	 1 379

	Kvinner Females 100	 43	 39	 7	 6	 4	 1	 1 389

Ugifte kvinner
	Unmarried .... 100	 49	 7	 30	 6	 5	 3	 308

Gifte kvinner
	Married 	  100	 43	 50	 1	 4	 2	 (0)	 942

Før gifte
kvinner
Previous ly

	married 	  100	 37	 29	 (1)	 13	 19	 (1)	 139

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 1976, tabellene 4 og 44.
Source: Central Bureau of Statistics 1976, tables 4 and 44.

bkolegangen ordner personenes tilværelse på en slik måte at de må

stille spesielle krav til et arbeidsforhold, f.eks. med hensyn til arbeids-

tidas lengde, døgn-/ukeplassering etc. På denne bakgrunn kan skolegang/

studier oppfattes som en "arbeidshindring". På den annen side er det ikke

opplagt at inntektsgivende arbeid er den naturlige løsningen i hvert enkelt

tilfelle. Ofte vil Ønsket om inntektsgivende arbeid ved siden av skole-

gangen være Økonomisk motivert. Dette motivet kan bl.a. tenkes påvirket

ved en endret låne- eller stipendpolitikk for skoleelever og studenter

eller andre justeringer på inntektsarenaen.
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Blant de eldste er det mest vanlig ikke å oppgi noe "gjøremål"

som svar på spørsmålet om hovedsakelig virksomhet. Over to tredjedeler

av alle personer i alderen 70-74 år oppgir at de er arbeidsuføre, pen-

sjonister eller har sluttet i arbeid (tilsvarer ca. 100 000 personer).

Også blant 65-69-åringene utgjøres flertallet av de ikke sysselsatte

personene av "pensjonister" og "arbeidsuføre". Det finnes en del "ar-

beidsufOre" i alle aldersgrupper, men tallmessig begynner denne situa-

sjonen å gjøre seg gjeldende først i gruppa 30-49 år. Ca. 6 prosent av

alle personer oppgir at de er arbeidsuføre på spørsmålet om hovedsakelig

virksomhet. Dette tilsvarer om lag 160 000 personer. Nesten 75 000 er

under 60 år. Ca. 5 prosent, eller tilsvarende 133 000 personer, svarer

"pensjonist/sluttet i arbeid". Ca. 80 000 av disse er over 70 år.

Når det gjelder "arbeidsuførhet" som mulig arbeidshindring, er

dette en tilstand som er sterkt relativ og bl.a. avhengig av størrelsen på

og karakteren av det lokale arbeidsmarked. Vi har tidligere hevdet at

tap av ervervsevne i forhold til bestemte yrker eller oppgaver, ikke

innebærer at en person behOver å ha generelt lav ervervsevne eller at den

generelle arbeidsmotivasjon faller bort.

Når det gjelder pensjonister, blir det ofte understreket at det

kan være betydningsfullt også for disse å få delta i arbeidslivet hvis

de ønsker det. Se referanser hos Foss (1976 a:16). De eldre utgjør

også en viktig ressurs sett fra hele samfunnets synspunkt. Det er ut-

fOrt sosialmedisinske og andre undersOkelser som synes å vise at det

blant de eldre selv kommer til uttrykk et ønske om inntektsgivende arbeid.

Levekårsundersøkelsen viser at en betydelig andel av alderspensjonistene

deltar i inntektsgivende arbeid (Ringen 1975, tabell 15.2),og at det blant

dem som ikke deltar er en del som gir uttrykk for at de ønsker å delta.

Andelen synker imidlertid raskt med stigende  alder. (Ringen 1975, tabell

15.3.) Når pensjonistene blir bedt om å gi uttrykk for sin oppfatning av

hva som er den viktigste ulempen ved å bli pensjonist, svarer 14 prosent

av mennene at de "savner arbeidet/arbeidsmiljøet' : (Tvede 1975, tabell 2.)

Andelen er en god del større i større tettsteder enn i mindre tettsteder

og spredtbygde strøk (tabell 11).

På samme måte som blant skoleelever og studenter er det mulig at

behov eller ønsker om inntektsgivende arbeid blant arbeidsuføre og pen-

sjonister kan være uttrykk for sosiale situasjoner som like gjerne kan

tenkes påvirket ved andre tiltak. Det er f.eks. ikke gitt at yrkesdel-

taking er det mest tilfredsstillende botemiddel for en presset trygde-

eller pensjonistøkonomi. Kontakt- og deltakingsmotivet kan også tenkes

Witt på andre arenaer enn arbeidsmarkedet.
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Figur 2. Personer 16-74 år i forskjellige aldersgrupper,etter hovedsakelig virksomhet". Ars-
gjennomsnitt 1974. Prosent Persons aged 16-74 years in different age groups, by
main activity. Annual average 1974. Per cent

11 Sysselsatte i inntektsgivende arbeid med arbeidstid 1-21 blir også spurt om sin hoved-
sakelige virksomhet i undersøkelsesuken. Under en femtedel svarer oinntektsgivende
arbeid». (Statistisk Sentralbyrå 1976, tab. 27.) Her er imidlertid hele gruppen regnet
som sysselsatte.

1) Employed persons at work with working hours 1-21 are also questioned of their main
activity during the survey week. Less than one fifth answers vaid employment».
(Central Bureau of Statistics, 1976, table 27.) The whole group is here, however,
considered employed.

Kild e:Statistisk Sentralbyrå 1976, tabellene 25 og 45.
Source: Central Bureau of Statistics 1976, tables 25 and 45.
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Tallet på personer (16-74 AO utenfor arbeidsstyrken var i

gjennomsnitt for 1974, i underkant av 1,1 millioner. (Tallet på personer

i arbeidsstyrken var ca. 1,7 millioner. 25 000 personer var arbeidssøkere

uten arbeidsinntekt.) De fordelte seg på hovedsakelig virksomhet som vist

i figuren (spm. 12):

Figur 3. Personer ikke i arbeidsstyrken fordelt etter hovedsakelig virksomhet. Årsgjennom-
snitt 1974 Persons not in the labour force, by main activity. Annual average1974

Til sammen er ca. en femtedel skoleelever, studenter eller inne

til 1. gangs vernepliktstjeneste og nesten halvparten oppgir "husarbeid

hjemme" som hovedsakelig virksomhet: Skoleelevene og studentene omfatter

nesten utelukkende yngre, ugifte personer, mens personer i "husarbeid

hjemme" hovedsakelig er gifte kvinner (88 prosent).

Resten av personene utenfor arbeidsstyrken oppgir enten å være

arbeidsuføre (16 prosent) eller pensjonister (14 prosent). Noen få

prosent sier at de er "uten arbeid" eller er "opptatt med annet". Over

halvparten av de arbeidsuføre er menn, snaut en fjerdedel er gifte kvinner

og drygt en tiendedel er henholdsvis ugifte og før gifte kvinner. Mennene

utgjør også godt over halvparten av pensjonistene (56 prosent).

Totalt utgjOr de gifte kvinnene om lag halvparten av gruppa

"personer ikke i arbeidsstyrken",og kvinnene i alt utgjør over 70 prosent.

Befolkningen utenfor arbeidsstyrken fordeler seg på aldersgrupper

som vist i figur 4.
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Figur 4. Aldersfordeling for kvinner og menn, ikke i arbeidsstyrken. Årsgjennomsnitt 1974.
Prosent Males and females not in the labour force, by age. Annual average 1974.
Per cent
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De fleste menn utenfor arbeidsstyrken er enten under 25 år (nesten

to femtedeler) eller over 66 år (nesten en tredjedel).

Blant kvinnene befinner over to femtedeler seg i de midlere 

aldersgruppene (30-59 år). Bare 15 prosent er under 25 år og en femte-

del er over 66.

I motsetning til folketellingen, har ikke AKU noe spOrsmål som

direkte tar sikte på å kartlegge hvilke aktiviteter/virksomheter inter-

vjupersonene var beskjeftiget med i undersøkelsesperioden. Vi har derfor

ikke grunnlag for å avgjøre hvorvidt ikke sysselsatte personer var ar-

beidsaktive på andre arenaer eller ikke i undersøkelsesuken. Dett

spørsmålet er av stor betydning for en vurdering av hva det egentlig

innebærer å være uten inntektsgivende arbeid og således av forholdet til

arbeidsmarkedet blant de personer det gjelder. Se f.eks. Foss (1976 b).

Ut fra svarene på AKU's spørsmål "Hva gjorde De hovedsakelig i

forrige uke?", kan vi imidlertid peke ut hvilke personer som på grunnlag

av det vi kaller deres 11=4.21LLLijaaktiamhet kan sies å were "arbeids-

aktive" utenfor markedet. Dette gir et minimumstall for personer som kan

sies å falle inn under et "arbeidsbegrep" som ikke er avgrenset av kravet

til en Økonomisk motytelse. Det utgjøres av personer i arbeid i eget hjem

(bl.a. omsorgsarbeid og oppdragelse av barn) og av skoleelever og studenter.
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Det er heller ikke vanlig å regne 1. gangs vernepliktstjeneste til

"arbeidsmarkedet" selv om de vernepliktige mottar en viss Økonomisk

godtgjørelse. Personer i slik tjeneste regnes derfor i regelen også som

arbeidsaktive utenfor markedet.

De som ikke oppgir noe direkte gjOremål eller virksomhet som svar

på spørsmålet, blir regnet for a være ikke arbeidsaktive. Dette gjelder

i hovedsak personer som har svart "var arbeidsufør" eller "var pensjonist/

sluttet i arbeid" på spOrsmålet om hovedsakelig virksomhet.

Denne klassifiseringen har mange svakheter. Vi har tidligere

pekt på at den "hovedsakelige virksomheten" som oppgis, kan være lite

representativ for intervjuobjektets samlede aktiviteter i undersOkelses-

uken og i liten grad gjenspeile hans/hennes totale livssituasjon. Even-

tuelle aktiviteter som blir utfOrt i tillegg til den "hovedsakelige" blir

ikke registrert. Det blir heller ikke registrert hvorvidt personer som

oppgir en arbeidsaktivitet også er arbeidsuføre (evt. trygdet som arbeids-

uføre) eller pensjonister. X være pensjonist eller ufør er ikke noe

"gjøremål". Svaralternativene hører egentlig ikke hjemme på dette spørs-

målet i det hele tatt, og det er i alle fall ikke nærliggende for intervju-

objektet å velge et av disse alternativene dersom det er tvil om hva som

karakteriserer hans/hennes situasjon best. Det er grunn til å tro at de

fleste gifte kvinner vil være tilbOyelige til å svare "husarbeid hjemme"

selv i en situasjon hvor deres ufOrhet er av en slik art at husarbeidet

nødvendigvis må få et minimalt omfang. Gifte kvinner med pensjon vil nok

ofte regne seg som husmOdre fOrst og fremst. For menn i samme situasjon

vil det falle naturligere å nytte karakteristikkene arbeidsufør eller

pensjonist selv om de også utførte visse arbeidsaktiviteter i hjemmet.

Spørsmålet oppfordrer riktignok til å oppgi en aktivitet framfor en tilstand.

Likevel tror vi at det, særlig blant menn, er en del som karakteriserer seg

selv som ikke arbeidsaktive (uføre, pensjonister) på tross av at de faktisk

utfOrte "arbeidsaktiviteter" i undersøkelsesuken.

Det er altså på grunnlag av personenes utsagn om hva de regner som

sin hovedsakelige virksomhet i undersøkelsesuken, at vi i AKU kan trekke

skillet mellom "arbeidsaktive" og "ikke arbeidsaktive". Vi vet ikke noe

om omfanget av den oppgitte aktiviteten og om vedkommende har utfOrt andre

aktiviteter i tillegg. Vi vet lite om karakteren av den oppgitte og ikke

noe om karakteren av evt. andre, ikke oppgitte, aktiviteter. Endelig

kjenner vi ikke intervjuobjektets helsesituasjon, arbeidsfOrhet, hvorvidt

vedkommende er mottaker av trygd, pensjon, hvordan intervjuobjektet blir

forsOrget etc.

I tabell 8 viser vi hvordan befolkningen fordeler seg i henhold

til denne inndelingen.
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Tabell 8. Menn og kvinner 16-74 år, etter aktivitet. Arsgjennomsnitt
1974. Prosent Males and females aged 16-74, by activity.
Annual average 1974. Per cent

Arbeidsaktive	Ikke arbeidsaktive
Active 	 Non-active 

Ikke i ar-
beidsstyrken

	Not in the	 Tallet

Kjønn!	 I ar- labour force 	på per-

beids- 
I hu

s
-	 soner

ekteskapelig	 Pen-
I alt	 arbeid(1 000)

status	 styr- . .	 sjo-Total Alle	 tuemme	 Number
Sex/marital	 ken	 Alle nister Andre

All	 mv.	 ofstatus	 In the	 Pensio-
En-	 Andre

ned	
persons

labour 
force

Alle	 All 	 100 89 61

Menn	 Males 	 100 88 77

Kvinner
Females 	 99 90 44

Ugifte
kvinner
Unmarried 	 100 88 52

Gifte
kvinner
Married 	 100 94 43

FOr gifte
kvinner
Previously
married 	 99 67 37

gaged Others	 (1 000)
in own
house-
work
etc.

20	 8	 11	 5	 6	 2 768

1	 10	 12	 5	 7	 1 379

39	 6	 10	 4	 6	 1 389

7	 28	 12	 5	 8	 308

51	 0	 6	 2	 4	 942

29	 0	 13	 19	 14	 139

K i 1 d e: Statistisk Sentralbyrå 1976, tabellene 3 og 4.
Source: Central Bureau of Statistics 1976, tables 3 and 4.

Dersom vi regner med arbeidsaktiviteter både i og utenfor markedet,

ser vi at det blant menn og kvinner er nesten like stor andel arbeidsaktive

etter denne definisjonen (ca. 90 prosent). Gifte kvinner har den hOyeste

andelen arbeidsaktive (ca. 94 prosent). Forskjellene mellom menn og kvin-

ner og mellom kvinner med forskjellig ekteskapelig status knytter seg til

fordelingen av de arbeidsaktive på arbeid henholdsvis i og utenfor arbeids-

markedet. Mens det blant mennene er nesten 90 prosent av de arbeidsaktive

som arbeider i markedet, er det bare halvparten av de arbeidsaktive kvin-

nene som gjOr det. Lavest andel har de gifte kvinnene (46 prosent av de

arbeidsaktive). Blant de gifte og fOr gifte kvinnene er det "husarbeid

hjemme" som er den dominerende arbeidsaktiviteten, henholdsvis 54 og 44

prosent av de arbeidsaktive (tabell 9).
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Tabell 9. Fordeling etter aktivitet for arbeidsaktive og for ikke arbeids-
aktive menn og kvinner 16-74 år. Årsgjennomsnitt 1974. Prosent
Active and non-active males and females aged 16-74, by activity.
Annual average 1974. Per cent

Arbeidsaktive Active
Ikke arbeidsaktive

Non-active

I ar-
beids-
styr-

I alt
ken

Total
In the
labour

Ikke i ar-
beidsstyrken
Not in the

labour force Tallet
på per-
soner
(1 000)
Number
of

Pen-
Tallet
på per-

I alt nister Andre
soner

Pensio- (1 000)
ned

I hus-
arbeid
hjemme
mv.
En- Andre

force gaged
in own

Others persons
(1 000)

house-
work
etc.

Alle 	 All 	 100 68 23 9 2 460 100 	 43 57 308

Menn 	 Males 	 100 88 1 11 1 215 100 	 44 56 164

Kvinner
Females 	 101 50 44 7 1 245 100	 42 58 144

Ugifte
kvinner
Unmarried . 100 59 9 32 270 100	 37 63 38

Gifte
kvinner
Married 100 46 54 0 882 100 	 33 67 60

Fr gifte
kvinner
Previously
married 	 100 56 44 0 93 100 	 59 41 46

K i 1 d e: Statistisk Sentralbyrå 1976, tabellene 3 og 4.
Source: Central Bureau of Statistics 1976, tables 3 and 4.

Vi har nå droftet omfang og sammensetning av målpopulasjonen

(personer ikke i arbeidsstyrken) og sett denne gruppa i forhold til

populasjonen i arbeidsstyrken. Vi har i denne sammenheng også sett

litt på hvilke omstendigheter som karakteriserer og kanskje er med å

bestemme ulike gruppers forhold til arbeidsmarkedet. I det følgende

skal vi holde de arbeidsaktive i markedet og arbeidssOkerne utenfor (med

unntak av to figurer). Tabellene 10 og 11 viser således hvordan per-

soner ikke i arbeidsstyrken (målpopulasjonen) fordeler seg med hensyn

til aktivitet eller tilstand.

Det går fram at over 70 prosent kan regnes som arbeidsaktive

ifOlge kriteriene foran (47 prosent av mennene og 81 prosent av kvinnene).

Av de gifte kvinnene utenfor arbeidsstyrken er nesten 90 prosent arbeids-

aktive (tabell 6). Alle de arbeidsaktive gifte og fOr gifte kvinnene
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utenfor arbeidsstyrken er opptatt med husarbeid hjemme. Blant menn og

ugifte kvinner er andre virksomheter dominerende, i hovedsak skolegang

og studier (tabell 7).

Tabell 10. Menn og kvinner ikke i arbeidsstyrken og i alderen 16-74 år,
etter aktivitet. Årsgjennomsnitt 1974. Prosent Males and
females not in the labour force aged 16- 74, by activity.
Annual average 1974. Per cent

	Arbeidsaktive	 Ikke arbeidsaktive
Active 	 Non-active 

I hus-	 Tallet
arbeid	 på per-
hjemme	 soner

Pen-
I alt	 mv.	 (1 000)

sjon-Total Alle En-	 Andre	 Number
Alle ister Andre

All gaged Others	 ofPen-i	 personsn own 
sionedhouse-	 (1 000)

work
etc.

Alle All  	 99	 72	 51	 20	 28	 12	 16	 1 084

Menn Males 	  100	 47	 4	 44	 53	 23	 29	 312

Kvinner Females 	  100	 81	 70	 11	 19	 8	 11	 772

Ugifte kvinner
Unmarried 	  100	 74	 16	 59	 26	 9	 16	 148

Gifte kvinner
Married 	  100 89	 89	 0	 11	 4	 7	 539

Fr gifte kvinner
	Previously married 100 47	 47	 0	 53	 31	 22	 87

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 1976, tabellene 3 og 4.
Source: Central Bureau of Statistics 1976, tables 3 and 4.

Vi kan også se på hva som karakteriserer livssituasjonen til for-

skjellige aldersgrupper av kvinner og menn som ikke er sysselsatte
1)

, se

figurene 5 gg6. Det er fremdeles bare snakk om hva intervjuobjektet oppgir

som sin hovedsakelige virksomhet.

Figur 5 viser at ikke sysselsatte menn over 30 år i liten grad er

arbeidsaktive. Arbeidsaktivitetene for ikke sysselsatte menn består i

hovedsak av skolegang/studier og delvis vernepliktstjeneste (gjelder

aldersgruppa 20-24 år). En helt ubetydelig andel i de fleste alders-

gruppene sier at "husarbeid hjemme" var deres hovedsakelige virksomhet.

For de over 30 år er det sykdom og arbeidsufOrhet som karakteriserer

situasjonen for de fleste, til pensjonistene begynner å dominere bildet.

1) Vi har her nyttet gjennomsnittstall for 1976. Diagrammene inneholder
også arbeidssOkere uten arbeidsinntekt. Disse utgjor ca. 31 000 personer
i gjennomsnitt for 1976 eller ca. 3 prosent av tallet på personer i
diagrammene.
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Pensjonistene/de som har sluttet i arbeid finner vi fra 50-årsalderen

med Okende andel fram til den alminnelige pensjonsalder, da de blir den

helt dominerende gruppa. I de midlere aldersgruppene (og delvis blant

de yngste) er det en del som sier at de "var uten arbeid" eller var "opp-

tatt med annet" uten å oppgi noen bestemt aktivitet eller omstendighet.

Blant de ikke sysselsatte kvinnene er det et stort flertall som,

på grunnlag av sine utsagn, kan klassifiseres som arbeidsaktive helt

fram til pensjonsalderen (figur 6). Også etter oppnådd pensjonsalder

oppgir nesten halvparten at de er arbeidsaktive med "husarbeid hjemme".

Fram til 25-årsalderen er skolegang den dominerende aktiviteten. Sykdom/

arbeidsufOrhet er en karakteristikk som begynner å gjOre seg gjeldende

allerede fra 25-årsalderen. Fra ca. 60-årsalderen er det en jamn Okning

i andelen som er pensjonister/sluttet i arbeid.

Som vi har vist, er det rimelig å regne med noen systematiske

forskjeller i rapporteringen hos henholdsvis kvinner og menn. Når f.eks.

nesten halvparten av kvinnene over pensjonsalderen er arbeidsaktive, mens

bare ca. en tyvendedel av mennene er det, er det lite sannsynlig at dette

gjenspeiler reelle forskjeller i aktivitetsnivå og kanskje heller ikke i

aktivitetsevne.

Tabell 11. Fordeling etter aktivitet for arbeidsaktive og for ikke
arbeidsaktive menn og kvinner utenfor arbeidsstyrken og i
alderen 16-74 år, etter aktivitet. Arsgjennomsnitt 1974.
Prosent Active and non-active males and females outside the
labour force aged 16-74, by activity. Annual average 1974.
Per cent

Arbeidsaktive Active Ikke arbeidsaktive
Non-active

I hus-
arbeid	 Tallet
hjemme	 på per-
mv.	 soner

I alt En-	 Andre (1 000) T
Total gaged Others Number

in own	 of
house-	 persons
work	 (1 000)
etc.

Pen-
Tallet

sjon-
alt ister Andre på

=led

soner
(1 000)

Alle All 	

Menn Males 	

Kvinner Females

Ugifte kvinner
Unmarried 	

Gifte kvinner
Married 	

FOr gifte
kvinner Pre-
viously married

100 71 29 776 100 43 57 308

100 7 93 148 100 44 56 164

100 86 14 628 100 42 58 144

100 21 79 110 100 37 63 38

100 100 0 479 100 33 67 60

100 100 0 41 100 59 41 46

K i 1 d e: Statistisk Sentralbyrå 1976, tabellene 3 og 4.
Source: Central Bureau of Statistics 1976, tables 3 and 4.
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Tallene gir som sagt svært mangelfull informasjon om den samlede

tidsnytting og om livssituasjonen til disse personene. Det kan finnes

uføre personer blant personer med "husarbeid hjemme" som hovedsakelig

virksomhet, samtidig som "arbeidsufOre" og "pensjonister" godt kan være

arbeidsaktive og/eller være ervervsdyktige i mange sammenhenger. Se også

Foss (1976 a, kap. 3.2).

Figur 5. Ikke sysselsatte menn i forskjellige aldersgrupper,etter aktivitet. 1. kvartal 1976.

Prosent Non-employed males in different age groups, by activity. ist quarter 1976.
Per cent
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Figur 6. Ikke sysselsatte kvinner i forskjellige aldersgrupper, etter aktivitet. 1. kvartal 1976.
Prosent Non-employed females in different age groups, by activity. ist quarter 1976.
Per cent

I tilleggsundersøkelsen til AKU i 4. kvartal 1976 (TU) har vi i

tillegg til AKU—spørsmålene spurt om de intervjuedes viktigste kilde til

livsopphold, "trygdestatus" og tid nyttet til egenarbeid i hjemmet. I

tabellene har vi holdt skoleelever/studenter 16-19 år utenfor.

Tabell 12 viser sammenhengen mellom svarene på spørsmålet om

hovedsakelig virksomhet og et spørsmål om personenes viktigste kilde til

livsopphold.
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Tabell 12. Personer utenfor arbeidsstyrken n, etter hovedsakelig virk-
somhet og viktigste kilde til livsopphold. 1 000 Persons
outside the labour forcel), by main activity and main source
of livelihood. 1 000

Viktigste kilde til livsopphold
Main source of livelihood

Hovedsakelig
virksomhet
Main activity

Husarbeid
for egen
hushold-

Pensjon, ning, for-

	

Alle trygd 	 sorget av
All Pension, privat-

	social	personer
security Housework in

	fund	 own home,
supported by
private
persons

Inntekt av
eget arbeid,
formue, Ian,
stipend etc. Uoppgitt
Income from Unspeci-
own work,	 fied
property,
loan, bene-
fits etc.

777 314 332 43
2)

88

107 82 12 2 11

426 83 298 6 39

60 2 10 27 21

157 142 0 2 13

27 5 12 6 4

Alle

Var syk, var ar-
beidsufør Ill,
disabled 	

UtfOrte husarbeid
hjemme Engaged in
own housework  

Gikk på skole/
studerte, 20-74 år
Attended school,
studied 	

Var pensjonist
Pensioned, retired

Var uten arbeid,
opptatt med annet
Without work, en-
gaged in other
activities 	

1) Unntatt skoleelever/studenter 16-19 år. 2) Av dette er det ca. 8 000
personer med "inntekt av eget arbeid" som viktigste kilde til livsopp-
hold.
1) Pupils/students aged 16-19 excluded. 2) Of which approx. 8 000
persons with "income from work" as main source of livelihood.

I den største av gruppene, personer som hovedsakelig utfOrte hus-

arbeid hjemme, var det ca. 83 000, eller snaut en femtedel, som hadde

trygd/pensjon som sin viktigste kilde til livsopphold. De fleste hadde

sin viktigste forsOrgelseskilde knyttet til sitt virke som husarbeidende.

Totalt sett var det ca. to femtedeler som oppgav trygd/pensjon som sin

viktigste kilde til livsopphold. Blant personer som var "syke/arbeids-

ufre" var det 82 000 (ca. 77 prosent) som hadde pensjon/trygd som vik-

tigste kilde til livsopphold.
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På spørsmål om de mottok noen form for trygd eller pensjon (unn-

tatt barnetrygd), har nærmere halvparten av personene (ca. 380 000) svart

ja. Det gjelder drygt en fjerdedel av dem med "husarbeid hjemme" som

hovedsakelig virksomhet og nesten alle "pensjonister" og "arbeidsuføre"

(tabell 13). Tabell 13 viser også andelen av alle i hver gruppe som mot-

tok uføretrygd. Ca. 11 prosent i alt mottok denne formen for trygd og

prosenten var ca. 62 (tilsvarende ca. 51 000 i totalbefolkningen) for dem

som oppgav "var arbeidsufør" som sin hovedsakelige virksomhet. Dette be-

tyr at under 60 prosent av de uføretrygdede oppgav "var arbeidsufør" som 

sitt hovedsakelige gjøremål, mens bare ca. 62 prosent av dem som oppgav 

dette som hovedsakelig gjøremål, faktisk også oppgav at de mottok slik 

trygd.

Ca. 157 000 oppgav "var pensjonist, sluttet i arbeid" som sin

hovedsakelige virksomhet (tabell 13). Av disse var det bare ca. 111 000

som mottok folkepensjon/alderspensjon. (I alt 155 000 av disse mottok en

eller annen form for trygd eller pensjon.)

Tabell 13. Personer utenfor arbeidsstyrken i) , etter om de mottok noen
form for trygd og etter om de mottok uføretrygd Persons
outside the labour force 1), by whether they received any form
of insurance and disability insurance

Andel som mottok
trygd/pensjon	 Andel som

Alle	 (unntatt	 mottok
(1 000) barnetrygd)	 uføretrygd
All 	Receiving social Receiving
(1 000) security/pension disablement

(child benefit	 benefit
excluded)

1 	 Pst. P.c.

Alle All 	

Var syk /ZZ 	

Utførte husarbeid hjemme
Engaged in own housework 	

Gikk på skole/studerte, 20 -74 år
Attended school, studied 	

Var arbeidsufør Disabled 	

Var pensjonist, sluttet i arbeid
Pensioned; retired 	

Var uten arbeid Without work 	

Opptatt med annet Engaged in
other activities 	

777 49 11

25 70 26

426 26 4

60 6 -

82 96 62

157 99 4

11 19 2

16 32 2

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.
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I TU har vi kartlagt omfanget av ên kategori aktiviteter, nemlig

hva vi kan kalle "egenarbeid": Husarbeid, matlaging, barnepass og annet

arbeid for egen husholdning. SpOrsmålet ble stilt til alle utenfor

arbeidsstyrken (unntatt skoleelever/studenter 16-19 år). Det lyder slik:

"Om lag hvor mange timer i gjennomsnitt bruker De til husarbeid, mat-

laging, barnepass og annet arbeid for egen husholdning på en vanlig

hverdag?"

Tabell 14 viser omfanget av egenarbeid for menn og kvinner i for-

skjellige "livssituasjoner". I gjennomsnitt nyttet personene nesten fem

timer til egenarbeid på en vanlig hverdag. Som ventet er det store

variasjoner etter kjOnn og ekteskapelig status. De gifte kvinnene ut-

fOrte egenarbeid gjennomsnittlig i 6,6 timer på en vanlig hverdag. De

gifte kvinnene som oppgav "husarbeid hjemme" som hovedsakelig virksomhet,

arbeidet gjennomsnittlig 7 timer med matlaging, barnepass og annet egen-

arbeid. Også blant dem som oppgav at de var syke, arbeidsufOre eller

Tabell 14. Gjennomsnittlig antall timer nyttet til egenarbeid på en
vanlig hverdag for personer utenfor arbeidsstyrken l) ,
gruppert etter hovedsakelig virksomhet, kjOnn og ekte-
skapelig status (kvinner) Average number of hours spent on
household work and family care on a workday by persons out-
side the Labour force 1),4prain activity, sex and marital
status ( females)

Kvinner Females
Alle Menn	 FOr gifte

Ugifte	 Gifte
All Males	 .PreviouslyUnmarried Marrsed

married

4,9 1,4 3,6 6,6 4,2

3,5 0,9 3,0 4,9 3,3

6,7 3,4 6,3 7,0 4,7

1,1 0,6 0,9 3,8 (3,0)

2,8 1,6 3,2 3,9 3,9

2,5 1,5 4,1 4,4 3,9

1,8 1,5 (2,5) (4,0)

4,7 (0,5) (7,5) 7,0 3,9

Alle All

Var syk /ZZ 	

UtfOrte husarbeid hjemme
Engaged in con housework 	

Gikk på skole/studerte,
20-74 år Attended school,
studied 	

Var arbeidsufør Disabled 	

Var pensjonist, sluttet i
arbeid Pensioned, retired

Var uten arbeid Without
work 	

Opptatt med annet Engaged
in other activities 	

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.



90

pensjonister, ble det av kvinnene oppgitt betydelige mengder utfOrt egen-

arbeid (noe lavere tall for "syke" og "arbeidsuføre" enn for "pensjo-

nister"). Blant disse "ikke arbeidsaktive" kvinnene, i henhold til AKU's

definisjoner, (nesten 130 000, derav drygt 60 000 "syke" og "uføre") ble

det m.a.o. utfOrt arbeidsaktiviteter av gjennomsnittlig mellom 3 og 5

timers varighet på en vanlig hverdag.

Det er ingen direkte sammenheng mellom tid brukt til egenarbeid

og den mengde egenärbeid som skal utføres. Personenes oppfatning av og

evne til å tilfredsstille behov varierer. Blant "syke", "arbeidsuføre"

og "pensjonister" er det grunn til å tro at det gjennomsnittlig nyttes

mer tid til hver aktivitet enn i andre grupper, og dessuten at det i

mindre grad enn i andre grupper nyttes uteproduserte varer og tjenester.

Inntektsgivende arbeid og egenarbeid er for mange konkurrerende

aktiviteter, og om de skal delta på arbeidsmarkedet vil være et resultat

av en vurdering av den totale arbeidsbelastning deltakingen vil medføre.

Grupper som på grunn av helseforhold eller høy alder nytter mye

tid på det minimum av egenarbeid som må til for å dekke de daglige behov,

vil ha redusert sine muligheter for å ta inntektsgivende arbeid. Det

hOye timetallet kan være uttrykk for en betydelig arbeidsevne, dersom

det også blir utfOrt mye arbeid. På den annen side kan et hOyt timetall

være uttrykk for lav arbeidsevne, hvis det betyr at det går med mye tid

til å få utført små arbeidsoperasjoner.

Gifte kvinner, og særlig de som "utfOrte husarbeid hjemme", har

ofte full arbeidsdag med nødvendig arbeid for hjem og familie. Deltaking

på arbeidsmarkedet vil for denne gruppa forutsette enten dobbeltarbeid

med svært stor arbeidsbelastning, en større grad av arbeidsdeling i

hjemmet, mer omfattende kjøp av varer og tjenester i markedet, eller en

merkbar reduksjon av standarden/omfanget av egenarbeidet. Tilpasnings-

måten vil avhenge av graden av disposisjonsfrihet med hensyn til egen tid.

Muligheten for å velge avhenger igjen av husholdningens ressurser.

Lingsom (1975) fant en klar sammenheng mellom tid nyttet til inntekts-

givende arbeid og tid nyttet til egenarbeid, slik at gjennomsnittlig tid

nyttet til egenarbeid avtok med Økning i tid nyttet til inntektsgivende

arbeid. Det gjaldt begge kjønn, men sammenhengen var mye sterkere for

kvinner enn for menn.

Sammenhengen mellom tid nyttet til egenarbeid og personenes for-

sOrgelsesmåte er antydet i tabell 15.

Tabellen viser at personer som mottok trygd, i gjennomsnitt nyttet

langt færre timer til egenarbeid enn personer uten trygd. Dette gjaldt

også blant personer som var arbeidsaktive i husarbeid hjemme. Tallene kan

være påvirket av at trygdemottakere og personer som ikke mottar trygd har

ulik kjønnsfordeling.
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Tabell 15. Gjennomsnittlig antall timer nyttet til egenarbeid på en
vanlig hverdag for personer utenfor arbeidsstyrken1 ) med
forskjellig hovedsakelig virksomhet og trygdestatus Average
number of hours spent on household work and family care on a
workday by persons outside the labour forcel), by main acti-
vity and insurance status

Trygdestatus

Hovedsakelig virksomhet
Main activity

Alle	 Social security status 
(inkludert	 Mottar trygd

Mottar ikke 
uoppgitt	 eller pensjon trygd eller
trygdestatus) (unntatt

pensjon
All (unspeci- barnetrygd)

Not receiv-fied social	 Receiving so- ing socialsecurity	 cial security
included)	 (child bene-	 security or

pensionfit excluded)

4,9 3,8 7,1

3,5 3,2 6,1

6,7 5,8 7,9

1,1 (3,0) 1,7

2,8 3,1 (3,6)

2,5 2,8 (2,0)

1,8 (2,2) 2,1

4,7 (3,2) 6,1

Alle All

Var syk Ill 	

Utførte husarbeid hjemme
Engaged in own housework .

Gikk på skole/studerte,
20-74 år Attended school,
studied 	

Var arbeidsufør Disabled

Var pensjonist, sluttet i
arbeid Pensioned, retired

Var uten arbeid Without
work 	

Opptatt med annet Engaged
in other activities 	

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.

4.2.4. Arbeidsmarkedserfarinz

Skillet mellom personer i og utenfor arbeidsstyrken i AKU er

nokså tilfeldig, og blant personer som ble regnet med i arbeidsstyrken,

men som hadde få arbeidstimer i undersøkelsesuken, er det representert

situasjoner som er de samme som eller sterkt beslektet med dem vi finner

blant personer utenfor arbeidsstyrken. Det er snakk om en glidende over-

gang, fra situasjoner som representerer en sterk tilknytning til arbeids-

markedet, til ingen tilknytning. Det er derfor mye som taler for at

populasjonen burde omfatte alle personer "i kanten av" arbeidsstyrken,

også dem som er innenfor, men som allikevel har en marginal tilknytning.

Ved å bygge på opplysninger om faktiske erfaringer på arbeidsmarkedet

for de personene som er med i TU, får vi en indikator på et evt. "slekt-

skap" mellom vår populasjon og personer i arbeidsstyrken. Slike opp-

lysninger har også andre funksjoner:
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For det fOrste representerer de en indikator på styrke og omfang

av personenes tilknytning til arbeidsmarkedet. For det andre vet vi at

sannsynligheten for at en person vil komme til å fOlge det handlingsmOnster

vedkommende selv forutsier, avhenger av denne personens erfaringer innenfor

det atferdsområde forutsigelsen gjelder. Se Foss (1974).

Sammen med opplysninger om de intervjuedes livssituasjon generelt

(forsOrgelsesmåte, ressurser, gjøremål), gir disse opplysningene et bedre

grunnlag for å vurdere hva det egentlig innebærer å være utenfor arbeids-

styrken og "mulig arbeidssøker" i AKU, særlig sett i forhold til disku-

sjonen om arbeidslOshetsbegrepet. Se Foss (1976, særlig side 1-5) og Foss og

Hoffmann (1979). Vi er selvsagt spesielt interessert i å se hvordan disse

egenskapene påvirker de "innstillinger" som kommer til uttrykk (se kap.

4.3).

Det AKU-skjemaet som er tatt i bruk fra og med 1. kvartal

1976, har fått med et spOrsmål om hvorvidt ikke sysselsatte personer

(personer utenfor arbeidsstyrken pluss arbeidssOkere) har hatt inntekts-

givende arbeid i lOpet av de siste 12 måneder. Hvis vi holder arbeids-

sOkerne utenfor, er det ca. 36 prosent av ikke sysselsatte menn og ca.

20 prosent av ikke sysselsatte kvinner som har hatt inntektsgivende

arbeid i lOpet av de siste 12 månedene forut for intervjutidspunktet

I. kvartal 1976 	 (tabell 16). For menn utenfor arbeidsstyrken er an-

delen som har hatt arbeid i 12-månedersperioden, lavest blant dem som

oppgir at hovedsakelig virksomhet var "var syk, arbeidsufør" eller "var

pensjonist/sluttet i arbeid". Blant de vrige gruppene av menn, har

henholdsvis ca. 48, 56 og 69 prosent vært tilknyttet arbeidsmarkedet i

løpet av de siste 12 månedene. I alt har ca. 102 000 av mennene hatt

inntektsgivende arbeid, hvorav 70 prosent gikk på skole/studerte i

undersOkelsesuken.

Av de ca. 705 000 kvinnene utenfor arbeidsstyrken er det ca.

133 000 eller ca. en femtedel som har hatt inntektsgivende arbeid i

løpet av de siste 12 månedene. Som for menn er andelen hOy for personer

med skolegang/studier som hovedsakelig virksomhet. For kvinner som

"utførte husarbeid hjemme" er andelen bare ca. 16 prosent. Tallmessig

er dette en gruppe på ca. 75 000 kvinner. Andelen er raskt avtagende

med stigende alder. Dette gjelder også totalt sett både for menn og

kvinner (figur 7).

Blant dem som har hatt inntektsgivende arbeid (ca. 36 prosent

av mennene og ca. 20 prosent av kvinnene utenfor arbeidsstyrken), er

det av interesse for forståelsen av deres forhold til arbeidsmarkedet

hva som var grunnen til at de sluttet i sitt siste arbeidsforhold. I

tabell 17 har vi bare sett på totaltallene for menn og kvinner når det

gjelder deres egne oppgitte grunner til at de sluttet (tabellen omfatter

også "arbeidssøkere uten arbeidsinntekt").
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Tabell 16. Personer utenfor arbeidsstyrken som har hatt inntektsgivende
arbeid i løpet av de siste 12 månedene, etter kjønn og hoved-
sakelig virksomhet. Antall og prosent for hver gruppe.
1. kvartal 1976 Persons outside the labour force having had
paid employment during the last 12 months, by sex and main
activity. Number and per cent in each group. ist quarter
1976

Utførte	 Gikk på
husarbeid skole,

Alle	 hjemme	 studerte
All 	Engaged	 Attended

in own	 school,
housework studied

Var syk,
arbeids-
ufør
/ZZ,
disabled

Var pen-
sjonist/
sluttet
i arbeid
Pensioned,
retired

Var uten
arbeid,
opptatt
med annet
Without
work,
engaged
in other
activities

1 000 
Pst.1

 000 Pst. 1 000 Pst. 1 000 Pst. 1 000 Pst. 1 000 Pst.
P. c.

Kvinner
Females 133 19 75 (16) 48 45 (5) (7) (3) (5) (2) (55)

Menn
Males . 101 36 (6) (48) 72 56 (5) (9) 14 18 (5) (69)

28 prosent av mennene og 39 prosent av kvinnene oppgir en grunn

som har å gjøre med egenskaper ved det arbeidsforholdet de var engasjert

i. Den største kategorien her, "sesongarbeid, etc.", gir ingen holde-

punkter for å avgjøre om opphOret av arbeidsforholdet var planlagt og

frivillig fra intervjuobjektets synspunkt eller ikke. Antakelig rommer

denne kategorien endel skoleelever som i løpet ay det siste året har hatt

ferie- eller andre kortidsjobber (se også tabell 16). Kategorien må imid-

lertid også romme en god del andre personer siden det for de fleste "ferie-

arbeidende" skoleelever/studenter antakelig er mest nærliggende å svare

"videre utdanning" på det aktuelle spørsmålet. Nesten to femtedeler av

mennene og nesten en fjerdedel av kvinnene svarer dette.

Hvorvidt en person har vært i stand til og motivert for a ta

arbeid i nærmeste fortid er en viktig indikator på denne personens for-

hold til arbeidsmarkedet. Det er nok flere personer utenfor arbeidsstyrken

i denne situasjonen enn de 19 prosent av kvinnene og 36 prosent av mennene

som faktisk har hatt inntektsgivende arbeid i løpet av de siste 12 måneder.

Vi antar imidlertid at de som faktisk har hatt slikt arbeid, på

en måte er mer "beslektet" med personer i arbeidsstyrken enn de som ikke

har hatt det. Det er rimelig å vente at personer med slik erfaring står

"nærmere" arbeidsmarkedet enn personer uten, og at dette vil gjenspeiles

både i deres innstilling til inntektsgivende arbeid (Onske/behov), i

deres livssituasjon og i hvilke betingelser som må være tilstede for at

de skal sOke arbeid. Gruppa med slik erfaring er imidlertid ikke homo-

gen mht. forholdet til arbeidsmarkedet. Dette viser blant annet svar-

fordelingen på spørsmålet om grunn til at de sluttet i sitt forrige

arbeidsforhold (tabell 17).
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Tabell 17.1kke sysselsatte menn og kvinner som i løpet av de siste 12 månedene har hatt inntekts-
givende arbeid, etter grunn til at de sluttet i sitt forrige arbeid. 1. kvartal 1976. Prosent
Non-employed males and females having had paid employment during the last 12
months, by reason leaving their lastjob. ist quarter 1976. Per cent

Sesong- Ble 	 Likte ikke ar- 	 Inn- 	 Videre 	 Opp- 	 Svek- Annen Tallet
arbeid/ 	 opp- 	 beidet/arbeids- gåelse utdan- 	 nådd 	 ket 	 grunn på
annet 	 sagt/ 	 forholdene. 	 av 	 ning 	 pen- 	 helse 	 Other per.
kort- 	be-	 For lang ar-	 ekte- 	 Further sjons- Im-	 reason soner
varig, 	 drift- 	 beidsreise/ 	 skap/ 	 edu-	 alder 	 paired	 (1000)
tidsav- 	 en 	 upassende 	 svanger- cation	 Pen-	 health	 Number
grenset 	 ned- 	 arbeidstid. 	 skap/ 	 sioned	 of
arbeid 	 lagt 	 Var ikke 	 fødsel	 persons
Seasonal Dis-	 lønnsomt 	 Marri-	 (1000)
work/ charged/ Did not 	 age/
other	 business approve of	 preg-
work of shut	 work/working nancy/
short	 down	 conditions.	 birth
dura-	 Too long
tion,	 journey/un-
time	 suitable
limited	 working
work	 hours. Did

not pay off

Menn
Males . . .	 25 	 3 	

- 	

39 	 9 	 5 	 20 	 125

Kvinner
Females . 31 	 4 	 4 	 10 	 24 	 2 	 5 	 20 	 140

Figur 7. Andel av personer utenfor arbeidsstyrkenl ) som har hatt inntektsgivende arbeid siste
12 måneder. 1. kvartal 1976. Prosent Percentage of persons outside the labour forcel),
having had paid employment during the last 12 months. ist quarter 1976. Per cent    

	 Menn Males
—— — Kvinner Females
	 Kvinner med hovedsakelig virksomhet «husarbeid hjemme»

Females engaged in « own housework»
Prosent
Per cent
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I TU spurte vi om personene noen gang hadde hatt inntektsgivende

arbeid og fulgte opp med at spOrsmål om hvor lenge det var siden de

sluttet i sitt siste inntektsgivende arbeid.

Tabellene 18, 19 og 20 fordeler ulike grupper av personer utenfor

arbeidsstyrken i TU etter tidligere arbeidsmarkedstilknytning. Det var

under en tiendedel av de spurte som overhodet ikke hadde hatt inntekts-

givende arbeid. 70 prosent hadde hatt arbeid for over et år siden, mens

bare en femtedel hadde hatt arbeid det siste året.

Andelen med tidligere yrkeserfaring varierte ikke sterkt mellom

de forskjellige gruppene av personer utenfor arbeidsstyrken. Variasjonen

var derimot stor når det gjelder tid siden vedkommende var yrkesaktiv.

Av de ca. 60 000 voksne "skoleelever" og "studenter" hadde over 40 000

(over 70 prosent) hatt inntektsgivende arbeid i lOpet av det siste året.

Det dreier seg antakelig i stor utstrekning om arbeid i ferier og kort-

varige bijobber til skolegang og studier. "Arbeidsuføre", "pensjonister"

og den store gruppa som "utførte husarbeid hjemme", hadde relativt

færrest personer som hadde hatt inntektsgivende arbeid det siste året

(5, 14 og 16 prosent). Av de ca. 426 000 personene i husarbeid hjemme,

hadde over 40 000 aldri hatt inntektsgivende arbeid,og ca. 310 000 av 

dem som hadde hatt slikt arbeid hadde ikke hatt det i løpet av de siste 

12 månedene. Denne gruppa som helhet kan vi derfor si har nokså stor

avstand til arbeidsmarkedet (det samme gjelder "arbeidsufOre" og "pen-

sjonister"). Blant de ca. 70 000 i husarbeid hjemme som hadde hatt

inntektsgivende arbeid siste 12måneder,vil det være et stort innslag av

personer som har hatt deltidsarbeid og kortvarige, lose arbeidsforhold

siden gruppa i det vesentlige består av gifte kvinner.

Av de over 190 000 menn utenfor arbeidsstyrken i TU hadde snaut

en tredjedel hatt inntektsgivende arbeid i løpet av de siste 12 månedene.

Det var nesten ingen i denne gruppa som aldri har hatt slikt arbeid.

Som ventet var det bare en liten del av de ca. 433 000 gifte kvinnene

(ca. 17 prosent) som hadde hatt arbeid i lOpet av de siste 12 månedene.

Andelen var enda mindre blant de ca. 94 000 for gifte kvinnene (ca. 9

prosent).

Tabell 20 viser, som ventet, at andelen med inntektsgivende

arbeid siste 12månedervar stOrst blant de yngste og er synkende med

stigende alder. Se også rapport 2, Foss (1977, kap. 4.4). Det er en

liten okning rett etter passering av lovfestet pensjonsalder. De midlere

aldersgruppene domineres av gifte kvinner i husarbeid hjemme.
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Tabell 18. Personer utenfor arbeidsstyrken i) med forskjellig hoved-
sakelig virksomhet, etter om de har hatt inntektsgivende
arbeid Persons outside the tabour forcel ) with different
main activities, by whether they have had paid employment

Har hatt inntekts-
givende arbeid	 Aldri hatt
Have had paid	 inntekts-

employment 	givende	 Uoppgitt
Siste	 Ikke siste arbeid	 Unspeci-
12 mndr.	 12 mndr. Never had fied
During	 Not during paid
last 12 	last 12	 employment
months	 months

Alle
All

1 000 
Pst.
P. c.

1 000 Pst. 1 000 Pst. 1 000 Pst.	 1 000 Pst.

778 99 157 20 547 70 63 8 11 1

25 99 5 20 17 68 2 10 0 1

426 100 70 16 310 73 41 10 5 1

60 100 43 72 12 20 3 5 2 3

82 101 4 5 69 84 8 10 2 2

156 100 22 14 125 80 8 5 2 1

11 99 5 45 5 45 1 9

16 101 6 38 10 63

Alle All

Var syk /ZZ 	

Utførte husarbeid
hj emne Engaged
in own housework

Gikk på skole/
studerte, 20-74
år Attended
school, studied 	

Var arbeidsufør
Disabled 	

Var pensjonist/
sluttet i arbeid
Pensioned,
retired 	

Var uten arbeid
Without work ....

Opptatt med annet
Engaged in other
activities  

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.
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Tabell 19. Menn og kvinner utenfor arbeidsstyrken i) , etter om de har
hatt inntektsgivende arbeid Males and females outside the
labouTfcTcel), by whether they have had paid employment

Har hatt inntekts-
givende arbeid	 Aldri hatt
Have had paid	 inntekts

Alle	

-
employment 	 givende	 Uoppgitt

All Siste	 Ikke siste arbeid	 Unspeci-
12 mndr.	 12 mndr. Never had fied
During	 Not during paid
last 12	 last 12	 employment
months	 months

1 000 
Pst.
P.c.

1 000 Pst. 1 000 Pst. 1 000 Pst. 1 000 Pst.

778 99 157 20 547 70 63 8 11 1

191 100 59 31 125 65 4 2 4 2

59 101 17 29 33 56 8 14 1 2

433 100 73 17 318 73 38 9 5 1

94 101 8 9 71 76 14 15 1 1

Alle All

Menn Males 	

Ugifte kvinner
Unmarried females

Gifte kvinner
Married females .

FOr gifte kvinner
Previously
married females .

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.

Tabell 20. Personer utenfor arbeidsstyrken, etter alder og etter om de
har hatt inntektsgivende arbeid Persons outside the labour
forcel), by age and whether they have had paid employment

Har hatt inntekts-
givende arbeid	 Aldri hatt
Have had paid	 inntekts-

employment 	givende	 Uoppgitt
Siste	 Ikke siste arbeid	 Unspeci-
12 mndr.	 12 mndr. Never had fied
During	 Not during paid

Alle
All

last 12
months

last 12
months

employment

1 000 
Pst.
P. c.

1 000 Pst. 1 000 Pst. 1 000 Pst.	 1 000 Pst.

778 99 157 20 547 70 63 8 11 1

12 100 4 33 5 42 3 25 - -

89 100 45 51 37 42 4 4 3 3

72 100 24 33 43 60 4 6 1 1

156 100 33 21 114 73 7 5 2 1

111 100 17 15 82 74 11 10 2 1

81 100 8 10 63 78 9 11 1 1

42 98 4 10 32 76 5 12 0 0

78 99 12 15 58 74 7 9 1 1

137 100 10 7 113 83 12 9 1 1

Alle All

16-19 år years .

	20-24 " 	

	

25-29 " 	

	

30-49 " 	

	

50-59 " 	

	

60-64 " 	

	

65-66 " 	

	

67-69 " 	

	

70-74 " 	

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.
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Foran har vi vist at "videreutdanning" og "sesongarbeid/annet

kortvarig, tidsavgrenset arbeid" var de hyppigst oppgitte grunnene til

a slutte i forrige arbeid for personer som hadde hatt arbeid i lOpet av
de siste 12 månedene (tall for 1. kvartal 1976). Tall fra AKU i samme

kvartal som TU (4. kvartal 1976) viser om lag samme resultat: 38 prosent

oppgav "videreutdanning", mens 26 prosent oppgav "sesongarbeid ...etc.".

I TU har vi i tillegg tall for personer som har hatt inntektsgivende

arbeid, men ikke i løpet av desistel2månedene. Tabell 19 viser at gifte

kvinner utgjorde nesten 60 prosent av denne gruppa (318 000 av 547 000).

I denne gruppa var det "inngåelse av ekteskap/svangerskap/fødsel" som

var den hyppigst nevnte grunnen til å slutte i det forrige arbeidet (39

prosent). Deretter følger "svekket helse" (25 prosent).

11 prosent oppgav "oppnådd pensjonsalder". "Videreutdanning"

ble oppgitt av bare 3 prosent i denne gruppa. 	 Dette er nok en indi-

kator på at forholdet til arbeidsmarkedet er av en annen karakter for

personer med nylige arbeidsmarkedserfaringer enn for personer som var

yrkesaktive for lengre tid siden. Muligens kan vi snakke om mindre "av-

stand" til arbeidsmarkedet. Personer som oppgir "videreutdanning" eller

arbeidsmarkedsgrunner, må forventes bare å tre midlertidig tilbake fra

sin yrkesaktive tilværelse, mens både helseproblemer, pensjonering og

ekteskapsinngåelse, svangerskap og fødsler skaper nye betingelser for

yrkesdeltaking og fOrer til en annen type arbeidsmarkedsatferd i framtida.

4.2.5. Grunner til ikke å tilhOre arbeidsstyrken

I AKU fr 1976 ble personer utenfor arbeidsstyrken med unntak

for "arbeidsuføre" og "vernepliktige" stilt spørsmål om viktigste grunn

til at de ikke søkte arbeid i undersøkelsesuken. "Arbeidsuføre" og

"vernepliktige" ble heller ikke spurt om de søkte arbeid i undersOkelses-

Liken, og de faller pr. definisjon utenfor AKU's vanlige arbeidslOshets-

begrep. Foss (1976, tabell 3.4) viser at det for dem som får spOrsmålet

om grunn til at de ikke sOkte arbeid, er et godt samsvar mellom hva de

svarer her og hva de oppgir som sin hovedsakelige virksomhet. Det er

imidlertid også en del som oppgir grunner til ikke å ske arbeid som ikke

henger direkte sammen med det hovedsakelige gjøremålet.

Blant annet på bakgrunn av de svakheter som hefter ved kjenne-

merket "hovedsakelig virksomhet", har vi laget en enkel tabell som viser

sammenhengen mellom viktigste grunn til ikke å søke arbeid og noen livs-

syklus- og husholdningskjennemerker (tabell 21). Kjennemerkene er slike

som har betydning for personens situasjon mht. omfang og karakter av

egenarbeid, behovet for service og tilpasning i husholdningen og i om-

givelsene. Variasjoner i disse kjennemerkene må forventes å fOre til
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forskjeller også når det gjelder muligheter og beskrankninger i per-

sonenes forhold til arbeidsmarkedet og hvordan de selv opplever dette

forholdet. Tabellen tar særlig for seg gifte kvinner siden dette er

den langt største gruppa.

Personer som vi i tabellen har betegnet som "motløse", mener

at de av en eller annen grunn ikke kan få et passende arbeid, eller de

synes de er for gamle til å ta inntektsgivende arbeid. Tabellen viser

at det er særlig for menn og fOr gifte kvinner at denne begrunnelsen har

noen betydning. Blant gifte kvinner er det bare 12 prosent som er "mot-

lOse" i forhold til arbeidsmarkedet. I absolutte tall er det allikevel

ikke langt fra at det er like mange gifte kvinner i denne gruppa som

det er "motløse" menn i alt. Over tre fjerdedeler av de gifte kvinnene

oppgir at de er "opptatt av husarbeid hjemme" som viktigste grunn til

ikke å søke arbeid.

Tabellen viser ellers at den oppgitte viktigste grunnen til ikke

å søke arbeid i stor grad gjenspeiler de gifte kvinnenes familiesituasjon.

"Husarbeid" er oppgitt hyppigst av gifte kvinner 25-39 år og avtar så i

de hOyere aldersklasser. I de lavere aldersgruppene er familiens behov

for hjemmeproduserte varer og tjenester stOrstoghusmorrollen lar seg

vanskeligere kombinere med inntektsgivende arbeid enn i andre faser. An-

delen som oppgir "husarbeid" som grunn Oker med tallet på personer i bus-

holdningen og med tallet på barn under 16 gr. Andelen er stOrst blant

gifte kvinner med fOrskolebarn i husholdningen.

Andelen som er "motløse" i forhold til arbeidsmarkedet, Oker med

alderen, men den omfatter langt fra bare personer som har passert den

alminnelige pensjonsalderen.



Alle All 	

Menn Males 	
Kvinner Females 	

Ugifte kvinner
Unmarried 	
Gifte kvinner Married
Fr gifte kvinner
Previously married 	

Gifte kvinner Married
females 16- 24 år
years 	

	

	. .

	

Gifte kvinner i hushold-
ninger med Married fema-
les in households with

2 eller færre personer
persons or less 	
3 personer persons 	
4	 "
5	 "
6 eller flere personer
persons or more 	

It
"

Gifte kvinner 25-29 år  
30-39 "

II

ff

40-49 "
50-59 "

,,

ff

60-66 "
67-74 "

100

Tabell 21. Personer utenfor arbeidsstyrken° i forskjellige grupper-
inger, etter viktigste oppgitte grunn til at de ikke sokte
arbeid i undersOkelsesuken. Årsgjennomsnitt 1974. Prosent
Different groups of persons outside the labour forcel), by
stated main reason for not seeking work during the survey
week. Annual average 1974. Per cent

Viktigste grunn til
ikke a ske arbeid
Main reason for not Tallet

seeking work 
Gikk på	

på per-
Opptatt	 soner

skole,I alt av hus- som

	

,,	
studerte,

svarteTotal arbeid "Mot-
hjemme	 lOse"''
	

annengrunn	
berAttendedEngaged "Discour-	 of res-

in own aged"2)	 school,	 pondents
house-	 studied,

work	 other
reason

100 47 20 33 3 172

100 2 33 65 724
100 60 16 24 2 448

100 11 14 75 414
100 76 12 12 1	 767

100 31 47 22 268

100 79 2 19 106
100 87 2 11 204
100 86 4 10 634
100 78 7 15 343
100 72 15 13 176
100 56 34 10 166
100 40 51 9 127

100 61 24 15 545
100 75 11 14 361
100 85 4 11 430
100 88 4 8 268

100 90 4 6 163

1) Unntatt "vernepliktige" og "uføre". 2) "MotlOse" (inspirert av det
engelske uttrykket "discouraged") omfatter her personer som svarte
"Regnet ikke med å få arbeid innen yrket eller i nærheten av bostedet",
"Mangler nOdvendig utdanning eller yrkesopplæring", "Arbeidsgiverne
synes at jeg er for gammel/ung" eller "Synes selv jeg er for gammel".
1) "Conscripts" and "disabled" excepted. 2) Includes persons answering
"Not expecting to get work in my trade or near where I live", "Lacking
necessary education or vocational training", "Employers find me too
old/young" or "Find myself too old".
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Tabell 21 (forts.). Personer utenfor arbeidsstyrken i) i forskjellige
grupperinger, etter viktigste oppgitte grunn til at
de ikke sOkte arbeid i undersOkelsesuken. Årsgjen-
nomsnitt 1974. Prosent Different groups of per-
sons outside the labour force1),bystated main
reason for not seeking work during the survey week.
Annual average 1974. Per cent

Viktigste grunn til
ikke A ske arbeid 	 Tallet

Opptatt
Gikk på	 på per-

av hus- "Mot-	
skole,	 soner

,,
arbeid	

løse"') studerte, som

hjemme	
annen	 svarte
grunn

I alt

Gifte kvinner i hushold-
ninger med Married females
in households with

0 barn under 16 år
children under age 	
1 barn under 16 år 	
2	 "	 ‘ 1	 II	 II

3	 ,,	 ..	 ,.

4 eller flere barn under
16 år or more children
under age  

Gifte kvinner i hushold-
ninger med barn under 16 år
og med yngste barn i
aldersgruppa Married fe-
males in households with
children under age 16 and
with youngest child in age
group

0- 2 år 	
3- 6 " 	
7-10 " 	

11-15 " 	

100 65 21 14 827
100 81 5 14 299
100 87 4 9 360
100 91 3 6 193

100 92 3 5 88

100 88 3 9 214
100 88 3 9 294
100 84 6 10 177
100 81 6 13 156

I) Se note 1, side 100. 2) Se note 2, side 100.
1) See note 1, page 100. 2) See note 2, page 100.

4.3. Ønsker om og behov for arbeid

4.3.1. Innledning

Kunnskap om persongruppene, deres gjøremål og livssituasjoner

gir et grunnlag for å anta noe om hvorvidt det eksisterer reelle (brisker

om og behov for inntektsgivende arbeid blant personer utenfor arbeids-

styrken, og hvilke betingelser som må oppfylles for at disse skal bli

aktive arbeidssOkere. "Objektive" indikatorer gir imidlertid ingen in-

formasjon om hvordan personene selv tolker og opplever sin livssituasjon,

sine behov og evt. sine sysselsettingsmuligheter.
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(brisker om og behov for inntektsgivende arbeid kan komme til ut-

trykk ved at personene aktivt forsøker å skaffe seg arbeid ved f.eks. å

kontakte arbeidsformidlingen, sette inn eller svare på annonser eller

ved andre handlinger. I så fall vil personene falle inn under AKU's og

eventuelt arbeidsformidlingens arbeidslOshetsbegrep.

Ønsker om og behov for arbeid kan imidlertid også komme til ut-

trykk på måter som ikke fOrer til at personene blir registrert som

"arbeidsløse" eller "arbeidssOkere". Behov for eller Ønsker om arbeid

kommer ikke nOdvendigvis til uttrykk som aktiv og direkte søking i

markedet.

En måte kan vi betegne som indirekte arbeidssOking: Forsøk på

Oke sin egen tilgjengelighet for arbeidsmarkedet ved f.eks. videreut-

danning/omskolering, eller ved forsøk på å eliminere andre personlige

eller familiemessige hindringer for å ta arbeid. En annen måte er ver-

bait å gi uttrykk for sine behov og Ønsker, men uten å utføre noen

registrerbar målrettet handling.

I AKU og enkelte andre undersOkelser er det gjort forsk på å

bestemme omfanget av den "skjulte" arbeidsledigheten eller de "mulige

arbeidssOkerne" ved hjelp av en kartlegging av intervjuobjektenes

utsagn om sine nsker og behov eller intensjoner. Metodene som er

nyttet er tildels svært forskjellige. Forsk på a måle "indirekte"

arbeidssOking, er hittil ikke utfOrt, men i noen grad forsOkt gjort i

TU (tilleggsundersOkelse til AKU i 4. kvartal 1976). Se Foss (1976 a

og b).

I denne delen av rapporten skal vi bygge på noen slike "sub-

jektive indikatorer" på personers forhold til arbeidsmarkedet. Tolkingen

av slike data byr på mange problemer. Jfr. bl.a. Foss (1974). Dette

gjelder imidlertid også de tradisjonelle arbeidsloshetsmålene, basert på

registrert atferd. "Subjektive indikatorer" kan danne et nyttig supple-

ment til data om personers livssituasjon, gjOremål og faktiske tidligere

arbeidsmarkeds tilknytning.

4.3.2. Om forholdet mellom innstilliner utsagn oa atferd

Det har vært oppfattet som et hovedproblem at svarene på den

spOrsmålstypen det tidligere spOrsmål 16 og nåværende spørsmål 17 i AKU

representerer (hypotetiskespørsmål, sOrsmålom (brisker og behov),er vanskelig

å tolke. Personeri forskjelligesituasjonervil oppfattespOrsmåletulikt og

legge forskjellig innhold i svarene. Se Foss (1974) og Hoem og Ljones

(1974:45-50). Slike spørsmål er også særligfOlsommeoverforformulerings-

variasjoner og andre variasjoner i "målesituasjonen". Vi har problemer

med å si hvilke "livssituasjoner" som vanligvis forer til henholdsvis
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positivt og negativt svar på spørsmålet, og i hvilken grad svarfor-

delingen gjenspeiler reelle forskjeller i personenes "forhold" til

arbeidsmarkedet (f.eks. når det gjelder sannsynligheten for å slate

arbeid i framtida).

I dette kapitlet skal vi drOfte betydningen av a uttrykke for-

skjellige "innstillinger" til inntektsgivende arbeid. Vi skal fOrst

peke på og gi en vurdering av faktorer som har betydning for hvordan

svarerne oppfatter og tolker spørsmål om ønsker og hensikter, og hva de

eventuelt legger i svarene på slike spørsmål.

Problemet med tolking av utsagn om egne ønsker og hensikter er

drOftet av Foss (1974 og 1976) som også har summert opp noen erfaringer

fra studier av prediksjonsverdien til slike utsagn. Her skal vi bare

peke på enkelte viktige momenter som bør få betydning ved bruk av denne

typen data. Problemet er ofte stilt på to måter:

i) Er en persons utsagn om sine ønsker eller hensikter uttrykk
for reelle innstillinger hos denne personen?

ii) Er det overensstemmelse mellom personers innstillinger
(uuttrykt f.eks. i form av utsagn om (brisker eller hensikter)
og deres faktiske atferd?

En persons innstilling til et mulig handlingsvalg, f.eks. til å

ta inntektsgivende arbeid, kan betraktes som sammensatt av tre komponenter.

For det første vil innstillingen bygge på personens forestillinger

og antakelser om hva handlingsvalget innebærer ("kognitiv" komponent). I

vårt tilfelle er det bl.a. snakk om forestillinger om arbeidsmarkedet og

virkninger av å ta arbeid: Hva slags arbeid og arbeidsvilkår som kan opp-

nås, betydningen av deltakelse i inntektsgivende arbeid for den økonomiske

situasjonen og for egen trivsel og velferd, av "hva det vil si" å ha inn-

tektsgivende arbeid. Realismen i forestillingene vil avhenge av mange

faktorer, bl.a. grad av faktisk kunnskap og alternativene gjennom egen

erfaring eller via andre kilder.

For det andre vil innstillingen være basert på hva personen synes

om de egenskapene vedkommende tillegger de forskjellige handlingsalterna-

tivene ("affektiv" komponent). Ofte har hver av de situasjonene en kan

velge mellom flere sider som delvis vurderes forskjellig. Innstillingen

vil være resultatet av en avveiing av fordeler og ulemper ved hver av

mulighetene. Når det gjelder forholdet til inntektsgivende arbeid, kan

det f.eks. være snakk om å vurdere den oppnåelige inntekten opp mot f.eks.

dårlige arbeidsforhold eller ulempene ved en dobbel arbeidsbelastning (som

ofte er aktuelt for gifte kvinner). Denne vurderingen vil være forankret

i dypere personlighetstrekk, det vil si i personens verdier og mer sta-

bile holdninger. Personens verdier og holdninger vil igjen være fundert

på bl.a. erfaring. Personens fOlelser overfor de ulike valgalternativene

ut fra en gitt oppfatning av dem, kan ha ulik intensitet. Hvor relevant
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vurderingen er, står og faller med hvor realistiske og dekkende personens

forestillinger om alternativene er.

For det tredje, og basert på de to foregående komponentene, vil

innstillingen innebære en atferdsmessig predisposisjon overfor den situa-

sjonen eller det handlingsalternativet som innstillingen angår ("konotiv"

komponent). En del forfattere mener at denne egenskapen er selve inn-

stillingen eller holdningen. For referanser, se Foss (1974). Forestil-

lingene om hva et valg innebærer og fOlelsene overfor disse egenskapene

ved valgalternativene fører til en tilbOyelighet til å handle på be-

stemte måter. Denne tilbOyeligheten vil ha innflytelse på personens

respons på spørsmål om nsker og hensikter.

Det er vanskelig å tenke seg en situasjon hvor personene er i

stand til å vurdere alle relevante sider ved hvert:av de aktuelle alter-

nativene og alle relevante konsekvenser av å etterstrebe dem. Ofte vil

forestillingene være mangelfulle eller skjeive,ellerselve situasjonen

("objektet" for innstillingen) og innstillingen til den har en hy grad

av generalitet. Det er ingen nOdvendig motsetning mellom å ha en

positiv innstilling til og et Ønske om deltakelse i inntektsgivende

arbeid, men en negativ innstilling til deltakelse på de betingelser som

rår i det aktuelle arbeidsmarkedet. Utsagn om nsker og hensikter kan

tenkes å være basert på slike generelle innstillinger eller på partielle

resonnementer, hvor viktige sider ved situasjonene/handlingen ikke

trekkes inn.

Det kan selvsagt også tenkes situasjoner hvor det uttrykkes

Onsker eller hensikter i direkte strid med personens "egentlige inn-

stilling", f.eks. at oppnåelsen av et ettertraktet delmål gjor det

"Ønskelig" å delta i en ulystbetont handling (dette problemet er be-

handlet nærmere av Foss 1975), eller at et annet permanent motiv får

dominere handlingsvalget. Selv om en uttrykt innstilling til en be-

stemt situasjon kan tenkes å være basert på en vurdering av denne

situasjonen alene, vil handlinger som oftest være resultat av inn-

stillinger til flere situasjoner eller sider ved tilværelsen.

I motivasjonspsykologien står forskningen om motivkonflikter 

sentralt. En slik konflikttype er når to positive motiver bare kan

tilfredsstilles gjennom to forskjellige handlinger som går i hver sin

retning og som utelukker hverandre. Det kan f.eks. tenkes at en per-

son med uføretrygd vil oppleve en konflikt mellom trygghetsmotivet

(redsel for å miste trygden, for ikke å bli "akseptert" som ufør) og

motivet for å være produktiv, deltakende, aktiv etc. (f.eks. i form av

å ha inntektsgivende arbeid). A ha omsorg for barn kan være et reelt,

positivt motiv i konkurranse med motivet for materiell velstandsøkning,

sosial kontakt, deltakelse og innflytelse - dvs. aktiviteter utenfor 

hjemmet.
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Når personer gir uttrykk for en positiv innstilling til å ta

inntektsgivende arbeid, er det på denne bakgrunnen vanskelig å vite om

de faktisk også Ønsker en oppheving av de omstendigheter som forer til

at de ikke har arbeid.

Positive motiver driver handlinger i retning av et bestemt mål.

Negative motiver driver handlinger bort fra målet. En annen konflikt-

type er konflikter mellom et positivt og et negativt motiv. Dollard og

Miller (1965) har funnet at den motiverende virkningen av et målobjekt

avtar gradvis med avstanden til målet, men den avtar raskere for de

negative enn for de positive motiver. Anvendt på vår problemstilling

kan det tenkes at en generell og lite konkret positiv innstilling til

inntektsgivende arbeid vil bli sterkt modifisert under forsket på

realisering. En generell forestilling om inntektsgivende arbeid vil bli

konkretisert til bestemte typer jobber, en bestemt lOnn, bestemte ar-

beidsforhold, arbeidsreise etc. Realismen vil  Øke, og både fordeler og

ulemper vil tre klarere fram.

Ikke-deltaking i inntektsgivende arbeid kan også tenkes å være

valg av "det minste av to onder" (konflikt mellom to negative motiver).

En husmor kan f.eks. velge å være hjemme, ikke fordi hun nødvendigvis

opplever de positive sidene ved husarbeidet som mer tungtveiende enn for-

delene ved arbeid utenfor hjemmet, men fordi hun opplever ulempene med å

ta inntektsgivende arbeid som for store. Det er godt mulig å mistrives

med husmorrollen uten å søke seg, og sågar uten å Ønske seg, ut på ar-

beidsmarkedet.

En rekke faktorer kompliserer m.a.o. tolkingen av personers ut-

sagn om sine Ønsker og hensikter. Vi skal være spesielt oppmerksom på

at slike utsagn godt kan være reelle uttrykk for personenes innstillinger,

men likevel ha lav prediksjonsverdi. Personenes innstillinger er ikke

nødvendigvis gyldige uttrykk for deres forventede atferd, like lite som

deres atferd er et gyldig uttrykk for deres innstillinger. Det er f.eks.

sannsynligvis mange som deltar i inntektsgivende arbeid uten egentlig 

a Ønske det.

Vi kan summere opp de momentene vi bOr ta i betraktning ved

tolkingen av denne typen data pk følgende måte:

i) Det er påvist at spørsmål av denne typen (med preg av å

ville male "holdninger", "innstillinger") er fOlsomme overfor formuler-

ingsvariasjoner og andre variasjoner i "målesituasjonen".

ii) Svarene kan være mer uttrykk for en realistisk tilpasning

til rådende forhold enn for "egentlige" Ønsker eller behov. Hvis vi

antar at folk setter seg realistiske mål, dvs. justerer sitt aspirasjons-

nivå og innretter livssituasjonen etter de betingelser de er underlagt

og de erfaringer de gjør, vil slike utsagn stort sett gjenspeile varia-

sjoner i "aspirasjonsnivå" som igjen gjenspeiler personenes oppfatninger
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av egnemuligheter. (Et eksempel kan være en husmor som ikke "Onsker"

inntektsgivende arbeid fordi hun vet det medfører dobbeltarbeid.) Vi

kan selvsagt ikke utelukke at en slik person også kan ha andre og mer

"ideelle" nsker og behov. Hvorvidt det er de mer ideelle eller de

mer handlingsmotiverende/forklarende Ønsker som kommer til uttrykk,

er det vanskelig å kontrollere.

iii) Beslektet med det foregående punktet er muligheten for at

svarene er basert på partielle resonnementer. Dette betyr at personene

ikke legger til grunn for svaret en totalvurdering av konsekvensene av

å realisere et bestemt Onske eller tilfredsstille et bestemt behov. I

en faktisk valgsituasjon vil det uttrykte Ønske/behov kunne komme i

konflikt med andre Ønsker/behov. Ønsket/behovet for inntektsgivende

arbeid kan være reelt nok, men i praksis bli lavere prioritert enn til-

fredsstillelsen av andre behov/Onsker - eller ikke synes å være verdt

de eventuelle kostnadene. Det kan tenkes tilfeller da personlige

Ønsker/behov kommer i konflikt med kollektive (f.eks. familiens) in-

teresser.

iv) Folk har ikke en ensartet oppfatning av "inntektsgivende

arbeid". Noen vil legge til grunn en helt generell oppfatning av "det

å være yrkesaktiv". (De har et generelt Onske om å ta arbeid, men ikke

til rådende betingelser. Eller okt kjennskap til det aktuelle arbeids-

markedet ville kanskje modifisere det opprinnelige generelle nsket.)

Noen vil legge en partiell vurdering av begrepet til grunn, f.eks. en

inntektsvurdering. Dvs. at et ja på spOrsmålet om behov for arbeid

egentlig kan være et behov for inntekt (eller sosial kontakt eller andre

behov). Hva som blir lagt i "inntektsgivende arbeid" er påvirket av

informasjonsnivå og særlig erfaring på arbeidsmarkedet, men også av

personens motiver. Flere motiv kan være knyttet til det samme mål-

objektet og de enkelte motiver kan stå i strid med hverandre. Konkrete

handlinger er som regel resultat av avveiing av slike "konkurrerende"

motiv (få handlinger er bare belOnnende), mens en i mer uforpliktende

ytringer kan tillate seg i stOrre eller mindre grad a se bort fra motiv-
konfliktene. Noen slike konflikter manifesterer seg fOrst ved et for-

sk på virkeliggjOring av den "Ønskede" atferden.

v) De som blir stilt spørsmålet om Ønske om inntektsgivende

arbeid, vil oppfatte spOrsmålet noe forskjellig, og de vil legge ulike

forutsetninger til grunn for sine svar. Noen vil svare ut fra en vur-

dering av sin egen situasjon og arbeidsmarkedet slik det er på intervju-

tidspunktet, mens andre vil legge forutsetninger om endringer av for-

holdene til grunn for svaret.
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vi) Det blir i undersøkelsen oppgitt viktigste grunn for ikke å

sOke arbeid, f.eks. mangel på passende arbeid på stedet. Vi kan imidler-

tid ikke vite noe sikkert om vedkommende som har oppgitt denne grunn til

ikke å sOke arbeid, faktisk ville ske arbeid om et passende arbeidstil-

bud skulle oppstå. Blant annet fordi det kan være flere grunner til

ikke å ske arbeid. 	 Dersom en ny situasjon skulle oppstå, f.eks. at det

kom et tilbud om passende arbeid, er det grunn til å regne med at det

også blant dem som på et hypotetisk spørsmål oppgir at de ikke Ønsker

arbeid, er noen som ville søke arbeid når det melder seg en konkret

mulighet.

vii) De personene som Ønsker arbeid uten å søke arbeid er meget

ulikepå mange måter. En skoleelev og en husmor f.eks. vil som oftest

være i situasjoner som er svært forskjellige, og grunnene til ikke å søke

arbeid er derfor ulike. Denne uensartetheten gjelder også med hensyn til

tiltak som må settes i verk før de ulike grupper skal bli aktive arbeids-

søkere.

viii) Forholdet til arbeidsmarkedet for personer utenfor arbeids-

styrken må måles og vurderes etter mange dimensjoner. Hvordan personene

skal grupperes vil i stor grad være påvirket av hva slags sak eller

problem opplysningene skal brukes til å belyse. Personer utenfor arbeids-

styrken kan for en del formal grupperes etter om de befinner seg "nær"

eller "fjernt fra" arbeidsstyrken, og det vil være en gradvis overgang

fra det å være med i arbeidsstyrken til a være helt utenfor. A se på om
en person har svart ja eller nei på spOrsmålet om behov for eller Ønske

om inntektsgivende arbeid gir i seg selv ikke tilstrekkelig informasjon.

Foruten å kjenne personenes viktigste aktivitet bør man f.eks. også vite

om når og hvor lenge de tidligere har vært i arbeid, familiesituasjon og

kravene de har til arbeidets art.

Som et vedlegg til denne rapporten har vi tatt med en kort ut-

greiing av synspunkter og forskningsresultater knyttet til problemet med

forholdet mellom holdninger, utsagn og faktisk atferd. Stoffet er i det

vesentlige resultatet av en gjennomgang av den sosialpsykologiske littera-

turen på feltet (vedlegg 6).

4.3.3. S2Orsmålene om Ønsker oa behov for arbeid i AKU oa TU

I kapittel 4.1 har vi beskrevet datamaterialet og gjennomgått de

spørsmålene om innstilling til inntektsgivende arbeid som er stilt i AKU

før og etter 1976, og tilleggsundersøkelser til AKU i 4. kvartal 1976.

Spørreskjemaene og stromningsdiagrammer er tatt med som vedlegg 1-5.



Kan personen
få arbeid

Ja

Nei

a
	

b

C
	

d

108

Vilkåret for å kunne svare bekreftende på spørsmål 16 (om svarerne

ville forsøkt å skaffe arbeid dersom det var passende arbeid å få) i AKU

fOr 1976 er, logisk sett, at den som blir intervjuet har et ønske om

arbeid (i undersOkelsesuken) dersom den ene egenskapen "passende arbeid

på eller i nærheten av bostedet" er tilstede. Muligheten til å få

"passende arbeid" skal være tilstrekkelig betingelse for at intervju-

personer, som var motivert for det, skulle forsøkt å skaffe seg inntekts-

givende arbeid i undersøkelsesuken. Personer som i tillegg til mangel på

"passende arbeid", hadde andre grunner for å la være å søke arbeid, som

alene var sterke nok til å utelukke arbeidssOking, eller som bare be-

grunner sin atferd med andre forhold enn mangel på "passende arbeid" skal,

slik spørsmålet er formulert, egentlig svare benektende på spørsmål 16.

For personer som var motivert for å ta arbeid, kan vi skjematisk tenke

oss følgende valgsituasjoner (etter personenes egne vurderinger):

Kan personen ta arbeid
(dersom arbeid kan skaffes)?

Ja
	

Nei

Spørsmål 16 tar først og fremst sikte på å fange opp personer

som faller i celle c i skjemaet, mens situasjonene b og d egentlig ikke

kvalifiserer til bekreftende svar på spørsmålet. Begrepet som ligger

til grunn er nær beslektet med det tradisjonelle arbeidslOshetsbegrepet

og dekker det fenomenet som av og til er omtalt som "skjult arbeidslOs-

het", personer som er villige til å ta arbeid og disponible for arbeids-

markedet, men som ikke søker arbeid fordi de tror det ikke er mulig å få

arbeid. Se f.eks. diskusjonen i USA om "discouraged workers":Flaim (1973

og 1969),Gastwirth (1973), Mincer (1973), Genner (1975), Stein (1967) og

Rosenblum (1974). Dette er en ganske betydelig avgrensning. Den gruppa

spørsmålet først og fremst må antas a fange inn har som primær hindring

(egentlig eneste alvorlige hindring) for å tre inn på arbeidsmarkedet,

at det er mangel på "passende arbeid på eller i nærheten av bostedet".

Denne gruppa kan betraktes som relativt nært knyttet til arbeidsmarkedet

i og med at en aktivering av gruppa bare forutsetter at mangelen på

"passende arbeid" blir eliminert. Personer som egentlig skal svare

benektende på spørsmålet kan være like sterkt motivert, men likevel ha

større "avstand" til arbeidsmarkedet i form av hindringer som er knyttet

til familien, til individet selv eller til det institusjonelle systemet.

Slike hindringer kan forekomme alene eller i kombinasjon med arbeids-

markedsforhold.
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Det er imidlertid egenskaper ved spørsmålet som gjør denne av-

grensningen mindre skarp og fOrer til at svarene på spørsmålet er van-

skeligeå tolke. Ett problem er den uklarhet som kan knytte seg til be-

grepet "passende arbeid". De intervjuede vil ha forskjellige referanse-

rammer for tolkingen av dette begrepet. Tolkingen vil vare resultat av

et samspill bl.a. mellom motivene for å ville tilby sin arbeidskraft,

personlige egenskaper som utdanning og helse, familiesituasjon og insti-

tusjonelle forhold etc. Disse faktorene kan fOre til at arbeidsOnskene

for mange er knyttet til bestemte vilkår, f.eks. med hensyn til inntekt

og arbeidsforhold, arbeidstid, arbeidsreise etc., eller de kan være be-

grenset til bestemte yrker. Problemet er at vi ikke kjenner de tolkinger

som blir lagt til grunn. Dersom disse hadde vært kjente ville det like-

vel ha vært et vanskelig normativt problem å fastsette rimelige grense-

verdier. Personer i nesten identiske situasjoner kan også forventes å

definere sin situasjon på forskjellig vis. I familier med små barn og

mangel på barnepassmuligheter kan yrkeshindringen både tenkes å bli

knyttet til familiesituasjon og institusjonsforhold ("nei" på spOrsmål

16) og til arbeidsmarkedsforholdene som ikke er tilpasset denne situa-

sjonen ("ja" på sporsmål 16). Hvilken definisjon som blir nyttet er

ikke kjent.

På dennemåtenåpner spørsmål 16 for registrering av en gruppe

som er mer heterogen i sitt forhold til arbeidsmarkedet enn en fOrste

formell vurdering av spørsmålet skulle tilsi. Spørsmålet er dessuten

formulert slik at det nesten forutsetter at mangelen på "passende

arbeid" var (en av) begrunnelsen(e) for ikke a sOke arbeid i undersokel-

sesuken. Personer som lot være å sOke arbeid av andre grunner alene,

vil derfor enten måtte oppfatte spOrsmålet som lite aktuelt for og/eller

dårlig tilpasset deres spesielle situasjon, eller de vil kunne betrakte

spørsmålsteksten som oppfordring til en vid tolking av vilkåret "passende

arbeid" ( i retning av arbeid som er spesielt tilpasset de hindringer de

er underlagt, som det kan være mulig å utføre på tross av den situasjonen

de er i). Vi kan bare indirekte få antydet noe om hvordan spørsmålet

blir oppfattet i praksis.

Typen og styrken av motivene bak et Ønske om å ta inntektsgivende

arbeid vil ha innflytelse på tolkingen av vilkåret "passende arbeid" og

sannsynligheten for at uttrykte intensjoner blir satt ut i livet dersom

den hypotetiske betingelsen skulle bli oppfylt. Se Foss (1974). Ytter-

punktene kan illustreres på den ene siden med en tenkt situasjon hvor det

foreligger vage Ønsker om forandringer i tilværelsen, kombinert med dif-

fuse tanker om et "ideelt" arbeidstilbud, og på den andre siden en Øko-

nomisk nOdsituasjon. De fleste situasjonene vil befinne seg et sted
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mellom disse ytterpunktene og med svært forskjellige konsekvenser mht. vurderingen

av hvilke egenskaper et arbeidsforhold må ha for å kunne aksepteres som "passende".

Svært ofte vil en anta at Økonomiske motiver dominerer, men blant de gruppene som får

spørsmålet vil vi også tro at mer generelle Ønsker om å delta i arbeidslivet gjOr seg

gjeldende.

Fr 1976 ble i AKU ca. halvparten av personene utenfor arbeidsstyrken (i

hovedsak gifte kvinner i "husarbeid hjemme") spurt om de ville forsOkt å skaffe seg

inntektsgivende arbeid dersom det hadde vært passende arbeid å fg. Blant gifte kvin-

ner i "husarbeid hjemme" svarte en femtedel "ja" på spOrsmålet (gjennomsnitt 1974)

(Foss 1976).

Blant de personer utenfor arbeidsstyrken som fOr 1976 ble stilt spørsmålet om

hvorvidt de ville ha forsOkt å skaffe inntektsgivende arbeid 	 , har et antall,

tilsvarende mellom ca. 140 000 og ca. 110 000 personer, svart bekreftende i den peri-

oden spOrsmålet ble stilt (1. kvartal 1972 - 4. kvartal 1975). Andelen gifte kvinner

blant disse har variert mellom ca. 77 og ca. 85 prosent i perioden. Andelen var

lavest under lavkonjunkturen de siste kvartalene i 1975, da tallet på "arbeidsso5kere

uten arbeidsinntekt" i AKU lå på mellom 40 000 og 50 000 (tabell 22). I en rapport

(Foss 1976) viste vi at andelen ja-svar blant de gifte kvinnene som fikk spørsmålet,

var høyest i de aldersgruppene som ogsA hadde høy yrkesdeltaking.

Tabell 22. Personer som ville sOkt inntektsgivende arbeid dersom det hadde vært
passende arbeid å Mog arbeidssOkere uten arbeidsinntekt. 1. kvartal
1972 - 4. kvartal 1975. 1 000 Persons who would have been job seekers
if suitable work was at hand, and non-employed persons seeking work.
ist quarter 1972 - 4th quarter 1975. 1 000

1972	 1973	 1974	 1975
1.	 2.	 3.	 4.
kvar- kvar- kvar- kvar-
tal	 tal	 tal	 tal	 I.	 2.	 3.	 4.	 1.	 2.	 3.

1) 
4.	 1.	 2.	 3.	 4.

ist	2nd	 3rd	 4th	 kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv.
guar- guar- guar- quar-
ter ter ter ter

Personer som
ville sOkt
inntektsgiv-
ende arbeid
Persons who
would have
been seeking
work

Alle All 	 143	 142	 143	 132 125 115 126 118 125 109	 - 109 132 116 123 132
Gifte kvin-
ner Married
females 	 121	 117	 117	 109 103 97 102 96 102 89	 - 88 105 94 96 102

ArbeidssOkere
uten arbeids-
inntekt Non-
employed per-
sons seeking
work 	 25	 26	 31	 31	 22 27 30 26 22 22 32 22 26 40 47 45
1) Kjennemerket fantes ikke på filen for 3. kvartal 1974 da tabellen ble kjOrt.
1) Not recorded when table was made.
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Med det nye spOrsmålet som ble tatt i bruk fra og med 1. kvartal

1976, ble det registrert (i gjennomsnitt for alle kvartalene i 1976) ca.

160 000 personer som sier at de "har behov for eller kunne Onske å ha

inntektsgivende arbeid". Dette er langt flere enn dem som "ville ha sOkt

arbeid 	 " etter den gamle spOrsmålsvarianten.

økningen kan delvis forklares ved at personer med hovedsakelig

virksomhet "gikk på skole/studerte" blir stilt det nye spOrsmålet, mens

de i praksis ble ledet utenom det gamle spOrsmålet. Se Foss (1976a:16

og 17 og tabell 3.4).	 Dette tilsvarer godt over 200 000 personer, og

snaut en sjettedel av disse gavuttrykk for at de nsket/hadde behov for

arbeid i 1. kvartal 1976. Denne gruppa består stort sett av unge ugifte

kvinner og menn. Det forklarer at de gifte kvinnenes andel er mindre

blant dem som svarer ja på det reviderte spørsmålet enn på det gamle

spOrsmålet (ca. 65 prosent i gjennomsnitt for 1976).

Den viktigste grunnen til Okningen i tallet på personer som

svarer ja er likevel den helt nye spørsmålsformuleringen. Den gamle

varianten var et spOrsmål om atferdsintensjoner under den hypotiske for-

utsetning at det var passende arbeid å få på eller i nærheten av bostedet.

Mulighetene til a få "passende arbeid" skulle være tilstrekkelig beting-

else for at intervjupersoner, som var motivert for det, skulle forsOkt å

skaffe seg inntektsgivende arbeid i undersOkelsesuken. Personer som i

tillegg til mangel på "passende arbeid", hadde grunner for å la være å

ske arbeid som alene var sterke nok til å utelukke arbeidssOking skulle,

slik spOrsmålet var formulert, egentlig svare benektende. Det samme

gjaldt personer som bare begrunnet sin atferd med andre forhold enn

mangel på "passende arbeid". Selve spOrsmålsformuleringen stilte ingen

krav til motivasjonen for å ske arbeid: Det kan godt tenkes situasjoner

hvor personer ville søkt arbeid uten i og for seg å "Ønske" å ta arbeid.

Tilsvarende vil det finnes personer som "Onsker" eller har behov for

arbeid uten a ville ske arbeid på den betingelse som spørsmålet stiller

opp.

Begge disse situasjoner skulle kvalifisere til ja-svar på det

reviderte spørsmålet. Det er her ikke spørsmål om hvorvidt personene

ville sOkt arbeid (intensjoner), men hvorvidt de ønsker eller har behov

for arbeid, uansett om de er i stand til og/eller har til hensikt å søke

slikt arbeid. Ja-svar på dette spørsmålet forutsetter m.a.o. ikke at

tilgang på "passende arbeid" er tilstrekkelig betingelse for at ved-

kommende skal sOke arbeid.

Egentlig er det to helt forskjellige begrep som ligger til grunn

for de to ulike spOrsmålsvariantene. Resultatene er m.a.o. ikke sammen-

liknbare. Den gruppa som logisk sett skulle ha mest felles med personer
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som svarte ja på den gamle spørsmålsvarianten, er dem som svarer ja på

det nye spørsmålet og sier at "mangel på passende arbeid" var den vik-

tigste grunnen til at de ikke søkte arbeid i undersøkelsesuken. Denne

gruppa tilsvarer ca. 70 000 personer (årsgjennomsnitt 1976). Gruppa

skiller seg fra dem som svarte ja på det gamle spørsmålet bl.a. ved at

de kan ha mer eller mindre sterke barrierer i tillegg til mangel på

passende arbeid (passende arbeid er ikke tilstrekkelig betingelse for å

ville ske arbeid).

Ca. 90 000 svarte ja på det nye spOrsmålet og begrunnet sin

manglende arbeidssOking med andre forhold (flertallet oppgav mangel på

hjelp til gjøremål utenfor markedet).

Denne siste gruppa er logisk sett egentlig "ny" i forhold til

den gruppa som svarte ja på det gamle spOrsmålet. I praksis er det

imidlertid sannsynlig at det gamle spOrsmålet har fanget opp også noen

fra denne gruppa, nemlig dem som definerer "passende arbeid" så vidt

at det innbyr til nesten selvfølgelige "ja-svar".

Vi kan summere opp at de to spørsmålene som hittil er nyttet

i AKU for å komme på sporet av "mulige arbeidssøkere" eller "skjult

arbeidsledige", bygger på forskjellige forutsetninger og således nytter

helt forskjellige kriterier for klassifisering av intervjuobjektene.

SpOrsmålene rettes dessuten til forskjellige populasjoner.

Begrepet som ligger til grunn for det reviderte spOrsmålet er

det videste. Det omfatter bl.a. personer som ikke nødvendigvis har til

hensikt å ske inntektsgivende arbeid nå eller i overskuelig framtid og/

eller som har personlige eller familiemessige hindringer for å ske

arbeid.

4.3.4. Hovedresultater fra AKU og TU om nsker o& behov for inntekts-
aivende arbeid

4.3.4.1. Oversikt

Figur 8 viser befolkningen i alderen 16-74 år slik den fordeler

seg etter forholdet til arbeidsmarkedet på grunnlag av svar på AKU-

spOrsmål for 1976.

Halvparten av personene utenfor arbeidsstyrken ble ledet utenom

sporsmålene 16-18 på grunnlag av svarene på spOrsmålene 12 og 15 (tabell

3.3). Vernepliktige og ufre ble utelukket pr. definisjon, mens skole-

elever, studenter og til dels pensjonister ble utelukket på grunnlag av

sine begrunnelser for ikke å soke arbeid.

Framgangsmåten fOrte til at over 85 prosent av mennene utenfor

arbeidsstyrken ble ledet utenom spOrsmål 16, mens ca. en tredjedel av

kvinnene ble ledet utenom.
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Bortsett fra i den hOyeste aldersgruppa, ble de aller fleste

gifte kvinner utenfor arbeidsstyrken stilt spørsmål 16. I alt ble drøyt

80 prosent av de gifte kvinnene utenfor arbeidsstyrken stilt spørsmålet.

Andelen som svarte "ja" på spørsmålet var størst (mellom 13 og 15 prosent)

i aldersgruppene 20-39 år.

Skjemaendringen i 1976 og tilleggsundersøkelsen i 4. kvartal 1976

har fOrt til en forbedret spørsmålssekvens og til at vi nå kjenner virk-

ningene av forholdet til arbeidsmarkedet også blant de gruppene som tid-

ligere ble holdt utenfor kartleggingen.

I tabellene 23-25 er det presentert resultater fra AKU's spørsmål

om ønske om arbeid, ved de undersøkelsene som ble foretatt i perioden

I. kvartal 1976 - 2. kvartal 1978. Ifølge undersøkelsene var tallet på

sysselsatte 1 789 000 i gjennomsnitt i 1976 og 1 824 000 i 1977. I de

samme åra var det i gjennomsnitt henholdsvis 33 000 og 27 000 arbeids-

søkere uten arbeidsinntekt. I alderen 16-74 år var det i gjennomsnitt

henholdsvis 1 004 000 og 993 000 som var utenfor arbeidsstyrken i de to

årene, dvs. at de ikke var sysselsatt og ikke hadde søkt etter arbeid.

Blant dem som var utenfor arbeidsstyrken, var det i 1976 i gjennomsnitt

325 000 og i 1977 319 000 personer
1) 

som ikke ble stilt spørsmål om ønske

om arbeid fordi de hadde oppgitt at de var syke, arbeidsuføre, pensjonert/

sluttet i arbeid eller vernepliktige. Blant dem som fikk spørsmål om

ønske om og behov for arbeid var det i 1976 160 000 og i 1977 146 000

personer 	 gjennomsnitt som svarte at de kunne ønske eller ha behov for

arbeid (men altså uten å søke arbeid). Henholdsvis 519 000 og 528 000

personer° i gjennomsnitt i de to åra svarte at de ikke ønsket eller
hadde behov for arbeid. Blant de 160 000 personene som ønsket arbeid

i 1976 var det 135 000 kvinner, og 112 000 av disse oppgav "husarbeid

hjemme" som viktigste gjøremål i undersøkelsesuken. I 1977 var det i

gjennomsnitt 122 000 kvinner som ønsket arbeid og 101 000 av disse oppgav

"husarbeid hjemme" som viktigste gjøremål.

Ser vi på hele perioden 1. kvartal 1976 - 2. kvartal 1978 under

ett var det en klar økning i tallet på sysselsatte - særlig i tallet på

sysselsatte kvinner. Samtidig var det en viss nedgang i tallet på per-

soner som svarte at de ønsket eller hadde behov for arbeid, men denne

nedgangen var mindre enn økningen i sysselsettingen.

1) Mer presist er dette det beregnede tall på personer i gruppa dersom
undersøkelsene hadde omfattet hele befolkningen i alderen 16-74 år og
ikke bare et utvalg. Det samme gjelder ved tilsvarende utsagn andre
steder i denne publikasjonen.
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Figur 8. Menn og kvinner 16-74 år,etter forholdet til arbeidsmarkedet. Prosent av personer i alt i hver

gruppe. Årsgjennomsnitt 1974 Males and females aged 16-74, by relation to the labour
market. Percentage of total number of persons in each group. Annual average 1974

Fikk ikke spørsmål 16 Not exposed to question 16
Svarte nei på spørsmål 16 Answering negative to question 16
«Mulige arbeidssøkere» (svarte ja på spørsmål 16) Possible job-seekerso (answering

t;'A
 positive to question 16)

I arbeidsstyrken In the labour force

ALLE ALL

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10
O

100
90

80

70

60

50

40

30

20

10
0

Prosent
Per cent

100
90

80

70

60

50

40

30

20
10
0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10
0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

ALLE MENN ALL MALES

I I INEWZIE1111
I 1 1161"1* (1,4

=AiM PA Ve 11,11
I I 1
I	

001001POINAla
Iv411;11 0.1 .44 11 04 44	 PA

I 10:411Z1104IMIVI
1 ml" I ml Ist I.•4 •• ■•4 ••0•4 M ■••4..4.4■'••IEMIE‘.4.I M 11$ 111 • 11 ■••4 P.•4 11 • • I ■••4 I

M • 4.4 • w k • ■41 Ev w g e•N L.4.4 vom ■••-.11 	 WEMIWIIM111■11wIlIWIAIMM 40, 4•4 C4 4, **4 '•,•■ 4.4 4•4N4tie..-NMEP.iier•i•WEME••■4* r•tel M t.t INWEIMI V.44

GIFTE KVINNER .MARRIED FEMALES

11111111
Pi

iv i I INFrolni IIRIRlwirmiNi&
0010410:poim.•4 , .•4. 	 , 	 • 111i e... lim. m 4., i I 4.4 sm •

10$101Z1Z11«
FØR GIFTE KVINNER

PREVIOVSLY MARRIED FEMALES

I 1 PM 11 NI NI I
111111111111111.1 1

I I I NI1.1, 1 I I
I I lit■ 	11/4 1
I 11. I I*11:::4101 I
I 'I o INVF:41:4 41r; v.

I
 w ..

1011MHIMP4-11
laelgiglq0111 N
lrierl:41141"1■, 4 444 ',04

11:11Allt
25- 30- 40- 50- 60- 67- 	 16- 20- 25- 30- 40- 50- 60- 67-
29 39 49 59 66 74 	 19 24 29 39 49 59 66 74
år 	 år 	 år	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år 	 år

years

16- 20-
19 24
år år

years



status

1976

ALLE 16-74 AR
ALL 16-74 YEARS 2825

Sysselsatte
Employed 	  1789

ArbeidssOkere
Non-employed
persons seek-
ing work   32

Utenfor ar-
beidsstyrken
Outside the
labour force . 1004

Ikke spurt om
arbeid Onskes1)
Not questioned
whether they i ,
wanted a job 325

Ønsker ikke
arbeid Do not
want a job 	  519

Ønsker arbeid
Want a job 	  160

Med grunn til
ikke A sOke
Reason for not
seeking work

Mangler pas-
sende arbeid
Lack of suit-
able jobs in
the area   71

Barnepass
Care of
children ...	 28

Skolegang/
studier
School/
studies ....	 27

Andre grunner
Other reasons 34
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Tabell 23. Personer i alderen 16-74 år, etter arbeidsstyrkestatus, Ønske om arbeid
og grunn til ikke A ske. 1976 - 1978 Persons aged 16-74, by labour
force status, whether they want paid employment and reason for not
seeking work. 1976 - 1978

Arsgjennom-
snitt

Arbeids- 	Annual 	1976	 1977	 1978

styrkestatus	 average 	
Labour force	 1.	 2.	 3.	 4.

kvar- kvar- kvar- kvar-

	

1977 tal
	 tal	 tal	 tal

	Ist 	2nd	 3rd	 4th
guar- guar- guar- quar-

	ter	 ter	 ter	 ter

1.
kv.

2.
kv.

3.
kv.

4.
kv.

1.
kv.

2.
kv.

1 000

2844 2825 2825 2825 2825 2844 2844 2844 2844 2866 2866

1824 1750 1792 1789 1823 1802 1835 1842 1817 1839 1880

27 34 35 35 26 24 35 25 24 31 29

993 1041 998 1001 976 1018 974 977 1003 996 957

319 307 337 322 333 312 308 310 347 311 302

528 560 509 535 474 540 515 535 520 534 500

146 174 152 144 169 166 151 132 136 151 155

64 85 63 68 66 77 58 61 61 63 55

26 31 23 25 32 25 25 28 25 30 26

24 27 39 17 27 32 34 15 16 27 39

32 31 28 34 44 32 34 28 34 31 35

1) Personer som oppgav at de var "syk", "arbeidsufOr", "pensjonist/sluttet i arbeid"
eller "vernepliktig" ble ikke spurt om Ønske om arbeid.
1) Persons saying they were gill", "disabled", "pensioned/retired" or "conscripts"
were not questioned whether they wanted paid employment.
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Tabell 23 (forts.). Personer i alderen 16-74 år, etter arbeidsstyrkestatus, Onske om
arbeid og grunn til ikke å ske. 1976 - 1978 Persons aged
16-74, by labour force status, whether they want paid employment
and reason for not seeking work. 1976 - 1978

1.	 2.	 3.	 4.	 1.	 2.	 3.	 4.	 1.	 2.
1976 1976

kv.	 kv.	 kv.	 kv.	 kv.	 kv.	 kv.	 kv.	 kv.	 kv.

Ars gjennom-
Arbeids-	snitt
styrkestatus

1976	 1977	 1978

Prosent Per cent

	ALLE 16-74 AR 100	 100

Sysselsatte ..	 63	 64

ArbeidssOkere	 1	 1

Utenfor ar-
beidsstyrken .	 36	 35

Ikke spurt °m i .,

	

arbeid Ønskes '' 12	 11

Ønsker ikke
arbeid  	 18	 19

(brisker arbeid	 6	 5

Med grunn til
ikke å ske

Mangler pas-
sende arbeid	 3	 2

Barnepass  	 1	 1

Skolegang/
studier  	 1	 1

Andre
grunner....	 1	 1

KVINNER I ALT
16-74 AR
FEMALES, TOTAL,
16-74 YEARS .. 1414 1423

	Sysselsatte .. 697	 716

Arbeidssokere	 17	 16

Utenfor ar-
beidsstyrken 	  700	 691

Ikke spurt omp
	arbeid Onskes ' 149	 144

ønsker ikke
arbeid 	  416	 425

Ønsker arbeid	 135	 122

Med grunn til
ikke å sOke

Mangler pas-
sende arbeid	 62	 56

	Andre grunner 73	 66

100 100 100

62 64 63

1 1 1

37 35 35

11 12 11

20 18 19

6 5 5

3 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1414 1414 1414

679 689 692

17 16 20

718 709 702

139 161 146

434 421 432

145 127 124

71 57 61

74 70 63

100 100 100 100 100 100 100

64 63 65 65 64 64 66

1 1 1 1 1 1 1

35 36 34 34 35 35 33

12 11 11 11 12 11 11

17 19 18 19 18 19 17

6 6 5 4 5 5 5

2 3 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1

1 000

1414 1423 1423 1423 1423 1433 1433

728 712 716 721 717 730 742

13 13 19 16 14 17 17

673 698 688 686 692 686 674

151 140 145 136 156 140 134

380 427 417 436 418 423 414

142 131 126 114 118 123 126

58 65 51 52 54 52 48

84 66 75 62 64 71 78

1) Se note 1, side 115.
1) See note 1, page 115.
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Tabell 23 (forts.). Personer i alderen 16-74 år, etter arbeidsstyrkestatus, Ønske om
arbeid og grunn til ikke A søke. 1976 - 1978 Persons aged
16-74, by labour force status, whether they want paid employment
and reason for not seeking work. 1976 - 1078

Arbeidsstyrkestatus

Arsgjen-
nomsnitt 1976 1977 1978

1976 1977	 •
kv.

2.
kv.

3.
kv.

4.
kv.

1.
kv.

2.
kv.

3.
kv.

4.
kv.

1.
kv.

2.
kv.

Prosent

KVINNER I ALT 16-74 AR 	 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sysselsatte 	 49 50 48 49 49 51 51 50 51 50 51 52

ArbeidssOkere 	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Utenfor arbeidsstyrken 	 49 48 51 50 50 48 48 48 48 48 48 47

Ikke spurt om arbeid
onskes 1 ) 	 10 10 10 11 10 11 10 10 9 11 10 9

Ønsker ikke arbeid 	 29 30 31 30 31 27 30 29 31 29 29 29

Ønsker arbeid 	 9 8 10 9 9 10 8 9 8 8 9 9

Med grunn til ikke å ske

Mangler passende arbeid 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Andre grunner 	 5 4 5 5 5 6 4 5 4 4 5 6

1) Se note 1, side 115.
1) See note 1, page 115.

Tabell 24. Ikke sysselsatte personer i ulike aktiviteter, etter om de nsker arbeid.
Grunner til ikke å ske. 1976 - 1978. 1 000 Non-employed persons with
various activities, by whether they want paid employment. Reasons for
not seeking work. 1976 - 1978. 1 000

Arsgj en-
Aktivitet 	nomsnitt

	

1976	 1977	 1978
Ønsker 	Annual
Grunner	 average 
Activity	 1.	 2.	 3.	 4.
Attitude to paid	 kvar- kvar- kvar- kvar-
employment	

1976 1977 
tal	 tal	 tal	 tal	 1.	 2.	 3.	 4.	 1.	 2.

Reasons for not	ist 2nd 3rd 4th kv. kv. kv. kv. kv. kv.
seeking work	quer- guar- guar- quar-

ter ter ter ter

HUSARBEID HJEMME
ENGAGED IN OWN HOUSE-
WORK 	

(brisker ikke arbeid	 Do
not want a job 	

455

335

441

333

478

344

455

353

456

340

431

303

448

337

439

334

442

339

434

324

434

326

435

333

ArbeidssOkere	 Non-
employed persons
seeking work 	 8 (7) 12 (6) 10 (6) (5) (6) 8 (6) 8 (7)

Ønsker arbeid uten A
ske 	Want a job, but
are not seeking 	 112 101 122 96 106 122 106 99 95 104 100 95



1976	 1977	 1978

1976 1977	
1.	 2.	 3.	 4.	 1.	 2.	 3.	 4.	 1.	 2.
kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Aktivitet
Onsker
Grunner

Arsgjen-
nomsnitt
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Tabell 24 (forts.). Ikke sysselsatte personer i ulike aktiviteter, etter om de
(brisker arbeid. Grunner til ikke å ske. 1976 - 1978. 1 000
Non-employed persons with various activities, by whether they .

want paid employment. Reasons for not seeking work. 1976 -
1978. 1 000

56 49 63 51 56 54 57 45 45 49 46 43

27 25 30 21 24 32 24 24 27 25 28 26

(7) (6) (5) 8 (5) 8 (6) (6) (4) 8 (4) (4)

22 21 24 16 21 28 19 24 19 22 22 22

205 206 240 197 184 198 234 212 181 201 233 205

165 170 200 140 162 159 185 160 159 177 193 151

(5) (4) (2) 11 (2) (4) (2) 12 (2) (2) (4) 9

35 32 38 46 20 35 47 40 20 22 36 45

8 9 12 (7) (4) 8 15 8 (7) (5) 11 (7)

26 22 25 37 15 25 30 30 13 16 24 36

(1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (0) (1) (1) (2)

49 50 44 43 71 39 44 43 69 42 44 46

21 25 14 22 34 15 19 20 38 20 18 23

15 13 16 12 19 12 13 12 14 12 14 9

13 12 14 9 18 12 12 11 17 10 12 14

(7) (6) 10 (5) 8 (6) (5) (5) 9 (6) (4) (4)

(6) (6) (4) (4) 10 (6) (7) (6) 8 (4) 8 10

160 171 142 170 165 161 159 159 169 198 163 169

26 22 20 22 24 29 25 28 14 20 25 20

116 101 113 118 113 120 102 98 102 102 101 91

28 28 28 33 25 24 30 28 . 27 30 26 26

(5) (3) (4) (6) (5) (4) (4) (5) (2) (3) (4) (4)

HUSARBEID HJEMME (forts.)
ENGAGED IN OWN HOUSEWORK
(cont.)

Mangler passende arbeid
Lack of suitable jobs
in the area 	

Barnepass Care of
children 	

Pleie syke, husarbeid
Care of ill, household
work 	

Andre grunner Other
reasons 	

GIKK PA SKOLE/STUDERTE
ATTENDED SCHOOL/STUDIED

Ønsker ikke arbeid 	

ArbeidssOkere 	

ønsker arbeid uten A
sOke 	

Mangler passende
arbeid 	

Skolegang, studier
School, studies 	

Andre grunner 	

UTEN ARBEID/OPPTATT MED
ANNET WITHOUT WORK/
ENGAGED IN OTHER
ACTIVITIES 	

Ønsker ikke arbeid 	

ArbeidssOkere 	

Ønsker arbeid uten
ske 	

Mangler passende arbeid

Andre grunner 	

PENSJONIST/SLUTTET I
ARBEID PENSIONED/
RETIRED 	

VAR SYK ILL 	

ARBEIDSUFØR DISABLED 	

ANDRE OTHERS 	

ArbeidssOkere 	
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Tabell 25. Ikke sysselsatte personer i ulike aktiviteter, etter om de Ønsker arbeid.
Grunner til ikke å sOke. 1976 - 1978. Prosent Non-employed persons
with various activities, by whether they want paid employment. Reasons
for not seeking work. 1976 - 1978. Per cent

Arsgjen-
nomsnitt
Annual
average

1976 	 1977 	 1978

1. 	 2. 	 3. 	 4.
kvar- kvar- kvar- kvar-
tal	 tal	 tal	 tal	 1.	 2.	 3.	 4.	 1.	 2.

1976 1977 ist 2nd 3rd 4th	 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

HUSARBEID HJEMME EN-
GAGED IN OWN HOUSEWORK

Ønsker ikke arbeid
Do not want a job 	

Arbeidssokere Non-
employed persons
seeking work 	

(brisker arbeid Want
a job 	

Mangler passende ar-
beid Lack of suitable
jobs in the area 	

Barnepass Care of
children 	

Pleie syke, husarbeid
Care of ill, household
work 	

Andre grunner Other
reasons 	

GIKK PA SKOLE/STUDERTE
ATTENDED SCHOOL/
STUDIED 	

Ønsker ikke arbeid 	

ArbeidssOkere 	

Ønsker arbeid 	

Mangler passende arbeid

Skolegang, studier
School, studies 	

Andre grunner 	

UTEN ARBEID/OPPTATT
MED ANNET WITHOUT
WORK/ENGAGED IN OTHER
ACTIVITIES 	

Ønsker ikke arbeid ..

ArbeidssOkere 	

Ønsker arbeid 	

Mangler passende arbeid

Andre grunner 	

guar- guar- guar- quar-
ter 	 ter 	 ter 	 ter

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

74 75 72 78 75 70 75 76 77 75 75 76

2 (2) 3 (1) 2 (2) (1) (1) 2 (1) 2 (2)

24 23 25 21 23 28 24 23 21 24 23 22

12 11 13 11 12 13 13 10 10 11 11 10

6 6 6 5 5 7 6 6 6 6 6 6

(1) (1) (1) 2 (1) 2 (1) (1) (1) 2 (1) (1)

5 5 5 3 5 6 4 6 4 5 5 5

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

81 81 83 71 88 80 79 75 88 88 83 74

(2) (2) (1) 6 (1) (2) (1) 6 (1) (1) (2) 4

17 15 16 23 11 18 20 19 11 11 15 22

4 4 5 (3) (2) 4 6 4 (4) (2) 5 (3)

13 11 11 19 8 13 13 14 7 8 10 18

(0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (0) (1) (0) (1)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

43 50 32 51 48 41 43 46 55 50 41 50

31 26 36 28 27 31 30 28 20 29 32 20

26 24 32 21 25 28 27 26 25 21 27 30

(14) (12) 23 (12) 11 (13) (11) (12) 13 (14) (9) (9)

(12) (12) (9) (9) 14 (15) (16) (14) 12 (7) 18 21
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4.3.4.2. Livssituasjon og arbeidsOnsker

I årsgjennomsnitt for 1976 var det ca. 160 000 personer som sa

at de hadde "behov for eller kunne Onske å ha inntektsgivende arbeid".

Om lag 70 000 av disse svarte at "mangel på passende arbeid" var den

viktigste grunnen til at de ikke sOkte arbeid i undersOkelsesuken. Ca.

90 000 oppgav andre forhold som viktigste grunn.

I utgangspunktet vil vi anta at disse to gruppenes hovedsakelige

sysselsettingsproblem er av ganske forskjellig karakter. Dvs. at "av-

standen" til arbeidsmarkedet for de to gruppene er ulik både når det

gjelder barrierenes styrke og karakter. Det at personene oppgir for-

skjellige hovedgrunner for ikke å sOke arbeid betyr imidlertid ikke at de

ikke også kan ha sammenfallende problemer. Det kan bl.a. være snakk om

forskjellige tolkinger av situasjonene og det kan være snakk om et kompleks

av faktorer som påvirker forholdet til arbeidsmarkedet.

Andelen av de arbeidsaktive utenfor arbeidsstyrken, dvs. de som er

opptatt med arbeid som ikke gir inntekt (med unntak for "vernepliktige"),

som Ønsker eller har behov for inntektsgivende arbeid, varierer ganske mye

med alder og kjønn. Under halvparten av menn utenfor arbeidsstyrken er

arbeidsaktive mot over 80 prosent av kvinnene, nesten 90 prosent av de

gifte kvinnene. Tabell 26 viser at av de arbeidsaktive mennene, oppgir i

underkant av en femtedel at de kunne Onske eller ha behov for arbeid (1.

kvartal 1976). De arbeidsaktive mennene utenfor arbeidsstyrken omfatter

stort sett yngre personer med hovedsakelig virksomhet skolegang eller

studier. Tabell 26 viser også at de fleste som nsker arbeid i denne

gruppa er ungdom i alderen 16-24 år. Det er antakelig i stor grad snakk om

etterspørsel etter deltidsjobber som kan kombineres med skolegang eller

studier, eller kortvarige jobber, f.eks. i ferier. I noen grad kan det

også dreie seg om personer som går på skole eller studerer fordi de ikke

har funnet et passende arbeid.

Blant de middelaldrende arbeidsaktive mennene Ønsker halvparten

arbeid. Vi baserer oss her på små tall som må tolkes med forsiktighet.

Vi kan likevel anta at det her dreier seg om reell skjult arbeidsledighet.

Personer i denne gruppa har i hovedsak svart "var uten arbeid" på spOrs-

målet om hovedsakelig virksomhet.

Blant kvinnene er det i aldersgruppa 25-49 år at relativt flest

gir uttrykk for at de kunne Ønske eller ha behov for inntektsgivende

arbeid. Det dreier seg om ca. 39 prosent i aldersgruppa 25-29 år og ca.

35 prosent i aldersgruppa 30-49 år (tabell 26). Også i aldersgruppa

under (20-24 år) og i aldersgruppa over (50-59 år) er det en ganske stor

andel som gir uttrykk for det samme (ca. 30 prosent i begge grupper).
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Tabell 26. Menn og kvinner i ulike aldersgrupper som Ønsker eller har
behov for inntektsgivende arbeid, i 1 000 og i prosent av
arbeidsaktive l) i alt utenfor arbeidsstyrken i hver gruppe.
1. kvartal 1976 Males and females in different age groups
wanting or needing paid employment. In 1 000 and in per
cent of the total number of active personsl ) outside the
labour force in each group. Ist quarter 1976

Alle All	Menn Males Kvinner
Females     

Alder Age Antall
1 000	 Pst.	 Antall
Number P.c. 	 1 000
1 000

Pst.
Antall
1 000	

Pst.

28	 19Alle All 	 176 25

16-19 år years 	 24 16

20-24 "  25 25

1
25-29 "  29 34

30-49 "  59 35

50-59 ' ‚ 28 30

)
60-64 "  9 18

65-74 "  3 4

148 26

13 18

18

(
30

25 39

56 35t' 
25 29

7 16

3 4

1) Unntatt "vernepliktige".
1) "Conscripts" excluded.

Mellom 80 og 90 prosent av de arbeidsaktive kvinnene utenfor

arbeidsstyrken oppgir "husarbeid hjemme" som hovedsakelig virksomhet.

gruppa 16-24 år dominerer imidlertid aktiviteten "skolegang/studier".

Andelen med husarbeid som hovedsakelig virksomhet er stOrst i alders-

gruppene fra 25 til 59 år. I disse gruppene gir mellom 30 og 40 prosent av

kvinnene uttrykk for at de kunne Onske eller ha behov for arbeid. Over

70 prosent av alle arbeidsaktive kvinner som nsker eller har behov for

inntektsgivende arbeid befinner seg i disse aldersgruppene (tilsvarer

ca. 106 000 kvinner 1. kvartal 1976).

Andelen av de arbeidsaktive kvinnene utenfor arbeidsstyrken som

sier at de Ønsker eller har behov for inntektsgivende arbeid, varierer

med alder om lag som yrkesprosentene for alle kvinner og gifte kvinner

(nesten 80 prosent av de kvinnene som Ønsker arbeid er gifte) (figur 9).

Kurven over kvinnenes yrkesdeltaking viser en nedgang i aldersgruppa 25-

29 år. Det er nettopp denne aldersgruppa av arbeidsaktive kvinner uten-

for arbeidsstyrken som har den største andelen som sier at de (brisker 

arbeid. Dette er kanskje den aldersgruppa hvor familieforpliktelsene og

gjøremålene i hjemmet som regel er mest krevende, og hvor derfor sannsyn-

ligheten for konflikt mellom forskjellige plikter, behov og interesser er

stOrst. Giftemålshyppigheten og fruktbarhetsraten for kvinnene er stOrst

i denne aldersgruppa og i aldersgruppa under.
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Yrkesprosenter, kvinner Labour force participation rates, females
Yrkesprosenter, gifte kvinner Labour force participation rates,
married females
Kvinner som Ønsker arbeid i prosent av arbeidsaktive kvinner uten
for arbeidsstyrken Females wanting work in per cent of active
females outside the labour force
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Per cent
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Særlig mindreårige barn i husholdningen skaper Okt etterspørsel

både etter hjemmeproduserte og markedsproduserte varer og tjenester,

dvs. både økte hindringer og økt behov for storre inntekt til familien.

Når det er små barn tilstede krever yrkesdeltaking for begge ektefeller

visse tilpasninger på arbeidsmarkedet og/eller av institusjonell art.

De aller fleste (nesten 85 prosent) av dem som ønsker eller har

behov for arbeid, er kvinner (årsgjennomsnitt 1976, tabell 27). Mellom

75 og 80 prosent av disse igjen er gifte. I gjennomsnitt for 1976 er

det tilsvarende ca. 104 000 gifte kvinner av dem som blir spurt, som

sier at de kunne ønske eller ha behov for inntektsgivende arbeid. Nesten

halvparten av disse(49000) er i alderen 30-49 år. I aldersgruppene over

og under (50-59 år og 25-29 år) er det henholdsvis 17 000 og 20 000 per-

soner som ønsker arbeid. Dette betyr at over 80 prosent av de gifte

kvinnene i AKU med denne innstillingen til inntektsgivende arbeid, be-

finner seg i alderen 25-59 år.

Figur 9. Yrkesprosenter for gifte kvinner og kvinner i alt og prosent av arbeidsaktive kvinner
utenfor arbeidsstyrken som kunne Ønske eller ha behov for inntektsgivende arbeid.
1. kvartal 1976 Labour force participation rates of married females and of the
total number of females, and percentage of active females outside the labour force,
wanting or needing paid employment. Ist quarter 1976
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24)

24

25

56

21

10

26

17

134
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17

23

54

19

22

19

104

11

20

49

17

8I alt Total

16-19 år years

20-24 ' ‚

	25-29 " 	

	

30-49 " 	

	

50-59 " 	

	

60-74 " 	
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Tabell 27. Personer som kunne Onske eller ha behov for inntektsgivende
arbeid, etter kjOnn, ekteskapelig status og alder. Ars-
gjennomsnitt 1976. 1 000 Persons wanting or needing paid
employment, by sex, marital status and age. Annual average
1976. 1 000

Kvinner Females

Alder Age
I alt Menn	 Ugifte	 FOr gifte

I alt	 Gifte
Total Males	 Un-	 .	 PreviouslyTotal	 .Marmedmarr2ed	 married

Slik kartleggingen nå er lagt opp i AKU, gis det ingen informa-

sjon om forholdet til arbeidsmarkedet blant de personene som i under-

sokelsesuken var "syke", "arbeidsufOre", "pensjonister" eller som "var

sluttet i arbeid".

Vi ser dessuten av tabell 28 at det er en stor gruppe som svarer

benektende på spørsmål 17 i AKU-skjemaet fra 1976 om de Ønsker eller har

behov for inntektsgivende arbeid. Av disse var det nesten to tredjedeler

som "utfOrte husarbeid hjemme" i undersOkelsesuken. Resten "gikk på skole/

studerte". Denne gruppa blir i AKU ikke stilt flere spOrsmål om sitt for-

hold til arbeidsmarkedet. Vi vet derfor lite om bakgrunnen for den inn-

stillingen de gir uttrykk for på bakgrunn av det reine AKU-materialet.

I tilleggsundersOkelsen til AKU i 4. kvartal 1976 (TU) er spørs-

målene om Ønsker og behov for arbeid stilt til samtlige grupper utenfor

arbeidsstyrken i AKU-utvalget med unntak for personer som oppgav 1. gangs

vernepliktstjeneste som hovedsakelig virksomhet i undersokelsesuken.

Personer utenfor arbeidsstyrken utgjOr i TU ca. 887 000 personer.

Av disse oppgav et antall som tilsvarer ca. 264 000 som sitt hovedsakelige

giOremål at de "var syk", "var arbeidsufOr" eller "var pensjonist,

sluttet i arbeid". Den tilsvarende gruppa i AKU, ca. 30 prosent av alle

utenfor arbeidsstyrken, blir i det ordinære AKU-spOrreskjemaet holdt

utenfor forsOket på å kartlegge personenes Ønsker,  behov og barrierer

mht. å ta inntektsgivende arbeid. De drygt 107 000 som blir gruppert

som syke eller arbeidsuføre, blir i den ordinære AKU også holdt utenfor 

det vanlige arbeidslOshetsbegrepet ("arbeidssøkere uten arbeidsinntekt"),

se Foss og Schult (1979).
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Tabell 28. Personer utenfor arbeidsstyrken° 1. kvartal 1976, etter innstilling til
inntektsgivende arbeid, viktigste grunn til ikke 1 søke arbeid og hoved-
sakelig virksomhet i undersøkelsesuken. 1 000 Persons outside the
labourforcel), by attitude to paid employment, main reason for not seeking
work and main activity during the survey week. ist quarter 1976. 1 000

Innstilling til inntektsgivende arbeid/
viktigste grunn til ikke å søke arbeid

Personer	 Attitude to paid employment/
som ikke 	main reason for not seeking work 
blir	 Personer som (brisker eller har behov
spurt om	 for inntektsgivende arbeid
sin inn- 

Personer
Wanting or needing paid employment 

stilling 
som ikke

Mangler
til inn-	 hjelp
tekts-	

Onsker
eller har

Hovedsakelig	 hjemme,
behov for

virksomhet	 Alle givende
inntekts-	 Mangler til bar-Main	 All arbeid
givende	 passende til

nepass,
, 	 .

activity	 Not	 Gikk
se13,a grunn

Annenquesti0_ arbeid	 arbeid

ned of	 Not	 Lack of
 pleie

Alle	syke
their	 wanting	 suitable	 studerte

or Lack of School, ZIM
attitude	 work

	 help at studies
to paid needing

aid	
home,

employ- paid	 area

ment employ- for

ment
care of
children
or ill

Alle All 	  991	 274	 541	 176	 85	 36	 28	 27

Var syke/arbeidsuføre
Ill/disabled 	  138	 138

Var pensjonister/
sluttet i arbeid
Pensioned/retired 	  137	 137

Utførte husarbeid
hjemme Engaged in own
housework 	  472	 347	 126	 66	 36	 23

Gikk på skole/studerte
Attended school/
studied 	  233	 196	 38	 11	 26

Var uten arbeid
Without work 	

Var opptatt med annet
Engaged in other	 11

	
13

activities 	

1) Personer inne til 1. gangs vernepliktstjeneste er holdt utenfor.
1) Conscripts excluded.

En stor del av spørsmålene i TU ble ikke stilt til personer under 20 år

som hadde "skolegang, studier" som hovedsakelig virksomhet. Denne gruppa tilsvarer

om lag 108 000 personer. Vi får på denne måten to hovedgrupper av personer utenfor

arbeidsstyrken, der gruppe I omfatter alle personer i gruppe II pluss 108 000 personer
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under 20 år med hovedsakelig virksomhet "skolegang, studier". Vi kan

stille opp denne oversikten over de gruppene vi i hovedsak nytter i

framstillingen:

Hovedgruppe I.
Personer utenfor
arbeidsstyrken
16-74 år. 1 000
Main group I.
Persons outside the
labour force aged
16-74. 1 000

Hovedgruppe II.
Personer utenfor
arbeidsstyrken eks-
klusive personer 16-
19 år med "skolegang,
studier" som hoved-
sakelig virksomhet.
1 000
Main group II.
Persons outside the
labour force, per-
sons aged 16-19 with
main activity "atten-
ded school, studied"
excluded. 1 000

I alt Total  
	

887
	

778

Herav syke, arbeidsuføre,
pensjonister Ill, disabled,
pensioned  

	
264
	

264

Andre hovedsakelige virksom-
heter Other main activities

	
622
	

514

Av dette Of which

Utførte husarbeid hjemme
Engaged in own housework .	 428 	 428

Skolegang/studier 20- 74 år
Attended school/studied
20-74 years  	 61 	 61

Skolegang/studier 16-19 år
Attended school/studied
16-19 years  	 108

Var uten arbeid Without
work  	 11 	 11

Opptatt med annet Engaged
in other activities  	 16	 16

De sentrale "holdningsspørsmålene" i TU ble_stilt til gruppe I,

mens en god del av de mer detaljerte oppfølgingsspørsmålene bare ble stilt

til gruppe II eller undergrupper av gruppe II - definert bl.a. ved

svarene på "holdningsspørsmålene" og spørsmålene om sysselsettings-

barrierer.

I tabellene 29 og 30 har vi gitt en oversikt over de resultatene

fra TU som er basert på en spørsmålssekvens tilsvarende AKU's spørsmål

om mulige arbeidssøkere. Tallene fra TU viser at det blant de 264 000 

personene som blir holdt utenfor AKU's spørsmålssekvens  var et antall 



Alle 	All 	 887 643 243 85 158 37

Var syke, arbeids-
uføre, pensjonister,
sluttet i arbeid
Ill, disabled, pen-
sioned, retired 	 264 220 44 11 32 28

Utførte husarbeid
hjemme	 Engaged in
own housework 	 427 292 135 58 77 9

Gikk på skole/
studerte	 Attended
school/studied 	 168 118 50 10 40

Var uten arbeid/var
Opptatt med annet
Without work/engaged
in other activities 27 13 14 6 8 1

45	 38	 39

1
	

0	 4

43
	

1	 25

36	 4

2
	

1	 5
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tilsvarende ca. 44 000 (eller ca. 17 prosent ifølge tabe1130)som svarte at de Ønsker 

eller har behov for inntektsgivende arbeid. Den gruppa blant disse, som begrunnet

at de ikke søkte arbeid iundersøkelsesuken med at de manglet passende arbeid, til-

svarte om lag 11 000 personer. Resten av de 44 000 oppgav andre grunner til ikke å

søke arbeid (ca. 28 000 svarte "høy alder, svak helse").

"Høy alder, svak helse" som grunn til ikke å søke arbeid, er ikke tatt med

blant de mulige svaralternativene i AKU. I TU ble denne grunnen bare oppgitt av

personer som hadde oppgitt "husarbeid hjemme", eller "var syk", "arbeidsufør", "pen-

sjonist, sluttet i arbeid" som viktigste gjøremål i undersøkelsesuken. Et antall

som svarer til ca. 9 000 hadde "husarbeid hjemme" som viktigste gjøremål og "høy

alder, svak helse" som viktigste grunn til ikke å søke arbeid.

Tabell 29. Personer utenfor arbeidsstyrken, etter innstilling til inntektsgivende
arbeid, viktigste grunn til ikke å søke arbeid og hovedsakelig virksomhet
i undersøkelsesuken. 1 000 Persons outside the labour force, by atti-
tude to paid employment, main reason for not seeking work and main acti-
vity during the survey week. 1 000

Hovedsakelig
virksomhet
Main activity

Innstilling til inntektsgivende arbeid/viktigste grunn til
ikke å søke arbeid

Attitude to paid employment/main reason for not seeking work 
Personer som (brisker eller har behov for

inntektsgivende arbeid
Persons wanting or needing paid employment 

Andre grunner til ikke a søke arbeid
Other reasons for not seeking work 

Mangler
hjelp

Mangler	 Høy	 hjemme,
passende	 alder, til bar- Gikk på
arbeid	 svak nepass,	 skole/

Alle Lack of	 helse til pleie stu-
suitable Alle Old	 av syke derte
jobs in	 age, Lack of Attended
the area im- help at school/

paired home, for studied
health care of

children
or ill

Personer
som ikke
Ønsker
eller har
behov for

Alle inntekts-
All givende

arbeid
Persons
not want-
ing or
needing
paid
employ-
ment

Annen
grunn,
uopp-
gitt
Other
reason,
unspe-
cified



Var syke,
arbeids-
ufre, pen-
sjonister,
sluttet i
arbeid /ZZ,
disabled,
pensioned,
retired ... 100

UtfOrte hus-
arbeid
hjemme En-
gaged in
own house-
work 	  100

Gikk på
skole/stu-
derte
Attended
school,/
studied 	  100

83 17 4 12 0 12

68 32 14 18 9 8

70 30 6 24 24

264

427

168
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Tabell 30. Personer utenfor arbeidsstyrken med forskjellig hovedsakelig
virksomhet i undersOkelsesuken, etter innstilling til inn-
tektsgivende arbeid og viktigste grunn til ikke å sOke ar-
beid. Prosent Persons outside the labour force with
different main activities during the survey week, by attitu-
de to paid employment and main reason for not seeking work.
Per cent

Personer som Ønsker eller har behov
for arbeid

Persons wanting or needing 2212c22521 ,12yment
Andre grunner til

Personer
ikke a sOke arbeid

som ikke Other reasons for
Onsker	 Talletnot seeking work 

Hoved-	 eller har	 på per-
Mangler

sakelig	 behov for	 Mangler	 soner
hjelp

virksom-	 I alt arbeid	 passende	 1 000
het	 Total Persons	 arbeid	

hjemme,
Andre	 Number

Alle	 til bar-
Main	 not want- All Lack of	 grunner, of per-

nepass
activity	 ing or	 suitable etc	

uoppgitt sons
needing	 jobs i	

.n Alle	 Other	 1 000Lack ofpaid emp-	 the area	 help at reasons,
Zoyment	 ui-

care of
home, for nspec

fied

children
etc.

Alle All . 100	 73	 27	 10	 18	 5	 13	 887

Var uten
arbeid/var
opptatt med
annet With-
out work/
engaged in
other acti-
vities ...a 100 48 52 22 30 7 23 27
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4.3.4.3. Tidsnytting og arbeidsønsker

Om en person skal ha inntektsgivende arbeid, og i tilfelle i

hvilket omfang, ser ut til å henge nært sammen med mengden av egen-

arbeid som denne personen utfører. Med egenarbeid forstår vi husarbeid,

matlaging, barnepass og annet arbeid for egen husholdning. En slik

sammenheng er bl.a. påvist av Ahrne (1971, kapittel 6), og av Statistisk

Sentralbyrå (1975:34-38). Yrkesdeltaking er resultatet av en samlet

tilpasning til forskjellige forpliktelser og behov. Bak en avgjørelse om

å ta inntektsgivende arbeid ligger det en vurdering av den totale arbeids-

belastning jobben vil medføre. Ljones (1973) har vist hvordan yrkesdel-

taking for gifte kvinner varierer med flere indikatorer på arbeidsmengden

i husholdningen, bl.a. tallet på barn i husholdningen og alder på hjemme-

boende barn. Tidsnyttingsundersøkelsen (Statistisk Sentralbyrå 1977)

viste at kvinners yrkesaktivitet hadde liten innvirkning på mannens sam-

lede arbeidstid (egenarbeid + inntektsgivende arbeid) blant ektepar hvor

både mann og hustru var yrkesaktive. Dette på tross av at den hadde

stor betydning for kvinnens samlede arbeidstid. Yrkesaktive kvinner

nyttet generelt mer tid til egenarbeid enn menn uansett omfang av yrkes-

deltaking.

Det er særlig for kvinner med omsorgsansvar at forholdet til

arbeidsmarkedet henger sammen med arbeidsmengden i husholdningen.

Spørsmål 146 i TU måler personenes mengde av egenarbeid grovt og

direkte. Spørsmålet er beheftet med en rekke feilkilder av større

eller mindre betydning. En av dem er ulikheter i oppfatningen av hva

som skal regnes som "arbeid", f.eks. forholdet mellom tidsbinding 

(f.eks. passiv barneomsorg) og arbeid, og grenseproblemer mellom arbeid

og fritidssysler. Se Lingsom (1978).

Kvinners tidsbruk til arbeid for husholdningen avhenger av

flere forhold, bl.a. subjektive faktorer som

- husholdningens preferanser

- gjeldende normer,

og av objektive faktorer som

- husholdningens størrelse og sammensetning

- boligens størrelse og standard

- tilgang på varer, tjenester og arbeidsbesparende utstyr/
forholdet mellom hjemme- og uteproduksjon av varer og tjenester

- arbeidseffektivitet

- kvalitet av utført egenarbeid

- arbeidsdeling i husholdningen.



Ønsker arbeid
Ønsker
ikke
arbeid
Not
wanting
paid
employ-
ment

Mangler
passende
arbeid

I alt Lack of
suitable
jobs in
the area

Mangler
hjelp
til bar-
nepass
Lack of
help for
care of
children

Andre
grunner
Other
reasons

Tallet
på per-
soner
(1 000)
Number
of
persons
(1 000)

Wanting paid employment
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Det er en nær sammenheng mellom de subjektive og noen av de

objektive faktorene. Data om egenarbeidets omfang gjenspeiler alle

disse forholdene og bak en viss registrert arbeidsmengde kan det ligge

svært forskjellige situasjoner. Ved enkelte årsaker til stor registrert

mengde av egenarbeid vil det være lettere å redusere mengden av dette

arbeidet (f.eks. til fordel for inntektsgivende arbeid) enn ved andre.

I analyser av sammenhengen mellom deltaking i inntektsgivende

arbeid og mengden av husholdningsarbeid, er det vanskelig å påvise

årsaksretningen.

I tabell 31 har vi på en enkel mate belyst sammenhengen mellom

tidsbruk til husholdningsarbeid og Ønsker og behov for inntektsgivende

arbeid og grunn til ikke å ske slikt arbeid i undersOkelsesuken. Bak

de uttrykte holdningene ligger det antakelig også vurderinger av for-

ventet arbeidssituasjon: forventet lOnn, arbeidstidsforhold etc., og

bestemte krav eller preferanser mht. arbeid (se kap. 5.4.4). Disse

forholdene henger igjen sammen med personenes utdanning, eventuell ekte-

felles inntekt, motivet for å Ønske arbeid og en rekke av de faktorer

som bestemmer omfang av og vurdering av husholdningsarbeidet. I tabell

31 har vi ikke kontrollert for slike faktorer. Tabellen gir derfor et

meget grovt bilde.

Tabell 31. Gifte kvinner som utførte husarbeid hjemme l) , med forskjel-
lig gjennomsnittlig tidsbruk til husholdningsarbeid på en
vanlig hverdag2 ), etter evt. Onske/behov for inntektsgivende
arbeid og viktigste grunn til ikke å ske arbeid. Prosent
Married females engaged in own houseworkl) with different
average time spent on household work and family care on a
workday 2 ), bywhetherthey want paid employment and main
reason for not seeking work. Per cent

Gjennomsnittlig an-
tall timer brukt
til husholdnings-
arbeid på en
vanlig hverdag 	 I alt
Average number of Total
hours spent on
household work
and family care
on a weekday

Alle 	 All 	 100 68 32 13 9 10 360

1-3 timer 	 hours 100 75 25 8 8 9 14
4-6  100 68 32 17 5 10 125
7-9 	 If

 	 100 69 31 14 10 8 78
10 timer og over
hours and over 	 100 61 39 10 15 13 108
Uoppgitt 	 Un-
specified 	 100 90 10 7 3 35

1) Personer som oppgav "utfOrte husarbeid hjemme" som hovedsakelig virk-
somhet i undersOkelsesuken. 2) Gjennomsnittlig tidsbruk er registrert i
spørsmål 146 og omfatter tid brukt til "husarbeid, matlaging, barnepass
og annet arbeid for egen husholdning".
1) Persons stating "engaged in own housework" as main activity during
the survey week. 2) Average use of time is registered in question 146
and includes time spent on "household work, cooking, care of children
and other work for own household".
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Andelen som nsket eller hadde behov for inntektsgivende arbeid,

var stOrst blant de kvinnene som hadde den stOrste mengden egenarbeid og

lavest for de kvinnene som oppgav den minste mengden egenarbeid. En

nærliggende forklaring er at den fasen i livssyklusen som er mest arbeids-

krevende, også er den fasen hvor kostnadsnivået og derfor inntektsbehovet,

er stOrst. Det er også en fase hvor husmora er nokså fast knyttet til

hjemmet og hvor det kan være fristende å gå ut i arbeidslivet for å oppnå

annen sosial kontakt enn den helt nære. Byråets tidsnyttingsundersOkelse

(Statistisk Sentralbyrå 1975) viste at gifte kvinners egenarbeidsmengde

Oker sterkt med Økende husholdningsstOrrelse (det samme gjelder ikke for

gifte menn) og at arbeidsmengden er stOrst når barna er helt små. Virk-

ningen av barnas alder på mengden av egenarbeid var særlig sterk i hus-

holdninger med flere enn ett barn. Arbeidsmengden Økte klart med Okende

antall barn i husholdningen, men denne Økningen var særlig sterk i hus-

holdninger med barn under tre år. Blant personer med svært lite egen-

arbeid må vi, på den annen side, anta at det er andre forhold enn egen-

arbeidet som motiverer en yrkespassiv tilværelse, f.eks. svak helse eller

rett og slett at det ikke eksisterer noe Ønske eller behov for inntekts-

givende arbeid. Vi må her være klar over at det også kan være en rein

alderseffekt som gjOr seg gjeldende: Eldre kvinner, som har den mest

arbeidskrevende livsfasen bak seg, tilhører generasjoner der det er

mindre vanlig at husmora har inntektsgivende arbeid. Dersom denne

gruppa ikke er underlagt andre "arbeidshindringer" enn husholdnings-

arbeidet, er det rimelig å anta at de har stOrre valgfrihet mht.

kunne fOlge sine preferanser, enn kvinner med stOrre mengder egenarbeid.

Personer utenfor arbeidsstyrken med "husarbeid hjemme" som hovedsakelig

virksomhet og en liten oppgitt mengde egenarbeid, ma vi anta enten fore-

trekker denne tilværelsen framfor deltaking i inntektsgivende arbeid,

eller har sterke grunner i tillegg til husholdningsarbeidet for ikke

sOke arbeid. Blant den fjerdedelen av personene i denne gruppa (med

oppgitt egenarbeid l-3 timer), som nsket arbeid, fordelte personene

seg likt mellom de mulige viktigste grunner til ikke A sOke arbeid.

Blant kvinner med noe mer egenarbeid (4-6 timer) var det mangel på

passende arbeid som ble oppgitt relativt mest hyppig som grunn til ikke

sOke arbeid, mens mangel på hjelp til barnepass ser ut til å ha liten

betydning i denne gruppa. Blant dem med den stOrste mengden egenarbeid

og den stOrste andelen som Ønsket arbeid, var det omvendte tilfelle.

Som ventet var det blant disse mangel på hjelp til barnepass som ble opp-

gitt relativt mest hyppig.
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4.3.4.4. Arbeidsmarkedserfaring og arbeidsOnsker

Vi har to typer "objektive indikatorer" på tilknytning til

arbeidsmarkedet blant ikke sysselsatte personer. Det er retrospektive

spOrsmål om hvorvidt personene har hatt inntektsgivende arbeid tidligere.

Denne opplysningen ble tatt med i AKU f.o.m. 1. kvartal 1976 (arbeid

i lOpet av siste 12 måneder). I TU (tilleggsundersOkelsen 4. kvartal 1976)

spurte vi om de intervjuede noen gang hadde hatt inntektsgivende arbeid,

og dessuten om de hadde sOkt arbeid i lOpet av de siste 12 månedene eller

etter at de sluttet i sin forrige jobb.

Dessuten har vi laget noen tabeller som viser samme individs

status i forhold til arbeidsmarkedet med ett års mellomrom (overgangs-

tabeller). Disse tabellene er basert på AKU fr skjemarevisjonen, dvs.

fOr 1976. AKU's rotasjonsplan gjOr at det utvalget vi kan fOlge over

den valgte perioden, er på maksimalt halvparten av AKU's kvartalsvise

utvalg. Frafallet reduserer dette ytterligere. For å få et bredere

grunnlag har vi laget overgangstabeller for flere årsperioder (åtte

perioder) og regnet gjennomsnittet av disse. Fordi vi må lage en tabell

for hver av de undergruppene vi deler materialet inn i, får vi likevel

et noe svakt datagrunnlag. Tabellene er ikke en fullstendig registrering

av "bruttobevegelsene" i perioden, i og med at personenes arbeidsmarkeds-

tilknytning bare er registrert på to tidspunkter. Personene er inndelt i

demografiske grupper etter kjennemerkeverdi ved fOrste observasjonstids-

punkt. En fullstendig redegjOrelse for konstruksjon av overgangstabeller

på grunnlag av AKU er gitt av Vannebo (1975).

Overgangstabellene kan vise forholdet til arbeidsmarkedet "for et

år siden" for personer utenfor arbeidsstyrken med forskjellig innstilling

til inntektsgivende arbeid "i dag".

En annen bruk av denne tabelltypen er å underske variasjoner i

overgangssannsynlighet til arbeidsstyrken etter innstilling til inntekts-

givende arbeid og etter undergrupper av personer med en bestemt innstilling

til inntektsgivende arbeid (se kapittel 4.7).

Tidligere yrkesdeltaking representerer en objektiv indikator på

en persons tilknytning til arbeidsmarkedet. Det er grunn til å anta at

denne faktiske tilknytningen vil ha betydning for den innstilling ved-

kommende har til inntektsgivende arbeid, og delvis vil være en gjenspeiling 

av denne innstillingen. Dessuten antar vi at en persons uttrykte innstil-

linger eller nsker, vil være mer realistiske (ha hOyere prediksjonsverdi)

dersom personen har erfaringer innenfor det atferdsområde innstillingen

eller Ønsket gjelder. Se Foss (1974).

Vi skal her se på forholdet mellom innstilling til inntektsgivende

arbeid og faktisk tilknytning til arbeidsmarkedet i fortid.
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Tabell 32 viser at ca. en femtedel av dem som svarer ja

på spOrsmålet cm de ville "forsOkt å skaffe arbeid", var i arbeidsstyrken

samme kvartal ett år tidligere. Andelen er hoyest for menn og minst for

gifte kvinner. Ca. halvparten var i samme situasjon (ville forsOkt å

skaffe arbeid) også året fOr. Særlig gjelder dette kvinnene. Blant

mennene var bare ca. en femtedel i denne situasjonen. Det er viktig her

å huske at målgruppa for denne kartleggingen fOr 1976 i hovedsak var

gifte kvinner i husarbeid hjemme. Skoleelever ble i praksis ikke spurt

og er i tabell 32 sortert under kolonnen "andre".

Tabell 32. Personer som sier de ville ha forsOkt å skaffe seg "inntekts-
givende arbeid dersom det hadde vært passende arbeid å fa",
etter forholdet til arbeidsmarkedet samme kvartal ett år
tidligere. 1) Prosent Persons stating that they would have
tried to get "paid employment if suitable work was at hand;
by relation to the labour market the same quarter the
preceding year. 1) Per cent

Status ett år tidligere
Status one year earlier 

Utenfor arbeids-
styrken	 Tallet

Outside the labour på
ar-	 2)

I alt beids
TotaZ styrken

In the
tabour
force

force
Er spurt
og ville
sokt arbeid
Questioned
and would
have been
seeking work

spurte
Number
of
respon -

Andre
dents2)Others

Alle All 	

Menn Males 	

Kvinner Females 	

Ugifte og fr gifte
kvinner Unmarried and
previously married 	

Gifte kvinner Married 	

100	 19

100	 45

100	 17

100	 26

100	 15

49	 32	 1 482

18	 37	 106

51	 32	 1 376

40	 34	 166

53	 32	 1 210

1) Gjennomsnitt for periodene 1. kvartal 1972 - 1. kvartal 1973, 2. kvar-
tal 1972 - 2. kvartal 1973 .... etc., 4. kvartal 1973 - 4. kvartal 1974.
2) "Tallet på spurte" er tallet på personer i "dagens" tilstand (ville 
ha søkt arbeid), summert over alle åtte årsperioder.
1) Average of the periods ist quarter 1972 - ist quarter 1973, 2nd quarter
1.972 - 2nd quarter 1973 .... etc., 4th quarter 1973 - 4th quarter 1974.
2) "Number of respondents" is the number of persons in "today 's" situa-
tion (would have been seeking work), added over all the eight periods of
a year.



Alle All 	

Mangler passende arbeid Lack
of suitable jobs in the area

Andre grunner Other reasons

100 39 61

100 36 64

100 41 59

176

85

91
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Tabell 33. Andel i ulike aldersgrupper som tilhørte arbeidsstyrken ett
år tidligere, av personer som er spurt og som ville ha for-
sOkt å skaffe "inntektsgivende arbeid dersom det hadde vært
passende arbeid å fa-. 1) Prosent.
Per cent in the labour force the preceding year, of persons
in different age groups who were asked and who stated that
they would have tried to get "paid employment if suitable
work was at hand". 1 ) Per cent

16-19Alle	 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-66 67-74
All 	år år	 år	 år	 år	 år	 år	 åryears

Alle 	All 	 19 36 18 14 18 16 20 21 33

Alle kvinner
All females 	 17 37 17 14 17 15 17 15 25

Gifte kvinner
Married females 15 9 13 14 16 15 17 15

1) Se note 1, tabell 32.
1) See note 1, table 32.

Blant de gifte kvinnene i de midlere aldersgruppene er det lite

variasjon i andelen som var i arbeidsstyrken ett år tidligere.

Hvis vi ser på dem som i 1. kvartal 1976 sier at de kunne Onske

eller ha behov for inntektsgivende arbeid, er det ca. to femtedeler som

sier at de har hatt inntektsgivende arbeid i lOpet av siste 12 måneder

(tabell 34). Andelen er noe lavere blant personer som "mangler passende

arbeid" enn blant personer som oppgir andre grunner til ikke å ske arbeid.

Tabell 34. Personer som "kunne Onske eller ha behov for inntektsgivende
arbeid" og med forskjellig grunn til ikke A ske arbeid,
etter om de har hatt inntektsgivende arbeid i lOpet av siste
12 måneder. I. kvartal 1976. Prosent Persons who "want or
need paid employment", stating different reasons for not
seeking work, by whether they have had paid employment
during the last 12 months. ist quarter 1976. Per cent

Har	 Tallet
Har	 ikke	 På
hatt	 hatt	 personer

Grunn til ikke A søke arbeid	 I alt	 arbeid	 arbeid	 (1 000)
Reason for not seeking work	 Total	 Has	 Has	 Number

had	 not	 of
work	 had	 persons

work	 (1 000)
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Resonnementet i kapittel 4.3.2 skulle tilsi at personer som har

hatt arbeid i overskuelig fortid er bedre i stmitil å foreta atferds-

relevante vurderinger i tilknytning til det aktuelle valget enn personer

som ikke har denne erfaringen. Det betyr ikke at arbeidsOnsker blant

personer uten erfaringer behøver å være svakere motiverte eller mindre

intense. Personenes innstilling til inntektsgivende arbeid vil imidler-

tid med stOrre sannsynlighet være av mer generell karakter og kanskje i

stOrre grad basert på partielle resonnementer. Forskjellen mellom per-

soner med og uten yrkeserfaring, er interessant bare i forbindelse med

diskusjon av prediksjonsverdien av personenes utsagn, og berOrer ikke

alvoret i utsagnene.

Tabell 35 viser at sannsynligheten for å "Ønske eller ha behov

for inntektsgivende arbeid" er størst blant de arbeidsaktive personer

utenfor arbeidsstyrken som har hatt inntektsgivende arbeid i løpet av

siste 12 måneder. Mens nesten to femtedeler av personer som kunne Onske

eller ha behov for arbeid, har hatt slikt arbeid i lOpet av det siste

året, er det bare ca. én femtedel som har hatt arbeid blant personer

utenfor arbeidsstyrken i alt.

Tabell 35. Personer som "kunne Onske eller ha behov for inntektsgivende
arbeid" og alle personer utenfor arbeidsstyrken (unntatt
"vernepliktige"), etter om de har hatt inntektsgivende
arbeid i løpet av siste 12 måneder. 1. kvartal 1976.
Prosent Persons who "want or need paid employment" and all
persons outside the Labour force (except conscripts), by
whether they have had paid employment during the Last
12 months. ist quarter 1976. Per cent

Har 	 Tallet
Har 	 ikke 	 på
hatt 	 hatt 	 personer

I alt 	 arbeid 	 arbeid 	 (1 000)
Total	 Has	 Has	 Number

had	 not	 of
work	 had	 persons

work	 (1 000)

Ønsker/har behov for inntekts-
givende arbeid Want or need
paid employment 	

Alle personer utenfor arbeids-
styrken (unntatt "verneplik-
tige") All persons outside the
labour force (con-
scripts excluded) 	

100 39 61 176

100 19 81 1 225



Kunne Ønske/
ha behov for arbeid

Want or need
paid employment 	Kunne ikke Tallet

	Andre	 Ønske/ha	 på
Mangler grunner behov for personer

I alt	 passende til ikke arbeid	 (1 000)
Total	 arbeid	 å ske 	Do not	 Number

	Alle Lack of arbeid	 want or	 of
All suitable Other need paid persons

jobs in reasons employment (1 000)
the area for not

seeking
work

Har hatt arbeid
i lopet av siste
12 måneder Has
had work during
the last 12
months 	

Har ikke hatt
arbeid i løpet av
siste 12 måneder
Has not had work
during the last
12 months 	

100 29 13 16 71 234

100 11 6 5 89 991
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Andelen som kunne Ønske eller ha behov for inntektsgivende

arbeid er en god del høyere blant personer som har hatt slikt arbeid

i lOpet av det siste året, enn blant personer som ikke  har hatt slikt

arbeid (tabell 36). Tabellen viser at personer som gir uttrykk for

et slikt Onske i AKU, har nærmere bånd til arbeidsmarkedet enn personer

som ikke blir spurt (ikke arbeidsaktive) eller som blir spurt og svarer

benektende.

Tabell 36. Personer utenfor arbeidsstyrken (unntatt "vernepliktige")
som har hatt/ikke har hatt inntektsgivende arbeid i lOpet av
siste 12 måneder, etter hvorvidt de svarer ja på spOrsmål om
de kunne Onske eller ha behov for inntektsgivende arbeid og
viktigste grunn til at de ikke sOkte arbeid. 1. kvartal
1976. Prosent Persons outside the labour force (except
conscripts) who have had/have not had paid employment during
the last 12 months, by whether they want or need paid emp-
loyment and their main reason for not seeking work. ist
quarter 1976. Per cent

Opplevelsen av hva som står mellom Ønsket og realisert yrkes-

deltaking fordeler seg nokså jamt på arbeidsmarkedsforhold og mer per-

sonlige, familiemessige og institusjonelle forhold. Dette gjelder uan-

sett yrkesdeltaking siste 12 måneder. Arbeidsmarkedsforhold nevnes

relativt noe hyppigere enn andre forhold blant personer som ikke har hatt

arbeid i denne perioden.
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Dersom vi holder de "ikke arbeidsaktive" utenfor (personer som opp-

gir sykdom/ufOrhet eller pensjonist/sluttet i arbeid som hovedsakelig virk-

somhet), får vi et bilde som vist i tabell 37. Sannsynligheten for å uttrykke

et Onske eller behov for inntektsgivende arbeid er fremdeles hOyere for

personer som har hatt slikt arbeid i lOpet av det siste året, men forskjellen

er noe mindre. Dette henger bl.a. sammen med at gruppa som ikke har hatt

arbeid i lOpet av siste år, inneholder relativt flere ikke arbeidsaktive enn

gruppa som har hatt slikt arbeid. En tredjedel av de arbeidsaktive utenfor

arbeidsstyrken som har hatt arbeid siste 12 måneder, kunne Onske eller ha

behov for arbeid. Dette tilsvarer nesten 70 000 personer. Av dem som ikke

har hatt arbeid, kunne drygt en femtedel, eller tilsvarende ca. 107 000

personer, Onske eller ha behov for arbeid.

Tabell 37. Arbeidsaktive personer utenfor arbeidsstyrken (unntatt "verne-
pliktige") som har hatt/ikke har hatt inntektsgivende arbeid i
lopet av siste 12 måneder, etter hvorvidt de svarer ja på spOrs-
mål om de kunne Ønske eller ha behov for inntektsgivende arbeid
og viktigste grunn til at de ikke søkte arbeid. 1. kvartal 1976.
Prosent Active persons outside the labour force (except con-
scripts) who have had/have not had paid employment during the
last 12 months, by whether they want or need paid employment
and their main reason for not seeking work. ist quarter 1976.
Per cent

Kunne Ønske/ha behov
for arbeid	 Kunne ikke

TalletWant or need 	Ønske/ha	 .
paid employment 	behov	 pa

I alt 	 Mangler 	 for 
arbeid personer

Andre grunner 	 (1 000)Total	 passende
til ikke å 	 Do not Numberarbeid 	 want orAlle 	 sOke arbeid 	 ofLack of 	 needAll	 Other reasons	 personssuitable	 paidfor not	 (1 000)jobs in seeking 	 employment

the area 	work

Har hatt arbeid i
lOpet av siste 12
måneder Has had
work during the
last 12 months  

Har ikke hatt arbeid
i lOpet av siste 12
måneder Has not had
work during the last
12 months  

100 33 15 18 67 207

100 21 11 10 79 509
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Vi har til slutt tatt med en tabell fra TU, tab. 38, hvor per-

sonene er gruppert etter om denoen gang har hatt inntektsgivende arbeid og

etter om de har hatt slikt arbeid i lOpet av de siste 12 månedene. Dess-

uten har vi tatt med en tabell som viser tidligere arbeidssOking, tab. 38.

Som vi kunne vente, sa personer som har hatt inntektsgivende arbeid

i lOpet av de siste 12 månedene relativt hyppigere enn andre at de ønsket eller

hadde behov for inntektsgivende arbeid. En tredjedel i denne gruppa sa at

de nsket eller hadde behov for arbeid, mot ca. en fjerdedel blant personer

som har hatt arbeid, men ikke siste 12 måneder. Under en sjuendedel blant

personer som aldri har hatt arbeid oppgav at de nsket eller hadde behov

for inntektsgivende arbeid. Tendensen er den samme uansett hvilken grunn

som er oppgitt for ikke å ske arbeid i undersOkelsesuken. Uansett tidligere

yrkeserfaring oppgav et flertall av dem som nsker eller har behov for ar-

beid andre forhold enn mangel på passende arbeid som viktigste grunn til

ikke a sOke arbeid i undersOkelsesuken.

Tabell 38. Personer utenfor arbeidsstyrken med forskjellig arbeidserfaring,
etter om de nsker/har behov for arbeid og grunn til ikke å
ske arbeid i undersOkelsesuken. Prosent Persons outside the
labour force with different labour market experience, by whether
they want or need paid employment and their reason for not see-
king work during the survey week. Per cent

Personer som nsker eller har
behov for inntektsgivende arbeid

Persons wanting or
needing paid employment 

Mangler
I alt	 Andre grunner Andre svarte

passendep	 tilTotal	 til 	 å	 Others Numberarbeid
Alle	ske arbeid	 of
All 

Lack of Other reasons	 res-suitable for not	 pon-jobs in	 .seeking work	 dentsthe area 

Tallet
på per-
soner
som

Alle All 	

Har hatt arbeid siste 12
mndr. Has had work during
the Last 12 months 	

Har hatt arbeid, men ikke
siste 12 mndr. Has had
work, but not during the
last 12 months  

Har aldri hatt arbeid
Has never had work .

100 26 10 17 74 2 843

100 33 13 20 67 833

100 25 8 16 75 1 755

100 15 7 9 85 255

En annen indikator på likhet mellom personer "ikke i arbeidsstyrken"

og personer i gruppa "arbeidssOkere", er opplysninger om faktisk  arbeids-

sking i nær fortid. I TU spurte vi om arbeidssoking i lopet av de siste

12 månedene, evt. i perioden siden personene sluttet i forrige arbeidsforhold.
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I tabell 39 har vi sett på sammenhengen mellom arbeidsmarkedserfaring,

Ønsker om arbeid og faktisk arbeidssOking siste 12 måneder eller siden siste

arbeidsforhold opphOrte. Vi antar at et Ønske om eller behov for arbeid van-

ligvis fOrer til et visst engasjement med sikte på å skaffe arbeid. Det

kan imidlertid være flere grunner til at en person som nsker eller har be-

hov for arbeid ikke sker arbeid aktivt, bl.a.: Personen kan være på utkikk

etter et skeobjekt, men ikke ha kommet i gang med konkret sOking. Personen

kan vite at det ikke er passende arbeid å få (f.eks. arbeid innenfor aksep-

tabel pendlingsavstand) og derfor ha gitt opp etter en tids forgjeves søking

eller alt i utgangspunktet ha latt være å søke.

Personen kan la være a sOke fordi personlige, familiemessige eller

institusjonelle forhold gjør det vanskelig a ta et tilbudt arbeid med en

gang. Dette betyr ikke nOdvendigvis at personene ikke gjør noe aktivt for

komme ut på arbeidsmarkedet.

Personer utenfor arbeidsstyrken kan være i situasjoner som likner på

dem vi forbinder med arbeidsloshet. At de ikke blir registrert som arbeids-

sOkere, kan i noen tilfelle bety at de har særdeles vanskelige sysselset-

tingsproblemer (f.eks. en kombinasjon av manglende arbeidsmuligheter og

andre former for hindringer, svært lav arbeidsmarkedsstatus etc.).

Tabell 39. Prosent som har forsOkt å få inntektsgivende arbeid siste 12
måneder eller siden de sluttet i siste arbeidsforhold, for
forskjellige grupper av personer utenfor arbeidsstyrken.
Tallet på personer i alt i hver gruppe står i parentes (1 000)
Percentage of different groups of persons outside the labour
force, having tried to get paid employment during the last
12 months or since leaving their last job. Number of persons
in each group in brackets (1 000)

Ønsker eller har
behov for arbeid

Want or need
paid employment 	

Mangler Andre grunner
Alle passende til ikke å 	 Andre
All arbeid 	 sOke arbeid 	 Others

Lack of Other
suitable reasons for
jobs in not seeking
the area work

4 20 7 2
(886) (85) (158) (644)

4 19 6 2
(783) (78) (150) (555)

3 29 13 1
(103) (7) (8) (89)

Alle All

Har hatt arbeid tidligere Has
previously had work 	

Har aldri hatt arbeid Has never
had work 	
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Totalt hadde mellom 35 000 og 40 000 personer utenfor arbeidsstyrken

ifølge' TU forsøkt å skaffe inntektsgivende arbeid i 12-månedersperioden.

Blant personer som "manglet passende arbeid", hadde en femtedel forsøkt å

skaffe arbeid i perioden mot bare ca. 7 prosent i den gruppa som oppgav

andre grunner til ikke å søke arbeid i undersøkelsesuken. I begge gruppene

hadde relativt flere forsøkt å skaffe arbeid blant dem som aldri tidligere

hadde hatt inntektsgivende arbeid, enn blant dem som hadde arbeidserfaring.

Også blant personer som ikke Ønsket eller hadde behov for arbeid, var det

en delsom hadde søkt arbeid (ca. 2 prosent eller ca. 12-13 000 personer).

4.4. Forventede virkninger av å ta inntektsgivende arbeid

Kvinner med omsorgsansvar står i praksis ofte i en vanskeligere

valgsituasjon enn menn mht. å avgjøre om de skal ta inntektsgivende ar-

beid. Deres binding til oppgaver i husholdningen fører til at de må stille

bestemte krav til et mulig arbeidsforhold. De må knytte betingelser til

organiseringen av en tilværelse med deltaking samtidig i lønnet og ulønnet

produksjon, og de må vurdere nøye konsekvensene for en rekke forhold av å del-

ta i inntektsgivende arbeid utenfor hjemmet.

Et spørsmål i TU(spm.139)kartla hvor lang daglig reisetid til ar-

beidsplassen hver vei som kunne godtas. Av gifte kvinner med husarbeid 

hjemme som hovedsakelig virksomhet og som Ønsket eller hadde behov for ar-

beid var det hele 36 prosent som ikke kunne godta lengre arbeidsreise enn

15 minutter hver vei. Over tre fjerdedeler kunne ikke godta å reise lenger

enn en halv time.

I spørsmål 140 a-e-g forsOkte vi å kartlegge hvilke forventninger

personene hadde til konsekvensene for en rekke sider ved deres livs- og

familiesituasjon av å ta inntektsgivende arbeid. Resultatene er sammen-

stilt i tabell 40. Svarene kan tolkes både som en antydning av motivene

bak et Ønske om inntektsgivende arbeid, og som en vurdering av hvilke be-

lastninger/kostnader en slik ordning kan føre med seg. Det siste gjelder

ikke minst mht. utførelsen av egenarbeid i husholdningen.

En god del personer mente at "mulighetene til å få utført husar-

beidet" og deres egen arbeidssituasjon totalt sett, ville bli "litt for-

verret" dersom de tok inntektsgivende arbeid (henholdsvis ca. 50 og ca.31

prosent). Bare henholdsvis ca. 7 og ca. 4 prosent mente at disse for-

holdene ville bli "sterkt forverret". Nesten 30 prosent av de gifte 

kvinnene som har husarbeid hjemme som viktigste gjøremål og som Onsker inn-

tektsgivende arbeid, vurderte det slik at deres arbeidssituasjon totalt 

sett ville bli forbedret dersom de tok slikt arbeid. Ca. en fjerdedel

mente at arbeidssituasjonen ville bli uforandret.
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Tabell 40. Gifte kvinner i husarbeid hjemme l) som Ønsker eller har behov for
inntektsgivende arbeid, etter vurdering av betydningen av å ta
inntektsgivende arbeid 2). Prosent Married females engaged in
own houseworkl)who want or need paid employment, by their app-
raisal of the consequences of taking paid employment 2). Per cent

Situasjonen vil bli
The situation will be

Ikke Tallet
Uopp- .ak-	 pa

Litt

	

Litt	
gitt,

Ufor- for-	
for- vet	

blankSterkt	
Sterkt tuelt,

soner
per-

I alt for-	
for-

Un- (1 000)

	

bed-	 ver- ikkeTotal bedret	 and- ver-

	

ret	 ret	
Of no speci-Number	Strong-Some 

ret ret	 fied,
ly 	UnaZ- 

Some Strong-pre-	 of
	im-	 y	 per-im-	 tered wor-	

sent unan-
ewe- sonswor- inte-

	proved pro-	

Z

sened	 red (1

	

ved	 sened rest,
do not	

000)

know

3

7

1

4

Husholdningens
Økonomiske situa-
sjon Economic
situation of the
household 	  100	 7

Muligheten til å
disponere penger
selv Possibility
of personally ad-
ministered money ... 100 12

Forholdene for
barn i husholdningen
Conditions for the
children in the
household 	  100	 1

Mulighetene for å få
utfOrt husarbeidet
Possibilities of
getting the house-
work done 	  100

Kontakten med men-
nesker utenfor hjem-
met Social contact
outside the home ... 100	 27

Muligheten for å ut-
nytte evner, utdan-
ning og erfaring
Possibility of
utilizing own abi li-
ties, education and
experience   100 17

Arbeidssituasjonen
totalt sett All
over working con-
ditions 	  100	 9

69 18

51 31

10 36 24

34 50

41 23 3

48 20 1

20 25 31

2 4 114

2 4 114

22 4 114

2 5 114

2 3 114

10 4 114

7 4 114

1) Oppgitt "utfOrt husarbeid hjemme" som hovedsakelig virksomhet i under-
sOkelsesuken. 2) Se spOrsmål 140.
1) Stated 'ravaged in own housework" as main activity during the survey week.
2) See question 140.
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Ca. en tiendedel mente at forholdene for barna i husholdningen

ville bli forbedret dersom de tok inntektsgivende arbeid, ca. 36 prosent

trodde ikke det ville ha noen betydning for barna, mens over en fjerde-

del mente at forholdene ville bli forverret. Ca. 22 prosent svarte "vet

ikke" eller "ikke aktuelt".

Forventningene til forbedringer i tilværelsen ved å ta inntekts-

givende arbeid var særlig framtredende når det gjaldt mulighetene for

kontakt med mennesker utenfor hjemmet. Over en fjerdedel mente at kon-

takten med mennesker utenfor hjemmet ville bli "sterkt forbedret", mens

over to femtedeler mente den ville bli "litt forbedret".

Hele 65 prosent mente at mulighetene for å utnytte evner, utdan-

ning og erfaring ville bli forbedret hvis de tok inntektsgivende arbeid, i

forhold til å ha husarbeid hjemme som hovedsakelig virksomhet.

Når det gjelder Økonomiske forhold var det, som ventet, svært

mange (over tre fjerdedeler) som ventet en forbedring i husholdningens

Økonomiske situasjon ved egen yrkesdeltaking. Langt de fleste av disse

(nesten 70 prosent) mente imidlertid at situasjonen bare ville bli "litt

forbedret". Nesten en femtedel trodde ikke at deres yrkesdeltaking ville

ha noen betydning for husholdningens Økonomi. Over 30 prosent trodde ikke

at deres eventuelle yrkesaktivitet ville få noen betydning for deres mulig-

heter til å disponere penger selv. Ca. 12 prosent trodde denne muligheten

villebli "sterkt forbedret", og drygt halvparten trodde muligheten til å

disponere penger selv ville bli "litt forbedret".

De som svarte at de trodde husholdnignens Økonomiske situasjon eller

egen mulighet til å disponere penger ville bli forbedret om de tok inn-

tektsgivende arbeid, tilsvarer om lag 100 000 personer (av de i alt 114 000

gifte kvinner i husarbeid hjemme som nsker inntektsgivende arbeid). Vi

spurte disse om hvordan de tenkte seg at de Økte Økonomiske ressursene ville

bli anvendt (spm. 141). Over 45 prosent svarte at pengene ville bli anvendt

som et tilskott til husholdningens daglige forbruk. Ca. 28 prosent svarte

at de ville bli nyttet til å anskaffe "stOrre ting til husholdningen".

Bare drygt en tiendedel ville anvende pengene til "personlig forbruk".

Dersom vi kan tolke disse forventningene som indikatorer på motivene

bak de uttrykte Onskene om arbeid i markedet, ser det ut til at det Økono-

miske motivet fOrst og fremst er knyttet til nsker om en generell forbed-

ring av husholdningens Økonomiske situasjon, men forventninger om bedre

muligheter til å disponere penger selv ser også ut til å ha betydning.

Svarenapå spOrsmål141 tyderimidlertidpå at også denne muligheten fOrst og

fremst vil bli nyttet til husholdningens felles beste og i liten grad til

reint personlig forbruk.
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Ellers får vi bekreftet det som også er funnet i andre under-

søkelser, at forventninger om bedre kontakt med personer utenfor hjemmet

og mulighetene til å utnytte evner, utdanning og erfaring antakelig er et

vesentlig element i motivasjonen for å Onske inntektsgivende arbeid. Det

er antakelig også slike forventninger som ligger bak troen på at arbeids-

situasjonen totalt sett vil bli forbedret (ca. 30 prosent mente dette).

Denne typen forventninger til konsekvensene av et arbeidsforhold, inne-

bærer bestemte krav og forventninger til egenskaper ved det potensielle ar-

beidsforholdet og karakteriserer også på en måte personene som mulig ar-

beidskraft og deres tilgjengelighet for arbeidsmarkedet.

4.5. Planer o tidsramme for framtidig arbeidssøking

4.5.1. Innledning

Spørsmålet om nsker og behov for inntektsgivende arbeid har be-

grenset informasjonsverdi. I likhet med de andre spørsmålene i AKU som

nyttes til å klassifisere personer etter arbeidsmarkedsstatus, gir det en

beskrivelse av personenes forhold til arbeidsmarkedet mht. bare én eller

noen få dimensjoner, og beskrivelsen er mer dekkende for enkelte grupper enn

for andre. For en rekke formal, og mer for noen grupper enn for andre, vil

en slik beskrivelse være svært ufullstendig. I tillegg er dette spørsmålet

slik at vi må regne med at svarene kan være påvirket av systematiske tol-

kingsforskjeller mellom dem som ble intervjuet. De kan derfor bare gi

grunnlag for en forholdsvis vag og ufullstendig avgrensningav grupper etter

deres forhold til arbeidsmarkedet.

Det er nødvendig å analysere tilknytningen til arbeidsmarkedet

som et flerdimensjonalt fenomen og spesielt forsøke å fange inn egenskaper

ved personenes forhold til arbeidsmarkedet som springer ut av deres livs-

situasjoner. En rekke faktorer er med på å bestemme "avstanden" til ar-

beidsmarkedet for personer utenfor arbeidsstyrken, og det er umulig å gi

en tilnærmet dekkende karakteristikk av deres posisjon ved hjelp av én

eller et fåtall indikatorer.

I TU har vi i tillegg til spørsmålet om ønsker og behov for arbeid,

stilt endel andre spørsmål om personenes oppfatning av sitt forhold til

arbeidsmarkedet. Bl.a. har vi spurt om forventninger om framtidig arbeids-

sOking, ønsket tidspunkt for å begynne i arbeid, problemer og hindringer

i forbindelse med evt. yrkesdeltaking, og krav til et mulig arbeidsforhold.

Det er dessuten stilt noen spørsmål som tar sikte på a undersøke om per-
sonene ville søkt arbeid dersom det forholdet som ble oppgitt som viktigste

grunn til ikke å søke arbeid, ble opphevet. Disse spørsmålene får natur-

ligvis et svært hypotetisk preg,og svarene må tolkes med forsiktighet.

I tillegg til opplysningene om tidligere tilknytning til arbeids-

markedet (kap. 4) og om personenes aktiviteter og forsorgelsesmåte (kap. 3),

gir disse opplysningene et bedre grunnlag for å vurdere karakteren og
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omfanget av de problemene som er knyttet til en overgang fra status "uten-

for arbeidsstyrken" til status "i arbeidsstyrken" - særlig slik de oppleves

av den intervjuede selv. Og de gir også et bedre grunnlag for å beskrive

de intervjuedes grad av tilgjengelighet for arbeidsmarkedet.

Vi har ikke anledning til å karakterisere personene langs alle

disse dimensjonene samtidig. I noen tabeller ser vi på enkeltindikatorer

for undergrupper etter forskjellige person- og situasjonsegenskaper, mens

vi i andre tabeller er mer opptatt av en karakteristikk på grunnlag av

flere "subjektive indikatorer" samtidig og på bekostning av en spesifisering

på undergrupper.

4.5.2. Framtidig arbeidssOking

I tabell 41 har vi sett på hvordan sammenhengen mellom uttrykte

Ønsker og behov for arbeid og forventninger til arbeidssOking i framtida

er for personer med forskjellig arbeidsmarkedserfaring.

Tabellen viser andelen som svarte ja på spOrmål 121: "Tror De

at De vil ske inntektsgivende arbeid i lOpet av de neste 12 måneder?"

(se vedlegg 2). Svarene på dette spørsmålet behOver ikke nOdvendigvis

være i overensstemmelse med svarene på det foregående spørsmålet om Ønsker

og behov for arbeid. Det er flere grunner til at de samme personene kan

svare tilsynelatende inkonsistent på spørsmål om ønsker/behov og om sine

hensikter (se kapittel 5.4.2).

Det er f.eks. sannsynligvis mange som deltar i inntektsgivende ar-

beid uten egentlig å "Ønske" det. Vi vil derfor ikke forvente at alle

som gir uttrykk for en positiv innstilling til inntektsgivende arbeid,

også vil svare bekreftende på et spørsmål om hvorvidt de også har til hen-

sikt a søke arbeid. Manglende sOkeintensjoner kan også være et uttrykk

for at en ikke tror det nytter a sOke.

Vi tror imidlertid at personer som har hatt arbeid i en noenlunde

nær fortid, er bedre i stand til å foreta atferdsrelevante vurderinger i

tilknytning til det aktuelle valget, enn personer som ikke har denne er-

faringen. Som vi har understreket tidligere, behøver ikke dette bety at

arbeidsOnsker blant personer uten erfaringer fra tidligere inntektsgivende

arbeid er svakere motiverte eller mindre intense. Vi mener likevel at disse

personenes innstilling til inntektsgivende arbeid med stOrre sannsynlighet

vil være av mer generell karakter og kanskje i større grad basert på parti-

elle resonnementer. Forskjellen mellom personer med og uten yrkeserfaring

berOrer ikke alvoret  i utsagnene, men er interessant i forbindelse med en

diskusjon omprediksjonsverdienav personenes utsagn. Personer uten ferske

arbeidsmarkedserfaringer hadde også andre grunner til å la were å sOke

arbeid enn personer med ferske erfaringer. Vi forventer at det er
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større samsvar mellom "ønsker" og "hensikter" blant personer med ferske

arbeidsmarkedserfaringer enn blant personer uten.

Tabell 41. Prosent av forskjellige grupper personer utenfor arbeids-
styrken som tror de vil søke arbeid i løpet av de nærmeste
12månedene. Talletpå personersom svarte i hver gruppe står
i parentes Percentage of different groups of persons out-
side the labour force who think they will be seeking work
during the next 12 months. Number of respondents in each
group in brackets

Personer som ønsker eller
har behov for arbeid

Persons wanting
or needing work 

Alle	
Mangler 

Andre grunner Andre
All	 passende

til ikke å	 OthersarbeidAlle	 søke arbeid
Lack ofAll	 Other reasonssuitable
jobs in for not see-

the area king work

Alle All  	 17	 39	 46	 36	 8

	

(2 843)	 (746)	 (274)	 (472)	 (2 097)

Har hatt arbeid siste 12
mndr. Has had work during
the last 12 months  	 37	 61	 59	 63	 25

	

(833)	 (273)	 (109)	 (164)	 (560)

Har hatt arbeid, men ikke
siste 12 mndr. Has had
work, but not during the
last 12 months  	 8 	 25	 35 	 20 	 2

	(1 755)	 (434)	 (148)	 (286) 	 (1 321)

Har aldri hatt arbeid
Has never had work  	 11	 44	 59	 32	 5

	(255)	 (39) 	 (17) 	 (22)	 (216)

Tabell 41 viser at andelen som trodde de ville søke arbeid i

løpet av de nærmeste 12 månedene var langt større blant personer som hadde

hatt arbeid i løpet av de siste 12 månedene, enn for andre personer. Blant

disse var det en overvekt av yngre personer (tabell 20) og et stort inn-

slag av personer med skolearbeid/studier som hovedsakelig virksomhet (tabell

18). Personer i husarbeid hjemme utgjorde imidlertid den største gruppa

også blant personer som hadde hatt arbeid siste 12 måneder.

Overvekten av personer som trodde de ville søke arbeid blant per-

soner som hadde hatt arbeid siste 12 måneder, var stor uansett om personene

"Ønsket/hadde behov for arbeid" eller ikke og uansett grunn til ikke å søke

arbeid. Denne tendensen er imidlertid sterkest for personer som ønsket ar-

beid og som ikke søkte arbeid og oppgav andre grunner til dette enn mangel

på passende arbeid.
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Blant personer som aldri hadde hatt inntektsgivende arbeid, var

det en stOrre andel som trodde de ville ske arbeid, enn blant personer

som hadde hatt inntektsgivende arbeid for mer enn 12 måneder siden. (Her

er det mulig at en alderseffekt gjOr seg gjeldende.)

Samsvaret mellom uttrykte nsker om arbeid og forventet arbeids-

søking var stOrst for dem som aldri hadde hatt arbeid og for personer med

nær arbeidsmarkedserfaring. Vi har foran sett at personer som hadde hatt

inntektsgivende arbeid for mer enn 12 måneder siden hadde et forhold til

arbeidsmarkedet som var preget av livssituasjoner og "arbeidshindringer"

av en annen karakter enn personer med nær arbeidserfaring. De var etab-

lert i roller som krever stOrre omstillinger og lengre tidshorisont dersom

de skal la seg kombinere med eller kunne bli erstattet av inntektsgivende

arbeid (se kap. 3.1). Gruppa bestod stort sett av pensjonister og per-

soner i husarbeid hjemme. Det er også i disse situasjonene at sannsynlig-

heten for konflikter mellom motiv og (brisker og for partielle resonnementer,

er størst. Denne gruppa hadde også langt høyere gjennomsnittsalder enn

personer med nær arbeidserfaring.

For personer med nær arbeidserfaring var det liten forskjell i

andelen med forventet arbeidssOking mellom personer som Ønsket arbeid,

men som oppgav forskjellige hovedgrunner til ikke å sOke arbeid. Blant de

øvrige var andelen som trodde de ville søke arbeid,stOrst blant dem med

mangel på passende arbeid som viktigste grunn.

Blant personer med nær arbeidserfaring var det en fjerdedel som sa 

at de ville sOke arbeid også blant dem som ikke "Ønsket eller hadde behov 

for arbeid!' Dette er en like stor andel som, og tallmessig flere enn, dem

som ville ske arbeid blant personer som Ønsket arbeid, men som hadde hatt 

arbeid for mer enn 12 måneder siden. Til sammen var det under to femtedeler

av dem som sa at de nsket arbeid, som trodde de kom til å sOke arbeid i

lOpet av de nærmeste 12 månedene.

Tabell 42 viser personer i forskjellige situasjoner og med for-

skjellig innstilling til inntektsgivende arbeid, etter svaret på et

spOrsmål om de tror de vil sOke inntektsgivende arbeid i lOpet av de neste

12 månedene.

I tabellen er alle personer med hovedsakelig virksomhet "går på

skole, studerer" holdt utenfor (ca. 168 000 personer i totalbefolkningen,

hvorav ca. 50 000 sa at de nsket eller hadde behov for arbeid). I denne

gruppa er det nokså vanlig å etterspOrre arbeid i ferier og periodevis

ellers i lOpet av studieåret. En del personer i gruppa vil dessuten av-

slutte sin utdanning i lOpet av 12-månedersperioden og må da forventes å

ville ske arbeid.
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Bare ca. en tredjedel av dem som "Onsket/hadde behov for arbeid",

trodde de ville sOke arbeid i lOpet av de neste 12 månedene. Vi må anta

at de forhold som fOrte til at personene ikke sOkte arbeid i undersOkelses-

uken eller ikke var sysselsatte, er nokså stabile og for en del personers

vedkommende ikke forventes å endre seg vesentlig i de nærmeste 12 månedene.

Det var særlig personer med andre hovedgrunner til ikke å ske

enn mangel på passende arbeid, som i liten grad trodde de ville sOke ar-

beid i nærmeste framtid.

I denne gruppa finner vi bl.a. gifte kvinner som Ønsket arbeid,

med hovedsakelig virksomhet "husarbeid i hjemmet" og med "mangler hjelp

til barnepass" som viktigste grunn til ikke å ske arbeid i undersOkelses-

uken.

Tabell 42. Personer utenfor arbeidsstyrken
1) 

etter hovedsakelig virksom-
het, innstilling til inntektsgivende arbeid og grunn til ikke
å ske arbeid, prosentfordelt etter om de tror eller ikke
tror de vil ske arbeid i 1Opet av de neste 12 månedene
Groups of persons outside the labour forcel ) , by main acti-
vity, attitude to taking paid employment and reason for not
seeking work, by whether they think they will seek work
during the next 12 months. Per cent

	Tror	 Tallet
Tror 	 Vet

	ikke	 DA
de 	 ikke, 	 '

de vil 	 per-
vil 	 uopp-

	sOke	 soner
søke 	 Rit

I alt	 Do not gitt 	1 000
Think Do not

Total	 think 	 Number
theu	 know,

	- they	 of	will will	un- per-
seek	 , 	spec-t-seek	sons
work	 fied	work	 1 000

ØNSKER IKKE ARBEID, I ALT
1) 	

DO
NOT WANT PAID EMPLOYMENT, TOTAL 1) 	 100 2

Husarbeid hjemme, gifte kvinner
Married females engaged in own
housework 	 100 2

ØNSKER ARBEID UTEN A SØKE, I ALT .°
WANT PAID EMPLOYMENT WITHOUT SEEKING,
TOTAL 1 ) 	 100 33

Mangler passende arbeid	 Lack of
suitable jobs in the area 	 100 45

Andre grunner	 Other reasons 	 100 26

Husarbeid hjemme, gifte kvinner 	 100 28

Mangler passende arbeid 	 100 33

Mangler hjelp til barnepass	 Lack
of help for care of children 	 100 24

Andre grunner 	 100 25

90	 8	 525

85	 13	 251

48	 19	 191

35	 20	 75

55	 19	 116

49	 23	 114

43	 24	 47

48	 28	 32

56	 19	 35

1) Personer med hovedsakelig virksomhet "gikk på skole, studerte" holdt
utenfor.
1) Persons with main activity "attended school, studied" excluded.
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Tabell 42 (forts.). Personer utenfor arbeidsstyrkennetter hovedsakelig
virksomhet, innstilling til inntektsgivende arbeid
og grunn til ikke å søke arbeid, prosentfordelt
etter om de tror eller ikke tror de vil søke arbeid
i løpet av de neste 12 månedene Groups of persons
outside the labour forcel), by main activity, attitude
to taking paid employment and reason for not seeking
work, by whether they think they will seek work
during the next 12 months. Per cent

Husarbeid hjemme, andre Others
engaged in own housework ..... 	

Mangler passende arbeid 	

Andre grunner 	

Var uten arbeid Without work ., 	

Opptatt med annet Engaged in other
activities 	 . .

Arbeidsufør Disabled .. 	 ...

Var syk /ZZ 	  .

Pensjonist/sluttet i arbeid
Pensioned/retired 	

alt

Tror
de
vil
søke

Tror
ikke
de vil
søke

Tallet
Vet

påikke,
per-

uopp-
soner

gitt
1 000

100 58 26 16 19

100 70 20 10 11

100 45 33 22 9

100 72 14 14 9

100 60 40 0 7

100 13 74 13 15

100 43 43 14 7

100 29 57 14 21

1) Se note 1, side 146.
1) See note 1, page 146.

Gruppa med "mangel på hjelp til barnepass" som viktigste grunn

til ikke å søke arbeid har sjelden bare tilstedeværelsen av barneomsorgs-

behov som den eneste sterke barrieren mot yrkesdeltaking.

Også blant personer som "Onsket arbeid, men manglet passende ar-

beid", trodde under halvparten (ca. 45 prosent) at de ville søke arbeid i

løpet av de nærmeste 12 månedene. Dette kan skyldes at personene har liten

tro på at mulighetene skal bedre seg. Det kan også skyldes at personene

har hindringer i tillegg til "den viktigste", som alene er sterke nok til

å hindre dem i å søke.

Som ventet var det "arbeidsuføre", "pensjonister" og gifte kvinner

i "husarbeid i hjemmet" som hadde den laveste andelen som trodde at de

ville søke arbeid i løpet av nærmeste . 12-månedersperiode.

Når "skoleelever" og "studenter" holdes utenfor som i tabell 41,

var det bare ca. 2 prosent av dem som ikke "Ønsket" arbeid, som trodde de

ville søke arbeid.
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Vi er her spesielt interessert i å undersøke forholdet til ar-

beidsmarkedet blant personer som oppgav "var syk", "var arbeidsufør"

eller "var pensjonist, sluttet i arbeid" som hovedsakelig virksomhet.

Disse gruppene er i ordinær AKU holdt utenfor kartleggingen av Ønsker og

behov for arbeid.

Tabell 43. Prosent som tror de vil sOke arbeid i lOpet av de nærmeste
12 månedene, av forskjellige grupper av personer utenfor
arbeidsstyrkenl) som Ønsker eller har behov for arbeid. Tal-
let på personer i alt i hver gruppe står i parentes (1 000)
Percentage of different groups of persons outside the labour
forcenwanting or needing paid employment, who think they will
seek work during the next 12 months. Number of persons
in each group in brackets (1 000)

Hovedsakelig virksomhet
Main activity

Alle
All

Viktigste grunn til ikke a sOke arbeid
i undersOkelsesuken

Main reason for not seeking work
during the survey week 

Mangler passende arbeid
Andre grunnerLack of suitable
Other reasonsjobs in the area

Alle All

Var syke, arbeidsuføre,
pensjonister, sluttet
i arbeid /ZZ, dis-
abled, pensioned, re-
tired 	

Andre personer uten-
for arbeidsstyrken
Other persons outside
the labour force

37 (210) 45 (78) 32 (132)

26 (43) 36 (11) 22 (32)

40 (167) 46 (67) 35 (100)

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.

I tabell 43 har vi skilt ut disse som egen gruppe.

Andelen som trodde de ville søke arbeid var noe lavere blant

"syke", "arbeidsufOre" og "pensjonister" enn blant de Øvrige. Forskjellen

var om lag like stor uavhengig av hovedgrunn til ikke å søke arbeid. Drygt

en fjerdedel av de ca. 43 000 i denne gruppa, trodde de ville søke arbeid.

Gruppa bestod i alt av ca. 264 000 personer, slik at de ca. 43 000 som

Ønsket arbeid, utgjorde om lag 17 prosent. Mellom 4 og 5 prosent av alle 

utenfor arbeidsstyrken i denne gruppa gav m.a.o. både uttrykk for at de 

(brisket eller hadde behov for arbeid og at de ville sOke arbeid i lOpet av 

de nærmeste 12 månedene.

Blant de snaut tre fjerdedeler av de "syke" etc. som "Ønsket" ar-

beid, men som ikke trodde de ville sae arbeid, var det nok noen som la

en forutsetning om endringer i sin helsetilstand eller fOrhet til grunn

for svaret på spm. 122 i TU, endringer som ikke ble forventet å inntre i

nærmeste framtid.
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Pensjonistenes (brisker og planer er nok påvirket av en del generelle

vanskeligheter eldre mennesker har med å beholde eller gjenoppta syssel-

setting. For "arbeidsufOre" med trygd, vil selve det å ha gjennomgått

prosessen fram til oppnådd trygd og det press som er rettet mot trygde-

rollen, virke som en hindring mot å ske seg inntektsgivende arbeid.

Faren for å miste trygden eller for å så tvil om berettigelsen av oppnådd

trygdestatus, kan fOre til tilbakeholdenhet i forhold til arbeidsmarkedet.

Det er klart motstridende rollekrav knyttet til rollen som hen-

holdsvis trygdet og sysselsatt.

I tabell 44 er andelen som trodde de ville ske arbeid i lOpet av

de nærmeste 12 månedene regnet i prosent av personer utenfor arbeidsstyrken

i forskjellige grupper etter kjOnn og ekteskapelig status (for kvinner),

etter hvorvidt de nsket arbeid og etter grunn til ikke å sOke arbeid.

Tabell 44. Prosent som tror de vil ske arbeid i lOpet av de nærmeste
12 månedene, av forskjellige grupper av personer utenfor
arbeidsstyrken. Tallet på personer som svarte i hver gruppe
står i parentes Percentage of different groups of persons
outside the labour force who think they will seek work
during the next 12 months. Number of respondents in
each groups in brackets

7
743)

9
(393)

5
829)

21
(362)

2
168)

Personer som nsker eller
har behov for arbeid
Persons wanting or

needing paid employment
Mangler
passende
arbeid
Lack of
suitable
jobs in
the area

Alle
All

Alle
All

Andre grunner Andre
til ikke å Others
ske arbeid
Other reasons
for not
seeking work

Alle 	All 	 13 39 46 36
(3 490) (747) (274) (473) (2

Menn 	 Males 	 16 52 60 45
(1 077) (184) (55) (139)

Kvinner	Females 	 12 36 42 32
(2 382) (553) (219) (334) (1

Ugifte Unmarried 	 31 68 77 62
(452) (90) (35) (55)

Gifte 	 Married 	 9 29 35 24
(1 580) (412) (169) (243) (1

6 39 47 36 0
(350) (51) (15) (36) (299)

For gifte Previously
married 	
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Når alle "skoleelever og studenter" ble tatt med, var det 7 pro-

sent som trodde de kom til a sOke arbeid i nærmeste 12-månedersperiode

blant personer som sa at de ikke Ønsket eller hadde behov for arbeid.

Det var særlig ugifte kvinner og menn som gav uttrykk for dette.

Samsvaret mellom uttryket nsker og hensikter var stOrst blant

ugifte kvinner og menn, og stOrre for personer som "manglet passende ar-

beid" enn for personer med andre grunner til ikke å søke arbeid. Dette

siste gjaldt uansett kjOnn og ekteskapelig status. Som ventet var det

gifte kvinner - og særlig dem med andre grunner til ikke å ske arbeid

enn mangel på passende arbeid - som relativt mest sjelden sa at de ville

søke arbeid. Under en tiendedel av de gifte kvinnene kan regnes som 

forventede arbeidssOkere de nærmeste 12 månedene etter dette målet. Over 

en fjerdedel av de gifte kvinnene (brisket arbeid, men bare i underkant av 

30 prosent av disse igjen så seg i stand til - eller ville prioritere -

a ta inntektsgivende arbeid de nærmeste 12 månedene. 

4.5.3. Tids2ers2ektiv 2a nsker om inntektsgivende arbeid

I forrige kapittel så vi på forholdet mellom uttrykte nsker om

arbeid og en annen indikator på forholdet til arbeidsmarkedet, nemlig

personenes hensikter mht. arbeidssOking i de nærmeste 12 månedene. I

AKU's spørsmål om arbeidssOking (spm. 10, vedlegg 1) er det forutsatt

at personene skal ville og kunne ta arbeid i undersOkelsesuken for a
kunne svare bekreftende på spørsmålet. I et planleggingsperspektiv og ved

jamfOring med gruppa "arbeidssokere" i AKU, er det nyttig a kjenne den

tidshorisont personene legger til grunn når de oppgir at de Onsker eller

har behov for arbeid eller tror de kommer til å sOke arbeid. Denne opp-

lysningen gir også et bedre grunnlag for å bedOmme karakteren av vedkom-

mendes "sysselsettingsproblem". Med denne begrunnelsen har vi i TU

spurt om hvor raskt personene ville Ønske a begynne i arbeid dersom de

kunne få inntektsgivende arbeid (spm. 134).

SpOrsmålet er delvis ment som en indikator for personenes til-

gjengelighet for arbeidsmarkedet. Vi nsker egentlig a kunne skille ut

personer med vilje og mulighet til å ta arbeid "nå". I så fall ville det

være mulig å avgrense en gruppe som er beslektet med "arbeidssOkere" i

AKU og med en vanlig definisjon av en gruppe som er blitt kalt "discouraged

workers". Den usikkerheten som knytter seg til tolkingen om dette spørs-

målet og spesielt til de andre "holdningsspOrsmålene forer til at grunn-

laget for en særlig klaravgrensning ikke er tilstede. SpOrsmålet gir

utvilsomt nyttig informasjon om personenes planleggingshorisont og delvis

gjenspeiler det også deres "avstand" til arbeidsmarkedet (f.eks. stOrrelsen

på "arbeidshindringene"). Vi får skilt ut personer med et klart langsiktig

perspektiv på sine arbeidsonsker.	 I begrepsdannelsen om forholdet til
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arbeidsmarkedet blant personer utenfor arbeidsstyrken er det imidlertid

ikke sikkert at de mest fruktbare skillene går mellom svarene på dette

spørsmålet. I tilleggsundersøkelsen var det nokså mange med andre grunner

til ikke å søke arbeid enn mangel på passende arbeid, som sa at de nsket

å begynne i arbeid med en gang eller innen en måned. A Onske å begynne i
arbeid med en gang innebærer ikke nOdvendigvis at personene er i stand til

å ta arbeid. Personenes egne vurderinger av sin situasjon og av hva som

er "passende arbeid" varierer også fra person til person. De gruppene som

har lavest umiddelbar tilgjengelighet for arbeidsmarkedet, kan bestå av per-

soner med sterke sysselsettingsbarrierer og et stort behov for inntekts-

givende arbeid. De kan være de mest interessante gruppene sett fra et

velferdspolitisk synspunkt.

I tabell 45 viser vi andelen som Ønsket å begynne i arbeid innen

en måned blant personer som nsket arbeid, og som henholdsvis trodde og

ikke trodde at de kom til å søke arbeid i lOpet av de nærmeste 12 månedene.

Tabell 45. Prosent som nsker a begynne i arbeid innen en maned, i grupper
av personer utenfor arbeidsstyrken 1 ) som Ønsker eller har be-
hov for arbeid. Tallet på personer som svarte i hver gruppe
står i parentes Percentage of groups of persons outside the
labour force 1), wanting or needing paid employment s who want to
start working within a month. Aiumber of respondents in each
group in brackets

Viktigste grunn til ikke
søke arbeid i undersøkelsesuken
Main reason for not seeking

Alle work during the survey week
All Mangler passende arbeid

Lack of suitable
jobs in the area

Andre grunner
Other reasons

56 (272) 29 (465)

68 (126) 30 (168)

46 (146) 28 (297)

Alle AN 	  39 (737)

Tror de vil ske arbeid
i løpet av de nærmeste
12manedene Think they
will seek work during the
next 12 months 	  47 (294)

Andre Others 	  34 (443)

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.

Personer som Ønsket arbeid, som oppgav andre grunner til ikke å

søke arbeid enn "mangler passende arbeid" og som ikke trodde de kom til å

ske arbeid i løpet av de nærmeste 12 månedene, er den langt stOrste

gruppa i tabellen. Den utgjør ca. 40 prosent av alle som nsket eller

hadde behov for arbeid. Nesten 30 prosent av personene i denne gruppa

gav uttrykk for at de nsket a begynne i arbeid innen en maned. Andelen
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var bare ubetydelig større for personer med samme gruppe av grunner til ikke

a søke arbeid, men som sa at de trodde de ville søke arbeid i lOpet av de

nærmeste 12 månedene.

Personer som ikke tror de vil ske arbeid, men som Ønsker arbeid

raskt, må antas å befinne seg i en eller flere av de tre følgende situa-

sjoner: i) De er motivert for å ta arbeid nå, men opplever barrierer i

sin livssituasjon som hindrer dem i a ta arbeid i nærmeste framtid.

ii) De er motivert for å ta arbeid nå, men dette motivet må vike for andre

motiv - f.eks. Onske om å delta mest mulig aktivt i omsorg og oppdragelse

av egne barn. iii) De er generelt motivert for å ta arbeid nå, men den gene-

relle motiveringen forer ikke til konkrete forsk på å ta arbeid til de be-

tingelser (på arbeidsmarkedet) som er aktuelle med de forutsetninger de

har (f.eks. mht. utdanning, yrkeserfaring etc.)

De fleste personer med andre grunner til ikke å ske arbeid enn

mangel på passende arbeid, befant seg i livssituasjoner som er vanskelig

å kombinere med inntektsgivende arbeid. 'Ønsker' og "planer" om å ta ar-

beid forutsetter tilpasninger og tilrettelegging for å kunne bli reali-

sert, og må derfor nodvendigvis være litt langsiktige.

Over to femtedeler blant dem som Ønsket arbeid, men manglet pas-

sende arbeid, sa at de nsket å begynne i arbeid seinere enn i lOpet av en

måned. I denne gruppa var det imidlertid stOrre forskjell mellom personer

som henholdsvis trodde og ikke trodde at de kom til å ske arbeid i løpet

av de nærmeste 12 månedene. Nesten 70 prosent av de først nevnte ønsket

arbeid innen en måned, mot langt under halvparten av de øvrige. Tallene

indikerer at mange med mangel på passende arbeid som viktigste hindring,

også hadde andre grunner til ikke å søke arbeid.

Tabell 45 illustrerer antakelig godt en vesentlig begrepsmessig

forskjell mellom "arbeidssøkere' og "mulige arbeidssOkere" i AKU. Tabel-

len reiser en rekke spørsmål som ville kreve tilleggsinformasjon for

å kunne besvares. Det er foreløpig ingen grunn til å anta at de "mulige

arbeidssøkerne" er en gruppe som er svakere motivert og/eller har et

lettere sysselsettingsproblem enn "arbeidssOkerne". Imidlertid er det en

sterkt heterogen gruppe - både med hensyn til livssituasjon, situasjons-

oppfatning og andre egenskaper som påvirker personenes tilgjengelighet for

arbeidsmarkedet.

I tabell 46 har vi sett på andelen som ønsker arbeid "med en gang"

i forskjellige grupper inndelt etter "livssituasjon" på grunnlag av

svarene på spørsmålet om personenes hovedsakelige virksomhet i undersOkel-

sesuken.
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Tabell 46. Prosent som Ønsker å begynne i arbeid "med en gang" i grupper
av personer utenfor arbeidsstyrkenl) som nsker/har behov for
arbeid. Tallet på personer i hver gruppe står i parentes
(1 000) Percentage of groups of persons outside the labour
force1)3wanting or needing paid employment, who want to start
working "at once". Number of persons in each group in brackets
(1 000)

Mangler passende Andre grunner til ikke
Alle	 arbeid	 å søke arbeid
All	 Lack of suitable Other reasons for not

jobs in the area seeking work

32 (191) 45 (75) 24 (116)

26 (7) 73 (2) 14 (6)

33 (15) 78 (4) 19 (11)

28 (114) 35 (47) 24 (67)

39 (19) 50 (11) 24 (8)

42 (21) 80 (6) 28 (15)

48 (9) 54 (5) 39 (4)

23 (6) 36 (1) 21 (4)

Alle All 	

Var syk Ill 	

Var arbeidsufør
Disabled 	

Utførte husarbeid
hjemme Engaged in own
housework

Gifte kvinner
Married females 	

Ugifte/fOr gifte
kvinner Unmarried/
previously married
females 	

Pensjonist/sluttet i
arbeid Pensioned/re-
tired  

Var uten arbeid With-
out work 	

Opptatt med annet
Engaged in other acti-
vities 	

1) "Skoleelever/studenter" er holdt utenfor. Det samme gjelder menn som
"utforte husarbeid hjemme".
1)"Persons attending school, students" are excluded. Also males "engaged
in own housework".

Totalt (brisket snaut en tredjedel av personene å begynne i arbeid

"med en gang". I den største gruppa - personer med andre hovedgrunner til

ikke å ske arbeid enn mangel på passende arbeid - Onsket under en fjerde-

del å begynne med en gang. I denne gruppa var også spredningen mht.

"livssituasjon" mindre. En god del av de drygt 40 000 "syke", "arbeidsufOre"

og "pensjonister" sa at de nsket arbeid med en gang (henholdsvis ca. 26,

33 og 42 prosent). Disse gruppene skilte seg ikke klart ut som mindre "til-

gjengelige" eller "villige" etter dette kriteriet

Andelen som (brisket å begynne i arbeid "med en gang" av personer som

"Onsket eller hadde behov for" arbeid, varierer ellers en del med
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livssituasjonen. Gifte kvinner i husarbeid hjemme er den største gruppa

som "Ønsket eller hadde behov for  arbeid - uansett grunn til ikke å søke 

arbeid. Samtidig har gruppa en av de laveste andelene med Ønske om å be-

gynne i arbeid med en gang.

Både tabell 45 og 46 viser at et klart flertall av dem som Ønsket 

eller hadde behov for inntektsgivende arbeid hadde et mer langsiktig  per-

spektiv på sine Ønsker (mer enn én måned). Godt over halvparten knyttet

Ønskene til en situasjon som la mer enn et halvt år fram i tida eller de 

kunne ikke gi noe klart svar på spørsmålet om når de Ønsket å begynne å

arbeide.

Til slutt i dette kapitlet har vi vist hvordan personer som Ønsket

eller hadde behov for arbeid og som "manglet passende arbeid", fordelte

seg på svarene på et spørsmål av den typen som ble nyttet i AKU fOr 1976

(hypotetisk spørring). Se Foss (1976 og 1976a). SpOrsmålet lyder slik:

Ville De ha forsøkt a få inntekts- 1 Ja
givende arbeid dersom De visste at 2 Nei
det var passende arbeid å fa? 3 Vet ikke

Tabell 47. Prosent som ville ha forsøkt å få inntektsgivende arbeid
dersom de visste at det var passende arbeid å få, av personer
som "Ønsker eller har behov for" arbeid, og med "mangler
passende arbeid" som viktigste grunn til ikke å søke arbeid
Percentage of persons "wanting or needing work", and stating
"Zack of suitable work" as main reason for not seeking work,
who would have tried to get paid employment if they knew
suitable work was at hand

Personer som ville
forsøkt a få arbeid
Persons who would
have been seeking work

Tallet på personerl)
Number of personsl )

Pst.	 P.c.

76

76

82

83

55

1 000

75

47

11

11

Alle All 	

Utførte husarbeid hjemme,
gifte kvinner Married fe-
males engaged in own house-
work 	

UtfOrte husarbeid hjemme,
ugifte og fOr gifte kvinner
Unmarried and previously
married females engaged in
own housework 	

Pensjonister, syke, ar-
beidsuføre Pensioners,
ill, disabled  

Var uten arbeid, opptatt
med annet Without work,
engaged in other activities

1) Spm. 131.
1) Question 131.
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Tabellen ma tolkes med varsomhet siden personene, når de fikk

det hypotetiske spOrsmalet, allerede hadde sagt at de Ønsket eller hadde

behov for arbeid og at mangel på passende arbeid var den viktigste grunnen

til ikke a ske arbeid. I dette kan det ligge et press i retning av å

svare bekreftende på det hypotetiske spOrsmålet. Vi bOr ellers kunne tolke

svarene som uttrykk for hvorvidt personene vurderte tilgang på "passende

arbeid" som tilstrekkelig betingelse for a sOke arbeid eller om de opp-

levde andre forhold i tillegg, som i seg selv var tilstrekkelige til å

hindre dem i å soke arbeid.

Totalt var det nesten en fjerdedel som svarte nei på spOrsmalet -

dvs. som ikke "ville forsOkt å få inntektsgivende arbeid" selv om den vik-

tigste grunnen til ikke å sOke arbeid ble fjernet. Vi vil tolke dette

som et minimumstall. Antakelig er det en god del flere i denne gruppa

som ikke ville bli arbeidssOkere på den ene betingelsen at det ble skaffet

passende arbeid. Dette synspunktet blir stOttet av andre tabeller i dette

kapitlet og i kapittel 4. Vi vet fra fr at nesten to tredjedeler av

gruppa var gifte kvinner i husarbeid hjemme.

Også resultatene i dette kapitlet tilsier at vi må se personenes

forhold til arbeidsmarkedet som et flerdimensjonalt problem.

4.6. Tilgjengelighet for arbeidsmarkedet 

4.6.1. Om ti]ljenplieletsbeareEet

At personene skal were tilgjengelige for arbeidsmarkedet er et

sentralt kriterium i de offisielle arbeidslOshetsbegrepene. Tolkingen av

begrepet "tilgjengelighet" er imidlertid ikke innlysende. Se Foss (1978,

kap. 2.2)og Foss og •Schult(1979). Blant annet er ikke forholdet mellom

behov eller motivasjon for A ta arbeid og tilgjengelighet for arbeidsmar-

kedet, entydig. (Foss 1978, s. 4.)

Det er ikke gitt noen god operasjonalisering av dette kriteriet.

Dette er blant de problemene som gjor f.eks. avgrensningen av en gruppe

"arbeidssOkere" i AKU uskarp. Tilgjengelighetskravet er gjengitt i spors-

målsteksten, men blir antakelig tolket ulikt av forskjellige personer, av-

hengig av en rekke egenskaper ved den som blir intervjuet. Personer med

lav mobilitet har et geografisk snevrere arbeidsmarked å ske på enn mer

mobile personer. Deres tilgjengelighet avtar raskere med Økende avstand

mellom bostedet og det aktuelle arbeidsmarkedet, enn for mer mobile personer.

Forskjellige svar på spørsmål 10 i AKU om arbeidssOking (vedlegg 1), kan

derfor skyldes forskjeller i mobilitet like så vel som forskjeller i styr-

ken av behovet eller motivet for å ta arbeid. Egenskaper som utdanning

og helsetilstand bidrar også til å definere mengden og variasjonen av de
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arbeidsplasser som står på valg. Tilgjengeligheten varierer med hva som

blir oppfattet som et "akseptabelt" arbeid.

En tolking av uttrykket som kan virke rimelig, er at det finnes

minst ett arbeid på det aktuelle arbeidsmarkedet som personene både "kan"

og "vil" ha.

At en person "kan ha" et arbeid må bl.a. bety at vedkommende har

de fysiske og psykiske forutsetninger som er nOdvendige for å kunne utfore

arbeidet - at personen er "arbeidsfOr" i forhold til dette arbeidet.

Videre må personen ha den utdanning og erfaring som er nOdvendig for å kunne

utfOre arbeidet. Videre må personen ha den utdanning og erfaring som er nOd-

vendig for å kunne utfOre arbeidet. Endelig må arbeidet være forenlig med

personenes aktuelle virksomhet (heltidsstudier og heltids hjetmnearbeid eller

omsorgsarbeid er f.eks. i regelen ikke forenlig med heltidsarbeid i markedet),

og arbeidet må være forenlig med vedkommendes livssituasjon i videre forstand.

At en person "vil ha" et arbeid kan bl.a. bety at lOnn og andre

ansettelsesvilkår/arbeidsforhold i arbeidet er i samsvar med personens krav.

Kostnadene (sosiale, materielle, Økonomiske) ved å ta arbeidet i forhold

til belOnningen, må være slike som personene kan godta.

4.6.2. Arbeidshindrinaer

I TU stilte vi en rekke spørsmål hvor intervjuobjektene fikk gi

uttrykk for hva de opplevde som vanskeligheter i forbindelse med å ta inn-

tektsgivende arbeid. Vi spurte dessuten om hvilke krav de ville stille

til en del egenskaper ved et arbeidsforhold. Slike opplysninger blir også

hentet inn ved hjelp av tre enkle spOrsmål i det ordinære AKU, men i TU

ble temaet grundigere belyst.

I tabell 48 gir vi en oversikt over hvordan personene vurderte

forskjellige forhold mht. muligheten for å ta inntektsgivende arbeid.

SpOrsnålsteksten lyder slik: "Tror De noen av fOlgende forhold vil gjøre

det svært vanskelig, litt vanskelig eller ikke vanskelig for Dem å ta

inntektsgivende arbeid?" (spørsmål 125 a-j). I tabellen er det én kolonne

for prosentandelen som svarte "svært vanskelig" og én for andelen som

svarte "svært vanskelig" eller "litt vanskelig".

De forholdene som relativt flest oppfattet som svært vanskelige,

var egen helsetilstand og mulighetene for å få passende arbeid på stedet.

Tabellen gir fOrst og fremst et inntrykk av at det ofte var flere enn ett

forhold som ble betraktet som vanskelig i forbindelse med å ta arbeid.

Blant personer som ønsket arbeid, men manglet passende arbeid, mente

f.eks. ca. 30 prosent at små barn i husholdningen ville gjøre det vanske-

lig å ta arbeid. En like stor andel sa at husarbeid i hjemmet ville gjøre

det vanskelig. Holdninger hos familie og venner ble opplevd som en hind-

ring bare av svært få.
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Siden personer med husarbeid hjemme som hovedsakelig virksomhet

var den største gruppa utenfor arbeidsstyrken og den helt dominerende

gruppa blant personer som nsket eller hadde behov for arbeid, har vi sett

spesielt på denne gruppa (tabell 49). Vi har i tabellen bare tatt med

andelen som opplevde utvalgte forhold som svært vanskelige. 

Tabell 48. Prosent av personer utenfor arbeidsstyrken ", gruppert etter
syn på å ta inntektsgivende arbeid og grunn til ikke å ske
arbeid, som tror spesifiserte forhold vil gjøre det vanskelig
eller svært vanskelig å ta inntektsgivende arbeid. Tabellen
bygger på spørsmål 125 Percentage of persons outside the
labour tercel), with different attitudes to taking paid employ-
ment and with different reasons for not seeking work, who
think that specified conditions would make it difficult or
very difficult to get paid employment. The table is based
on question 125

Personer som nsker/

Forhold som kan
gjore det vanskelig
å ta inntektsgivende
arbeid
Conditions that could
make it difficult to
take paid employment

har behov for arbeid
Persons wanting or

needing paid employment 
Mangler Andregrunner
passende til ikke å
arbeid ske arbeid

Lack of Other
suitable reasons for
jobs in not seeking

the area work
Vans- Svært
kelig vans-
i alt keli g Vans- Svært Vans- 

Svært Vans- Svært

Diffi- Very keli vans- kelig vans- kelig vans-

cult, diffi-
i a4 kelig i alt kelig i alt kelig

total cult

Alle
All

Andre
Others

Små barn i hushold-
ningen Small child-
ren in the household

Syke eller ufre i
husholdningen etc.
/ZZ or disabled in the
household etc

Hva familie og venner
mener Opinion of
family and friends

Husarbeid i hjemmet
Household work at home

Mulighetene for å få
passende arbeid på
stedet Possibilities
of getting a suitable
job in the area 	

Ønske om arbeid i sam-
svar med utdanning,
yrkeserfaring og kvali-
fikasjoner Wanting work
in correspondence with
education, experience
and qualifications 	
1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.

22 14 30 11 42 30 16 11

10 7 8 4 14 10 10 7

6 3 8 2 6 2 6 3

30 11 29 4 34 8 29 12

34 24 90 70 48 26 27 16

26 12 59 32 38 16 18 8
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Tabell 48 (forts.). Prosent av personer utenfor arbeidsstyrken i) , gruppert
etter syn på å ta inntektsgivende arbeid og grunn til
ikke å sOke arbeid, som tror spesifiserte forhold vil
gjøre det vanskelig eller svært vanskelig å ta inn-
tektsgivende arbeid. Tabellen bygger på spørsmål 125
Percentage of persons outside the labour forcel ) , with
different attitudes to taking paid employment and with
different reasons for not seeking work, who think that
specified conditions would make it difficult or very
difficult to get paid employment. The table is based
on question 125

P---------je—r-7—ersonersomifinsi —
har behov for arbeid 

Forhold som kan 	 Alle 	 Mangler Andre grunner 	 Andre
gjøre det vanskelig 	 passende 	 til ikke å
å ta inntektsgivende 	 arbeid 	 ske arbeid 
arbeid Vans- Svært Vans- Svært Vans- Svært Vans- Svært

kelig vans- kelig vans- kelig vans- kelig vans-
i alt kelig i alt kelig i alt kelig i alt kelig

Har lite utdanning
eller yrkeserfaring
Lack of education or
experience  

Opptatt med skolegang/
studier School/studies

Fravær fra inntekts-
givende arbeid en tid
Absence from work for
some time  

Egen helsetilstand
Own health condition .

Tallet på personer
som svarte Number of
respondents 	

Tallet på personer i
befolkningen (1 000)
Number of persons in
the population (1 000)

23 9 49 21 29 10 18 7

5 4 4 2 9 7 4 3

17 6 29 10 23 6 14 5

35 24 32 12 32 21 36 27

2 414 253 404 1 757

778 78 133 568

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.
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Tabell 49. Prosent i hver gruppe av personer utenfor arbeidsstyrken
med husarbeid hjemme som hovedsakelig virksomhet, som mener
spesifiserte forhold vil gjøre det svært vanskelig å ta inn-
tektsgivende arbeid. Tallet på personer i hver gruppe står i
parentes (1 000) Percentage of groups outside the labour force
engaged in own housework, who think specified conditions would
make it difficult to get paid employment. Number of respondents
in each group in brackets (1 000)

Utvalgte forhold som
kan gjOre det vanskelig
å ta arbeid/viktigste grunn
til ikke å soke arbeid
Conditions that could make
it difficult to take paid
employment/main reason for
not seeking work

Personer som nsker
eller har behov
for arbeid
Persons wanting or
needing paid
employment

Andre personer i
husarbeid hjemme
Other persons
engaged in own
housework

Små barn i husholdningen Small
children in the household 	

Viktigste grunn Main reason

Mangler hjelp til barnepass
Lack of help for care of
children 	

Syke eller uføre i husholdningen
Ill or disabled in the household 	

Husarbeid i hjemmet Household work
at home 	

Muligheter til a få arbeid på
stedet Possibilities of getting
a suitable job in the area 	

Viktigste grunn

Mangler passende arbeid Lack
of suitable jobs in the area 	

Andre grunner Other reasons 	

Ønske om arbeid i samsvar med
kvalifikasjoner Wanting work in
correspondence with qualifications

Lite utdanning og yrkeserfaring
Lack of education and experience 	

Egen helsetilstand Own health
condition 	

35 (122) 20 (303)

77 (31)

7 (122) 7 (303)

8 (122) 18 (303)

46 (122) 20 (303)

71 (52)

27 (70)

25 (122) 10 (303)

15 (122) 6 (303)

7 (122)

Også blant personer i denne gruppa totalt var det "mulighetene

for å få passende arbeid på stedet" som av relativt flest ble vurdert

som "svært vanskelig" (46 prosent blant dem som Ønsker eller har behov

for arbeid). Deretter var det "små barn i husholdningen" som ble oppgitt

hyppigst.
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Tabell 50 viser at det hovedsakelig var gifte kvinner i husarbeid

hjemme og med "mangler hjelp til barnepass" som viktigste grunn til ikke

å søke arbeid, som relativt hyppigst oppgav at små barn i husholdningen

ville gjøre det "svært vanskelig" A ta inntektsgivende arbeid. Hjemmear-

beidende kvinner med andre grunner til ikke å soke arbeid, oppgav imidler-

tid også relativt hyppig at små barn i husholdningen ville gjøre det svært

vanskelig a ta inntektsgivende arbeid. Nesten to femtedeler av alle kvin-
ner i husarbeid hjemme opplevde dette som svært vanskelig.

Tabell 50. Prosent i hver gruppe av gifte kvinner med hovedsakelig virk-
somhet "husarbeid i hjemmet", som mener at "små barn i hushold-
ningen vil gjOre det svært vanskelig å ta arbeid". Tallet på
personer i hver gruppe står i parentes (1 000) Percentage of
different groups of married females engaged in own housework,
who think that "the presence of small children in the household
will make it very difficult to take paid employment". Number
of persons in each group in brackets (1 000)

Viktigste grunn
til ikke å
ske arbeid
Main reason for
not seeking work

Ønsker eller har
behov for inntekts-
givende arbeid
Want or need
paid employment

Andre
Others

Alle All  	38 (114)

Mangler passende arbeid Lack of suitable
jobs in the area  	 17 (47)

Mangler hjelp til barnepass Lack of help
for care of children	 78 (32)

Andre grunner Other reasons  	 29 (35)

22 (246)

Gifte kvinner i husarbeid hjemme som nsket inntektsgivende arbeid,

men som manglet hjelp til barnepass, ble spurt om de "i lopet av de siste

12 månedene har forsOkt A skaffe regelmessig barnetilsyn". Et antall som

i befolkningen svarte til drygt 5 000 (eller ca. 16 prosent) av de ca.

32 000 kvinnene i denne gruppa, svarte ia på spørsmålet.

Når så vidt få har forsOkt å skaffe tilsynsordninger kan dette for

noen skyldes et Ønske om å utføre omsorgs- og oppdragelsesfunksjonene selv

i en periode av barnets liv. Dette kan være et resultat av en vurdering

av kvaliteten på de barnetilsynstilbud som finnes på stedet. Et slikt

Ønske må veies mot Ønsket om å delta i inntektsgivende arbeid. Selv med

en prinsipielt positiv holdning til at barn deltar i kollektive tilsyns-

ordninger, kan en vurdering av de aktuelle ordninger på stedet falle ut til

fordel for å passe barn selv. For noenkan det ligge en kostnadsvurdering

til grunn for at de ikke har forsokt å skaffe tilsynsordninger, noen kan

la være å forsOke fordi de vet at det ikke finnes tilfredsstillende
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ordninger på stedet, noen kan hafbrsat former enn 12 måneder siden og gitt

opp, mens enkelte har sOkt og venter på plass i en institusjon. Slike mo-

menter må vi ta i betraktning når vi tolker svarfordelingen på dette spOrs-

målet.

Direkte spørsmål viser at alle disse grunnene antakelig var repre-

sentert, men den først nevnte -et onske om selv å ha tilsyn med barna-er

den som ble nevnt av relativt flest. (Gåsemyr 1978: 20.)

Valget av tilpasningsform i forhold til arbeidsmarkedet for kvinner

med forskolebarn,blir påvirket både av holdninger hos kvinnene selv og i

omgivelsene til hva som oppfattes som best for barna. Slike holdninger

endrer seg med tida bl.a. som en fOlge av forandringer i kvaliteten på

tilbudet av barnetilsynsordninger, forandringer i kunnskapene om virkninger

for barna av ulike omsorgsformer, forandringer i familieforhold og hjem-

situasjon og som fOlge av generelle levekårs- og arbeidsmarkedsendringer.

FAKTA's undersOkelse fra 1972 (FAKTA 1972) om holdninger til like-

stilling i Norge, inneholdt noen spOrsmål om holdninger til tilsynsord-

ninger. IfOlge denne undersOkelsen svarte bare 18 prosent av kvinnene

(20-69 år) at barn under 2 år bor kunne være i barnehage eller daginsti-

tusjon 4-5 timer daglig. 45 prosent mente at barna bOr bli over 3 år fOr

de kan være borte fra hjemmet så lenge hver dag. Bare 5 prosent av kvin-

nene mente at barn under to år bOr kunne være i barnehage eller daginsti-

tusjon på heltid (7-8 timer daglig). Over halvparten mente at barna må

bli 5 år fOr de kan være så lenge i daginstitusjon. Ca. en fjerdedel

mente at barn overhodet aldribOr være i daginstitusjon så lenge. Bare

ca. to femtedeler av kvinnene mente at moren bør kunne ta deltidsjobb 

mens barnet er under 3 år forutsatt tilfredsstillende tilsyn. Snaut en

tredjedel mente at barnet matte være mint i skolealder fOr mora kunne ta

deltidsjobb. Når det gjaldt heltidsarbeid var andelene henholdsvis ca.

16 og ca. 60 prosent.

Blant personer med andre hovedgrunner til ikke å sOke arbeid enn

mangel på passende arbeid, var det også en del personer som i tillegg til

den oppgitte hovedgrunn vurderte mulighetene for å få passende arbeid som

"svært vanskelig". Tabell 51 viser at over en fjerdedel i denne gruppa

oppgav dette. Nesten to tredjedeler (ca. 65 prosent) av dem som "Ønsker/

har behov for arbeid" og som oppgav andre grunner til ikke å sOke arbeid

enn mangel på passende arbeid, er personer i husarbeid hjemme. Av disse

oppgav nesten 30 prosent at mulighetene til å få passende arbeid ville

gjOre det "svært vanskelig" å ta arbeid.

Helsetilstand er en viktig komponent i begrepet "tilgjengelighet

for arbeidsmarkedet". Uansett livssituasjon, arbeidsmarkedsstatus og etter-

spOrselssituasjon (men selvsagt ikke uavhengig av dette), vil nedsatt
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helse fOre til mindre valgfrihet og stOrre omkostninger ved deltaking på

arbeidsmarkedet.

Tabell 52 viser andelen som mente at "egen helsetilstand" ville

gjOre det "svært vanskelig" å ta inntektsgivende arbeid. Noe over 7 000

(ca. 6 prosent) av de gifte kvinnene som var i husarbeid hjemme og som

Ønsket arbeid, mente at helsesituasjonen deres ville gjOre det svært

vanskelig å ta arbeid. Ca. 31 000 (eller 13 prosent) av personene i denne

gruppa som ikke nsket arbeid, opplevde helsesituasjonen på samme mate.

I de vrige gruppene var det, som ventet, en langt stOrre andel som mente

at helsa deres var til alvorlig hinder for A ta arbeid.

Tabell 51. Prosent som tror "mulighetene for å få passende arbeid på
stedet" vil gjøre det svært vanskelig å ta inntektsgivende
arbeid, av forskjellige grupper av personer utenfor arbeids-
styrken1) . Personer i alt i hver gruppe star i parentes (1 000)
FOcentage of different groups of persons outside the labour
forcel ) who think that "the possibilities of getting suitable
work in the area" will make it very difficult to take paid
employment. Number of persons in each group in brackets
(1 000)

Ønsker/har behov for arbeid
Want or need paid employment

ManglerHovedsakelig	 Andre grunnerpassende
virksomhet	 Alle	 til ikke a 	 AndrearbeidMain	 All 	Alle	 sOke arbeid	 OthersLack ofactivity	 All 	Other reasonssuitable fjobs in for not

the area seeking work

24 (690) 44 (191) 71 (75) 26 (115) 17 (499)

29 (416) 46 (133) 69 (58) 29 (75) 21 (283)

16 (150) 36 (21) 80 (6) 20 (15) 13 (129)

51 (10) 52 (9) 7 (5) 32 (4) 38 (1)

22 (15) 43 (6) 86 (1) 35 (3) 10 (9)

13 (22) 18 (7) 47 (2) 9 (6) 10 (15)

16 (78) 39 (15) 92 (4) 21 (11) 11 (63)

Alle All

UtfOrte husarbeid
hjemme Engaged in
own housework  

Pensjoist, sluttet
arbeid Pensioned,
retired  

Var uten arbeid
Without work 	

Opptatt med annet
Engaged in other
activities  

Var syk Ill  

Var arbeidsufOr
Disabled 	

1) "Skoleelever/studenter" er holdt utenfor. Det samme gjelder menn som
"utfOrte husarbeid hjemme".
1) "Persons attending school, students" are excluded. Also, males
"engaged in own housework".
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Tabell 52. Prosent i hver gruppe av personer utenfor arbeidsstyrken, som

mener at "egen helsetilstand" vil gjøre det "svært vanskelig"
å ta inntektsgivende arbeid. Tallet på personer i hver gruppe
står i parentes (1 000) Percentage of different groups of
persons outside the labour force, who think that "their own
health situation" will make it "very difficult" to take paid
employment. Number of persons in each group in brackets
(1 000)

Ønsker eller har
behov for arbeid
	

Andre
Want or need paid
	

Others
e Zo ment

UtfOrte husarbeid hjemme, gifte
kvinner Married females en-
gaged in awn housework 	

UtfOrte husarbeid hjemme,
ugifte/fr gifte kvinner Un-
married/previously married fe-
males engaged in own housework ..

Pensjonist, sluttet i arbeid
Pensioned, retired 	

Var syk Ill 	

Var arbeidsufOr Disabled 	

6 (114) 13 (246)

14 (19) 32 (37)

34 (21) 36 (129)

44 (7) 51 (15)

82 (15) 75 (63)

Tabell 53. Prosent i hver gruppe av personer utenfor arbeidsstyrken"
med 4 eller flere "arbeidshindringer" 2). Tallet på personer
som svarte i hver gruppe står i parentes Percentage of
different groups of persons outside the labour fOrcel)with
4 or more "employment obstacles"2)-Number of respondents in
each group in brackets

Personer som Onskereller
har behov for arbeid
Persons wanting or

needing paid employment 
Mangler

Alle	 Andre grunner Andre
All

	passende
til ikke å	 Othersarbeid
sOke arbeidLack of Other reasonssuitable

jobs in for not

the area 	
.seeks.ng work

Alle All  	 26	 46	 33	 21

	

(2 410)	 (271)	 (399)	 (1 740)

Tror de vil ske arbeid i lopet
av de neste 12 månedene Think
they will seek work during the	 24	 37	 32	 10
next 12 months  	 (421)	 (126)	 (120)	 (175)

Tror ikke de vil sOke arbeid i
lOpet av de neste 12 månedene
Do not think they will seek	 26	 55	 34	 22

	work during the next 12 months (1 989) 	 (145) 	 (279) 	 (1 565) 
1) Se note 1, tabell 12. 2) Svaret "svært vanskelig" eller "litt vanskew
lig" på hvert av spOrsmålene 125a-125j, regnes som en "arbeidshindring".
1) Se note 1, table 12. 2) The answers "very difficult" or "some diffi-
cult" on each of the questions 125a-125j, are taken as an "employment
obstacle".
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Vi har også sett hvor mange arbeidshindringer den enkelte person

har oppgitt og satt dem i sammenheng med andre indikatorer på forholdet til

arbeidsmarkedet (tabell 53).

Andelen med "mange" (4 eller flere) "arbeidshindringer" var storst

blant personer som Ønsket eller hadde behov for arbeid og en del stOrre

for personer som Ønsket arbeid, men manglet passende arbeid, enn for per-

soner som Ønsket arbeid og oppgav andre grunner til ikke å søke arbeid (46

og 33 prosent). I alle disse gruppene var andelen med "mange" hindringer

mindre blant personer som oppgav at de trodde de ville sOke arbeid i løpet

av de neste 12 månedene, enn blant personer som ikke trodde de ville soke

arbeid. Dette var særlig markert for personer som Ønsket arbeid, men som

manglet passende arbeid.

4.6.3. Vurdering av egne sysselsettingsmuligheter

I TU (tilleggsundersOkelsen til AKU, 4. kvartal 1976) spurte vi

bl.a. om personene regnet med at det ville være nødvendig å flytte for å

få inntektsgivende arbeid (spOrsmål 132, vedlegg 3). Resultatet er vist

i tabellene 54 og 55.

Tabell 54 viser at 6 prosent av alle de 48 000 personene, regnet med

måtte flytte. Ca. 64 prosent regnet ikke med å måtte flytte, mens ca.

30 prosent ikke visste eller ikke besvarte spørsmålet Orned flest i kate-

gorien "vet ikke"). De som svarte "vet ikke", er antakelig en gruppe som

hadde lite kunnskap om sine sjanser på arbeidsmarkedet. Det var relativt

færrest i denne gruppa blant personer som (brisket arbeid. Det største re-

lative innslaget av personer som regnet med A måtte flytte, hadde den

gruppa som sa at de ville søke arbeid i lOpet av de nærmeste 12 månedene.

Ifølge TU var det i alt ca. 779 000 personer utenfor arbeidsstyrken.

Av disse oppgav ca. 208 000 eller ca. 27 prosent at de (brisket eller hadde

behov for inntektsgivende arbeid. Legger vi til de som oppgav at de ikke

(brisket eller hadde behov for inntektsgivende arbeid, men oppgav at de ville

sOke slikt arbeid innen 12 måneder, får vi i alt ca. 234 000 personer,

eller 30 prosent av alle utenfor arbeidsstyrken. De som både Ønsket eller

hadde behov for inntektsgivende arbeid og ville sOke slikt arbeid innen

12 måneder, utgjorde ca. 77 000, eller snaut 10 prosent av alle utenfor

arbeidsstyrken.

Blant de 208 000 som (brisket eller hadde behov for inntektsgivende

arbeid, var det 13 prosent som regnet med at det ville være nødvendig for

dem å flytte for å få passende arbeid. Blant de 77 000 som både Ønsket

arbeid og ville sOke innen 12 måneder, var det 16 prosent som regnet med

måtte flytte for å få arbeid.



165

Tabell 54. Personer utenfor arbeidsstyrken i) med forskjellige (brisker/
intensjoner mht. å ta inntektsgivende arbeid, etter om de
regner med at det vil være nOdvendig å flytte for å få arbeid.
Prosent Persons outside the labour forcel)with different
attitudes and intentions as to take paid employment, by
whether they think it would be necessary to move to another
area to get a job. Per cent

Regner med
at det vil 

Regner ikke

være nodven- med at det

e
dig A flytte

vin 
dvi:r;

I alt arbeid	

nOd-

for å få	 v
flytte for

Total Think it	 få arbeid

will be	 Do not think
it will be
necessary to
move to get
a job

Tallet
på per-

ikke,
Vet	

befolk-
soner i

gitt
Do not Number of

:::)

uks °np Poe Pwc
fied 

-

;3;;:71371

Un-necessary
to move
to get
a job

Alle All

Ønsker/har behov for
arbeid Want or need
paid employment  

Vil sOke innen 12maneder
Will seek work within
12 months 	

Andre Others 	

Andre 	

Vi1soke innen12 måneder

Andre 	

100 6 64 30 779

100 13 75 12 208

99 16 73 10 77

100 11 76 13 131

100 4 60 36 570

101 14 58 29 27

100 3 60 37 543

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.

I tabell 55 har vi bare sett på den gruppa som sa at de (brisket

arbeid. Det var relativt langt flere som trodde de matte flytte for å

få arbeid blant personer med mangel på passende arbeid som viktigste grunn

til ikke å sOke arbeid, enn blant personer med andre grunner.

Det er selvsagt en sammenheng mellom folks opplevelse av vanske-

ligheter i forbindelse med evt. arbeidssOking og deres vurderinger av

mulighetene for å få arbeid på stedet uten å måtte flytte. I tabell 56

har vi gitt en grov illustrasjon av denne sammenhengen. Svarene på spOrs-

målet om personene regnet med å måtte flytte for å få arbeid, gir også

et inntrykk av hvor problematisk de oppgitte hindringene oppfattes.

Ved vurderingen av variabelen "tallet på opplevde arbeidshindringer" i

tabell 56 skal vi være oppmerksom på at det er en nær sammenheng mellom

enkelte av de opplevde hindringene (se spOrsmål 125).
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Tabell 55. Personer utenfor arbeidsstyrken som nsker/har behov for ar-
beid, etter om de regner med at det vil være nødvendig å flytte
for å få arbeid. Prosent Persons outside the labour force
wanting or needing paid employment, by whether they think it
would be necessary to move to another area to get a job. Per
cent

Regner med Regner ikke
at det vil
være nOdven-
dig å flytte
for å få

necessary	 necessary to speci- persons

tomove to	 move to get fted (1 000)

get a job	 a job

I alt
arbeidTotal . .Thsnk st
will be	 it will be	 ofun-

med at det 	 Vet
Tallet

vil være nod- ikke, 	 .
pa per-

vendig å 	 uopp- soner
flytte for a gitt

(1 000)
få arbeid 	 Do not NumberDo not think know

6 	 81

Mangler passende arbeid
Lack of suitable jobs
in the area 	

Andre grunner til ikke å
søke arbeid Other
reasons for not seeking
work 	

100 	 24

100

63 	 13 	 78

13 	 i33

Blant de med "mange hindringer" var det 12 prosent, eller i alt ca.

23 000, som regnet med å matte flytte for å få arbeid. Dette er vel 3

prosent av alle utenfor arbeidsstyrken. Blant de med "få hindringer" var

det 6 prosent som regnet med å måtte flytte. Dette svarer til snaut 23 000

personer, og var altså nesten like mange som tallet på de med mange hind-

ringer som måtte flytte. Allikevel er det tydelig at andelen som regner

med å måtte flytte Oker med tallet på opplevde hindringer. Blant dem uten

opplevde hindringer var andelen som regnet med å måtte flytte for å få

arbeid, 3 prosent (dvs. vel 3 000 personer).



Many obstacles3) 	

Få hindrinpr
3) Few

obstacZes 37 	

Ingen hindringer 3) No

Alle All 	

Mange hindringe
3)

obstacles 3)

Uoppgitt Unspecified ..
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Tabell 56. Personer utenfor arbeidsstyrken
1) 

med ulikt antall opplevde
arbeidshindringer 2), etter om de regner med at det vil være
nOdvendig å flytte for å få arbeid. Prosent Persons outside
the labour forcel ) stating different number of employment ob-
stacles 2) , by whether they think it would be necessary to move
to another area to get a job. Per cent

Regner med Regner ikke
at det vil med at det
være nOdven- vil være nOd-
dig å flytte vendig a

I alt 
for å få 	 flytte for å
arbeid 	 få arbeidTotal Think it	 Do not think
will be	 it will be
necessary	 necessary to
to move to move to get
get a job	 a job

Vet
ikke, Tallet

pa per-uopp-
gitt 	 soner

D	
(1 000)Do not 

persons

know, Number

un- of

sPeci
flied	 ( 1 000)

100 6

99 12

100

101 3

99 1

64 	 30 	 779

71 	 16 	 188

77 	 17 	 380

61 	 37 	 109

7 	 91 	 104

1) Se note 1, tabell 12. 2) Variabelen "tallet på opplevde arbeidshind-
ringer" er basert på spOrsmål 125 i tilleggsundersøkelsen (TU) 4. kvartal
1976, se vedlegg 2. De forhold som personene har oppgitt som "svært
vanskelig" eller "litt vanskelig" regner vi som "opplevde arbeidshind-
ringer". 3) "Mange hindringer" betyr minst fire "opplevde hindringer".
"Få hindringer" betyr 1-3 "opplevde hindringer".
1) See note 7, table 12. 2) The variable "number of stated obstacles to
employment" is based on question 125 in SS, 4th quarter 1976, see annex 2.
Conditions stated as "very difficult" or "some difficult" are taken as
"employment obstacles". 3) "Many obstacles" is at lest 4 "stated ob-
stades". "Few obstacles" denotes 1-3 "stated obstacles".

I tabell 57 har vi gruppert sammen de mer likeartede av forholdene

som kan oppleves som "hindringer", og vist hvordan personene fordelte seg på

de forskjellige typene av hindringer. Tabellen viser at 6 prosent (ca.

47 000 personer) av de 779 000 personene utenfor arbeidsstyrken i totalbe-

folkningen, opplevde alle tre typer av hindringer ("husholdningsforhold",

egen helse og mangel på utdanning/erfaring). 26 prosent (ca. 202 000

personer) opplevde ingen av forholdene som hindringer (disse kan imidlertid

ha opplevd andre forhold som hindringer) enn de vi har valgt ut). Ca. en

fjerdedel (11+11+4 prosent, tilsvarende ca. 202 000 personer) opplevde to

av forholdene i tabellen som hindringer, mens over to femtedeler (19+6+17

prosent, tilsvarende ca. 326 000) sa at ett av de nevnte forholdene ville

gjOre det vanskelig A ta arbeid.
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Kombinasjonen av hindringer knyttet til egen helsetilstand og lite ut-

danning/erfaring (ca. 10 prosent eller ca. 78 000 personer) gir svært lav

"arbeidsmarkedsstatus" og dessuten lav mobilitet på arbeidsmarkedet. Det

er verdt å merke seg at av de ca. 366 000 som oppgav at "husholdningsfor-

hold" utgjorde en hindring, var det bare ca. 148 000 eller ca. to femte-

deler som ikke samtidig trodde at de andre forholdene i tabellen ville gjøre

det vanskelig å ta arbeid. En annen interessant gruppe er de ca. 47 000

som ikke oppgav andre vanskeligheter enn lite utdanning/yrkeserfaring. Vi

kjenner dessverre ikke innstillingen til inntektsgivende arbeid blant per-

sonene i de ulike cellene i tabellen.

Tabell 57. Personer utenfor arbeidsstyrken° etter hvilke forhold de tror og 2 kke
tror vil gjøre det vanskelig for dem å ta inntektsgivende arbeid.
Prosent 3). Tallet på personer står i parentes (1 000) 3) Persons out-
side the labour forcel), by the kind of circumstances they think would
make it difficult for them to take paid employment. 2) Per cent3 ).
Number of persons in brackets (1 000) 3 )

Husholdningsforhold vil
gjøre det vanskelig (små
barn i husholdningen og/
eller syke eller uføre i
husholdningen og/eller
husarbeid i hjemmet)

Household conditions will
make it difficult to take
pa-1d employment (small
children in the household
and/or ill or disabled in

the household and/or
household work at home) 

Ikke vanske-
Vanskelig pga. 	 pga.
lite utdanning lite utda- 	 Ikke vanske-eller yrkeser- ning eller 	 Vanskelig pga. 	 pga.

ngfaring 	 liteutdanni 	 5yrkeserfaring 	 lite utdan-Difficult due 	 eller yrkeser-
to Zack of 	

Not difficult 
faring

	fling eller
due to lack 	 yrkeserfaringeducation or of educationexperience or experience

Husholdningsforhold vil
ikke gjøre det vanskelig

å ta arbeid
Household conditions will
not make it difficult to

take paid employment

I alt
Total

I alt	 Total 	

Egen helsetilstand
vil gjøre det vanske-
lig 	 Own health con-
dition will make it
difficult 	

100
(778)

38

17
(133)

6

30
(233)

11
(295) (47) (85)

Egen helsetilstand
vil ikke gjøre det
vanskelig 	 Own health
condition will not
make it difficult .. 62 11 19

(483) (86) (148)

10 	 43
(78) 	 (334)

4 	 17
(31) 	 (132)

6 	 26
(47) 	 (202)

1) Se note 1, tabell 12. 2) Se spørsmål 125 i vedlegg 2. 3) Tabellen bygger på
2 111 observasjoner som tilsvarer ca. 779 000 personer = 100 prosent.
1) See note 1, table 12. 2) See question 125, annex 2. 3) The table is based on

111observations corresponding to approx. 779 000 persons = 100 per cent.
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Vi har også undersøkt om personer som nsket arbeid, men manglet

passende arbeid og personer som Ønsket arbeid, men lot være å søkearbeid av

andre grunner, vurderte vanskelighetene med å få et passende arbeid på

stedet forskjellig.

Tabell 58 viser at det var svært liten eller ingen forskjell

mellom de to gruppene når det gjelder vurderingen av egne sysselsettings-

sjanser på det lokale arbeidsmarkedet. Over halvparten i begge gruppene

vurderte det slik at det ville bli svært vanskelig å få arbeid på stedet.

Vi har sett tidligere at kravene til et "passende" arbeid ikke var de

samme for de to gruppene . (Foss 1977:35.)

Tabell 58. Personer som ønsker/har behov for arbeid og med forskjellig
grunn til ikke å søke arbeidl ) , etter om de tror det er
vanskelig å få arbeid på stedet. Prosent Persons wanting
or needing paid employment and having different reasons for
not seeking workl),_by whether they think it would be diffi-
cult to get a job in the area. Per cent

Mulighetene for a få arbeid
på stedet vil gjOre det

The labour market in the area
Grunn til 	is appraised to make it 
ikke å søke 	 Ikke aktu-
arbeid 	 I alt Svært vanske- Litt vanske- Ikke vanske- elt/vet
Reason for	 Total lig A ta 	 lig A ta 	 lig a ta 	 ikke
not seeking	 arbeid 	 arbeid 	 arbeid 	 No
work	 Very diffi- Some diffi- Not diffi- current

cult to	 cult to	 cult to	 interest/
get a job	 get a job	 get a job	 do not

know

Tallet
på per-
soner
som
svarte
Number
of
respon-
dents

Alle All ... 	 100

Mangler pas-
sende arbeid
Lack of suit-
able jobs in
the area .... 101

Andre grunner
Other reasons	 99

54 17 23 6 747

51 19 24 7 274

55 17 22 5 473

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.

4.6.4. Krav til et arbeidsforhold

Et viktig "tilgjengelighetskriterium" er personenes forventninger til

et potensielt arbeidsforhold - hvilke krav og hvor mange krav de stiller til et

arbeidsforhold for at de skal vurdere det som "passende". At en person "vil ha"

et arbeid ma tolkes som at dette arbeidet minst oppfyller de minstekrav personen

har til et "passende" arbeid.
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I tabell 59 (laget på grunnlag av spm. 20 i AKU), får vi en an-

tydning om hvilke egenskaper personer med forskjellig viktigste grunn til

ikke å ske arbeid krever av et arbeidsforhold for at det skal regnes som

"passende". Tabellen viser bare hva intervjuobjektene regner som det

viktigste kravet som må oppfylles for at et arbeid skal passe for dem.

Muligheter for deltidsarbeid er det kravet som nevnes av flest

blant dem som "mangler passende arbeid" (42 prosent). Deretter kommer

"arbeid i nærheten av hjemmet" som nevnes av en fjerdedel. Ca. 6 prosent

krever en ordning med fleksibel arbeidstid, mens henholdsvis 7 og 10 pro-

sent stiller krav til selve karakteren av arbeidet - lett arbeid eller ar-

beid i samsvar med kvalifikasjoner og evner. Ca. 6 prosent mener at det

overhodet ikke finnes arbeid for dem, og ca. 5 prosent stiller forskjellige

uklassifiserte krav. Svært mange stiller i tillegg til det viktigste

kravet, også opp krav eller nsker med hensyn til andre egenskaper ved et

potensielt arbeidsforhold. I rapport 1 (Foss 1976, tabell 3.10) viste vi

at ca. 80 prosent av dem som "ville sOkt arbeid" dersom det var arbeid å

få, Ønsket en ukentlig arbeidstid på under 30 timer. Andelen var enda

større blant personer med "husarbeid hjemme" som hovedsakelig virksomhet.

Snaut en femtedel nsket å jobbe under 20 timer. Storparten Ønsket å ar-

beide mellom 20 og 30 timer.

Krav om arbeid i nærheten av hjemmet kan også oppfattes som et krav

til lengden av arbeidstida og kan springe ut av de samme trekk ved livs-

situasjonen som Onske om deltidsarbeid. Det kan således sies at ca. to

tredjedeler av dem som "mangler passende arbeid", stiller som viktigste

krav til et arbeidsforhold at arbeidstidas totale omfang begrenses (til-

svarer ca. 47 000 personer).

Av de vrige personene som "kunne onske eller ha behov for inntekts-

givende arbeid" og som "utforte husarbeid hjemme" (ca. 56 000 personer),

oppgir de fleste (tilsvarende ca. 27 000 personer) at de "mangler hjelp

til barnepass" som den viktigste grunnen til at de ikke søkte arbeid. Den

mer generelle begrunnelsen, at de "mangler hjelp hjemme" er nevnt av rela-

tivt få (tabell 59). Det er en stor gruppe som svarer slik at de ikke

hOrer hjemme i noen av de oppstilte svarkategoriene.

De som oppgir andre grunner enn "mangler passende arbeid", ser det

antakelig i stOrre grad slik at det ikke fOrst og fremst er arbeidsmarkedet

som ma forandres for at de skal kunne sOke arbeid. Deres eventuelle opp-

levelse av å ha et "sysselsettingsproblem", blir antakelig i større grad

tilskrevet personlige, familiemessige og/eller institusjonelle forhold.

Når denne gruppa blir stilt spOrsmål om hvilke krav de vil stille

til et arbeidsforhold for at det skal passe for dem, er det grunn til å

minne om at de ikke har gitt uttrykk for at de "mangler passende arbeid".



171

Tabell 59. Personer som kunne Onske eller ha behov for inntektsgivende
arbeid, etter viktigste grunn til at de ikke sOkte arbeid og
etter hovedsakelig virksomhet. Arsgjennomsnitt 1976.
1 000 Persons wanting or needing paid employment, by main
reason for not seeking work and main activity. Annual average
1976. 1 000

Hovedsakelig virksomhet
Main activity

Viktigste grunn til
ikke å sOke arbeid 	 I alt
Main reason for	 Total
not seeking work

Utførte
husarbeid
hjemme
Engaged
in own
house-
work

Var uten
Gikk på arbeid/
skole/ opptatt
studerte med annet
Attended Without
school/ work/engaged
studied in other

activities

I alt 	 Total 	

Mangler passende arbeid 	 Lack
of suitable jobs in the area

Mangler hjelp til barnepass
Lack of help for care of
children 	

Mangler hjelp hjemme/til
pleie syke 	 Lack of help at
home/for care of ill 	

Gikk på skole/studerte
Attended school/studied 	

Annen grunn 	 Other reason ..

160

71

28

28

27

112

56

27

22

35

26

13

Tabell 60. Personer som kunne Ønske eller ha behov for inntektsgivende arbeid, og som
har ulik viktigste grunn til ikke å sOke arbeid, etter deres viktigste
krav til et passende arbeid. Arsgjennomsnitt 1976. Prosent Persons
wanting or needing paid empCoyment and stating different main reason for
not seeking work, by main demand on a suitable job. Annual average 1976.
Per cent

Viktigste krav til et arbeidsforhold
Main demand of a potential job

Arbeid
i sam- 	 TalletFinnes 	 Flek-

Arbeid 	 svar med 	 påViktigste grunn 	 ikke 	 sibel .Del- 	 i net.- 	 kvalifi- 	 per-til ikke A søke 	 arbeid.ar-
tids- 	 heten Lett kasjoner Andre sonerarbeid 	 I alt ingen 	 beids-ar- 	 av 	 ar- og evner krav (1 000)Main reason for 	 Total krav 	 tidbeid 	 . hjemmet beid Work in Other Numbernot seeking	 No work	 Flexs-
Part-	 Work	 Light accor-	 de- ofwork	 avail- 	bletime	 close work dance	 mands personsable.	 ork-wwork	 to	 with	 (1 000)No	 ing

home	 qualifica-
demands	 hours tions and

abilities

Mangler passende
arbeid Lack of
suitable jobs in
the area   100

Andre grunner
1)

Other reasons l )  	 100
1) Se tabell 59.
1) See table 59.

6 42 6 24 7 10 5 71

8 36 6 14 5 21 10 89
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De krav som nevnes kan derfor godt være innfridd på det tidspunktet de blir

framsatt. Det kan heller ikke forutsettes at gruppa har spesielle krav

til et arbeidsforhold (noe spørsmålet delvis gjOr). Vi har ikke noe infor-

masjon om dette og kan derfor si lite om graden av alvor i, og karakteren

av eventuelle sysselsettingsproblemer for denne gruppa. Tabell 60 viser

at personer i denne gruppa relativt hyppigere enn dem som "mangler passende

arbeid", nevner det mer generelle kravet "arbeid i samsvar med kvalifika-

sjoner og evner" og dessuten spredte uklassifiserbare krav. Det er også

i denne gruppa en stor andel (ca. 36 prosent) som Ønsker deltidsarbeid.

Dette tilsvarer ca. 33 000 personer.

For begge grupper (men kanskje særlig for personer som "mangler

passende arbeid") er det grunn til å tro at svarene ikke gjenspeiler kravene

til et arbeidsforhold generelt, men kanskje først og fremst slike krav som

etter personenes vurdering ikke er innfridd på intervjutidspunktet.

Tilsvarende ca. 35 000 personer som "kunne onske eller ha behov

for inntektsgivende arbeid" oppgir at de "gikk på skole eller studerte"

som hovedsakelig virksomhet i undersOkelsesuken. Denne "arbeidsaktivi-

teten" blir ogsåoppgitt som viktigste grunn til ikke å ske arbeid av ca.

26 000 av de ca. 35000. Det eringen holdepunkter for å fastslå om de ut-

trykte behov og Ønsker gjelder arbeid i tillegg til skolegang eller

studier, eller om skolegangen må oppfattes som framtvunget av sysselset-

tingsproblemet. Den siste tolkingen virker mest rimelig blant de ca.

10 000 personene som oppgir andre grunner enn skolegang eller studier til

at de ikke sokte arbeid. Blant de vrige vil det være en del som med fritt

valg ville velge inntektsgivende arbeid framfor skolegang, men som ikke

nOdvendigvis er skoleelever eller studenter pga. manglende arbeidsmulig-

heter. Opptrukne karrierebaner, foreldres og omgivelsenes holdninger etc.

kan virke som sterke fOringer på individets valgfrihet. Personers plan-

leggingshorisont må også tas i betraktning. Det kan ofte være nOdvendig

å engasjere seg i "uonskede" aktiviteter på et tidspunkt for å nå verd-

satte mål på noe lengre sikt.

Spørsmålene 135-139 i TU tok sikte på å kartlegge hvilke (brisker

og krav personer som Ønsket arbeid eller som ville ha forsøkt å få arbeid

på bestemte betingelser eller som trodde de ville søke arbeid i lOpet av

de nærmeste 12månedene, hadde til et potensielt arbeidsforhold. Vi spurte

om Ønsket varighet, om personene Ønsket innendørs- eller utendOrsarbeid,

om arbeid utenom ordinær arbeidstid og uregelmessig arbeidstid var aksep-

tabelt og om lengste akseptable arbeidsreisetid.

I tabell 61 har vi sett på sammenhengen mellom slike Ønsker eller

krav som har med selve arbeidsforholdene å gjOre:Akseptabel arbeidstids-

ordning og holdning til å kunne arbeide både innendOrs og utendOrs.
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Ca. en tiendedel av de spurte hadde ingen spesielle krav til de

arbeidsforholdene vi har tatt med i tabell 61. Ca. 22 prosent hadde ett

krav. 64 prosent hadde to eller tre krav (hele 38 prosent svarte nei på

alle tre spOrsmålene). Personer med mange krav til et arbeidsforhold er

fra en synsvinkel mindre "tilgjengelige" for arbeidsmarkedet enn personer

med få krav. De 38 prosentene som stilte alle tre kravene i tabellen,

ville mØte stOrre problemer med å finne et passende arbeid og stod i en

annen arbeidsmarkedssituasjon enn andre personer som uttrykte en positiv

innstilling til å ta inntektsgivende arbeid. Tabell 61 viser også at ca.

halvparten av personene verken kunne ta arbeid utenom ordinær arbeidstid

eller arbeid med uregelmessig arbeidstid/skiftarbeid. Tidligere har vi sett

at deltidsarbeid er det kravet til et passende arbeid som relativt flest

av de "mulige arbeidssokerne" i det ordinære AKU krevde.  (Foss 1977, tabell

16.) Arbeidstida viser seg altså å være en viktig faktor når vi skal 

vurdere en persons arbeidskraftstatus eller tilgjengelighet for arbeids-

markedet. Både arbeidstidas lengde, døgnplassering og regelmessighet har 

stor betydning. For de fleste av de personene i denne gruppa som hadde 

omsorgsfunksjoner, vil det være en forutsetning for yrkesdeltaking at det 

aktuelle arbeidsmarkedet kan imOtekomme slike krav til arbeidstida. 

Oppstillingen nedenfor gir et sammendrag av informasjonen i tabell

61. Tallene gir et inntrykk av hvordan personer med en positiv innstilling

til å ta inntektsgivende arbeid forholdt seg til egenskaper ved mulige

arbeidsforhold. Dette er både karakteristikk av personenes tilgjengelighet

for arbeidsmarkedet og en påminnelse om hvilke egenskaper ved arbeidsmar-

kedet som det er viktig å tilpasse hvis en vil lettp mulighetene til å ta ar-

beid for en stor gruppe personer med en positiv innstilling.

Prosent

I 	 Kan ta arbeid både innendOrs og utendOrs 	 28

II 	 Kan arbeide utenom ordinær arbeidstid 	 33

III 	 Kan ha uregelmessig arbeidstid eller skiftarbeid 	 32

I og II 	 13

I og III 	 12

II og III 	 22

I, II og III 	 10

Alle 	 100

Vi har også telt opp hvor mange krav til et arbeidsforhold personene

hadde. Som et krav regnes at det ikke er svart "ja" på et av spørsmålene

136-138 i TU, eller at det på spørsmål 139 er oppgitt at lengste godtakbare

arbeidsreisetid er 30 minutter (se vedlegg 3).



Kan ta både
innendOrs 	 Kan arbeide
og utendOrs- utenom ordinær
arbeid? 	 arbeidstid?
Can take	 Can work out-
both indoor side ordinary
and out- working hours?
door work?

Kan ha uregelmessig arbeids-
tid eller skiftarbeid?

Can have irregular
working hours or shift work? 

Vet
ikke,
uopp-

Ja	 Nei 	 gitt
Yes	 No	 Do not

know,
unspeci-
fied 

Alle
All
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Tabell 61. Personer som tilhOrer en eller flere av gruppene; Ønsker/har
behov for arbeid, ville sOkt arbeid på bestemte betingelser,
tror de vil sOke arbeid i lOpet av de nærmeste 12 månedene l) ,
fordelt etter hva slags arbeidsforhold de kan akseptere.
Prosent. Tallet på personer som svarte står i parentes
Persons belonging to one or more of the groups; want or need
paid employment, would seek work on certain conditions, think
they will seek work during the next 12 monthsl), by what work-
ing conditions they can accept. Per cent. Number of respondents
in brackets

Alle All

Alle All 	

Ja Yes 	

Nei No 	 

	100 (763)	 32 (244) 61 (465) 	 7 (53)

	

33 (252) 	 22 (169) 10 (75) 	 1 (8)

	

60 (461)	 9 (68) 50 (378)	 2 (15)

Vet ikke, uoppgitt
Do not know, un-
specified 	  7 (50)	 1	 (7)	 2 (12)	 4 (31) 

Alle

Ja 	   

	

28 (210)	 12 (94) 14 (105)	 1 (11)

	

13 (102)	 10 (74)	 3 (26)	 0 (2)

	

13 (97)	 2 (18) 10 (76)	 0 (3)

	

0 (11) 	 0 	 (2)	 0	 (3) 	 1 (6)

	

66 (501)	 18 (136) 44 (339)	 3 (25)

	

18 (134)	 11 (85)	 6 (45)	 1 (4)

	

45 (346)	 6 (47) 38 (288)	 1 (11)

Ja      
Nei 	 

Nei

Vet ikke, uoppgitt

Alle 	

Ja 	

Nei 	

Vet ikke, uoppgitt 	 3 (21) 	 1 	 (4)	 1	 (6)	 1 (11)

Alle  
	

7 (52)
	

2 (14)	 3 (21)	 2 (17)

Vet ikke,
	 Ja  
	

2 (16)
	

1 (10)	 1	 (4)	 0 (2)

uoppgitt
	

Nei  
	

2 (18)
	

0 	 (3) 	 2 (14) 	 0 (1)

Vet ikke, uoppgitt
	

2 (18)
	

0	 (1)	 0	 (3)	 2 (14)

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.



Viktigste grunn til
ikke å ske arbeid
Main reason for not
seeking work

Antall krav til et 	 Tallet
arbeidsforhold 	 på per-

Number of demands on a	 soner

I alt 	potential job 	som

Total 	Ingen svarteNumber
4 krav 	 krav

3 krav 2 krav 1 krav 	 of res-demands 	 No
demands 

pon-
dents

Alle All  	 100 	 55

Mangler passende ar-
beid Lack of suit-
able jobs in the area 100 	 44

Andre grunner Other
reasons  	 100 	 61

20 16 7 2 747

25 22 8 1 274

18 12 7 2 473

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.
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Tabell 62. Personer som nsker/har behov for inntektsgivende arbeid og
med forskjellig viktigste grunn til ikke å ske arbeidl),
etter antall krav til et arbeidsforhold. Prosent Persons
wanting or needing paid employment and having different main
reason for not seeking workl),by number of stated demands on
a potential job. Per cent

Over halvparten av personene stilte alle de fire kravene til et

passende arbeid. Det var svært få som bare hadde ett eller ingen krav.

Blant personer som nsket arbeid, men lot være å ske av andre grunner enn

mangel på passende arbeid, var det over 60 prosent som stilte alle de fire

kravene til et mulig arbeidsforhold. Blant personer med mangel på passende

arbeid som viktigste grunn, var den tilsvarende andelen bare noe over 40

prosent. Det var om lag like stor andel i begge disse gruppene som hadde

bare ett eller ingen krav.

Det var en klar negativ sammenheng mellom forventet arbeidssOking

de nærmeste 12 månedene og antall krav til et arbeidsforhold (tabell 63).

Dette gjaldt uansett grunn til ikke å søke arbeid. Som vi har sett for,

var det langt flere som trodde de ville ske arbeid blant personer som

manglet passendearbeid, enn blant personer med andre grunner til ikke å

sOke arbeid. Tabell 63 viser at dette gjaldt uavhengig av "grad av til-

gjengelighet" hos de to gruppene slik vi har målt det her.
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Tabell 63. Andel som tror de vil sOke arbeid i lOpet av de nærmeste 12
månedene, av personer som nsker/har behov for arbeid, med
forskjellig grunn til ikke å soke arbeid og med forskjellig
antall krav til et arbeidsforhold-). Prosent. Tallet på per-
soner som svarte står i ,parentes Persons thinking they will
seek work during the next 12 months as a percentage of persons
wanting or needing paid employment, stating different reasons
for not seeking work and different number of demands on a
potential jobl ) . Per cent. Number of respondents in brackets

Viktigste grunn	 Antall krav til et arbeidsforhold
til ikke å ske 	Number of demands on a ;potential job 
arbeid	 Alle
Main reason	 All	 4 krav	 Ingen	 krav3 krav 2 krav 1 kravfor not seeking	 demands	 No demands
work

Mangler passende
arbeid Lack of
suitable jobs
in the area .. 46 (274)

Andre grunner
Other reasons 36 (473)

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.

42 (121) 44 (68)

32 (291) 33 (84)

47 (60) 68 (22)

39 (56) 48 (33)

Over to femtedeler blant dem som Ønsket arbeid, oppgav en annen

hovedgrunn til ikke å ske arbeid enn mangel på passende arbeid, og sa at

de ikke trodde de kom til å ske arbeid i lopet av de nærmeste 12 månedene.

I denne gruppa hadde over 60 prosent minst fire krav til et passende ar-

beid (tabell 64). Disse må vi kunne si hadde lav umiddelbar tilgjengelig-

het for arbeidsmarkedet. Det kan allikevel tenkes at de er etterspurt på

arbeidsmarkedet til de betingelser de gjorde gjeldende, og at en stOrre eller

mindre personlig/familiemessig eller institusjonell tilpasning ville være

tilstrekkelig til at noen personer i gruppa ville gå med i arbeidsstyrken.
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Tabell 64. Andel med minst 4 krav til et arbeidsforhold av personer som
Ønsker arbeid, etter grunn til ikke å sae arbeid og om de tror
de vil sae arbeid de nærmeste 12 månedenel). Prosent. Tallet
personer som svarte står i parentes Persons stating at least 4
demands on a potential job, as a percentage of persons wanting
paid employment, by reason for not seeking work and whether
they think they will seek work during the next 12 monthsl ) .
Per cent. Number of respondents in brackets

pa

	40
	

56

	

(246)
	

(424)

	

40
	

46

	

(126)
	

(145)

	

39
	

62

	

(120)
	

(279)

Alle
All

Tror de vil
ske arbeid
nærmeste 12 mndr.
Think they will
seek work
during the next
12 months

Tror ikke de vil
sOke arbeid
nærmeste 12 mndr.
Do not think they
will seek work
during the next
12 months

Alle All  	 50
(670)

Ønsker arbeid, men mangler pas-
sende arbeid Want paid employ-
ment, but lack suitable jobs

	 44
in the area 	

 
(271)

Ønsker arbeid, men hindres av
andre grunner Want work, other	 55
obstacles to employment 	 (399)
1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.

4.6.5. Ønsket tilknytning til arbeidsmarkedet 

Vi spurte også i TU om hva slags tilknytning til arbeidsmarkedet

personene tenkte seg når de sa at de nsket inntektsgivende arbeid (spOrs-

mål 135).

Nesten halvparten av alle som nsket arbeid, ville ha et varig ar-
beid. Blant gifte kvinner i husarbeid hjemme som Ønsket arbeid, var det 
nesten 60 prosent som ville ha et varig arbeid. Bare 30 prosent i denne
gruppa Ønsket seg et arbeid av begrenset varighet eller sesongarbeid.

Det var særlig blant "pensjonister" og "arbeidsufOre" at nsker om slike
arbeidsforhold gjorde seg gjeldende.



Ønsket arbeid
Preferred attachment

Talletto the labour market
Annet 	PA
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Tabell 65. Personer som nsker/har behov for inntektsgivende arbeid, med
forskjellig hovedsakelig virksomhet i undersOkelsesuken 1 ),
etter hva slags arbeidsforhold de Ønsker seg. . TU 4. kvartal
1976. Prosent Persons wanting or needing paid employment
and having different main activities during the survey weekl ) ,
by what kind of working conditions they want. SS 4th
quarter 1976. Per cent

Hovedsakelig 	 arbeid 	 per-

virksomhet 	 I alt Varig Sesong- av be- Uopp-
soner
(1 000)Main	 Total arbeid arbeid grenset gitt Numberactivity	 Perma- Sea-	 varighet Un-

nent sonal Other	 speci- of
work job	 jobs of fied persons

job	 limited	 (1 000)

duration

Alle All  	 100 	 46

Var syk /ZZ  	 100 	 59

Husarbeid hjemme, gifte
kvinner Married females
engaged in own housework	 100	 59

Husarbeid hjemme, andre
Others engaged in own
housework  	 100	 71

Skoleelever, studenter
20-74 år Attended school,
studied, age 20-74  	 100 	 13

Var arbeidsufOr Disabled  	100	 36

Pensjonister Pensioners,
retired  	 100	 23

Var uten arbeid Without
work  	 100 	 61

Opptatt med annet Engaged
in other activities  	 100 	 53

8 21 25 241

17 24 7

10 20 11 114

9 15 5 19

2 15 69 50

- 34 30 15

19 43 14 21

14 14 11 9

11 19 17 6

1) Se note 1, tabell 12.
1) See note 1, table 12.

4.7. Faktisk atferd på arbeidsmarkedet 

Den problemstillingen som står mest sentralt, men som vi er dårligst

i stand til å belyse, er forholdet mellom uttrykte Ønsker og hensikter og

faktisk framtidig atferd for de samme personene. De tabellene vi skal pre-

sentere her, viser situasjonen samme kvartal ett år lenger fram i tida for

personer med forskjellig reaksjon på spOrsmålet om de ville ha forsøkt å

skaffe inntektsgivende arbeid dersom det hadde vært passende arbeid å få

(gammel spørsmålsvariant, fr 1976). Disse tabellene viser imidlertid

ikke samtidig utvikling i tilknytningen til arbeidsmarkedet og i de forhold
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som ble forutsatt endret i spOrsmålsformuleringen, f.eks. muligheten for

"passende arbeid på eller i nærheten av bostedet". Vi får heller ikke kjenn-

skap til evt. andre endringer som kan ha skjedd mellom observasjonstids-

punktene.

Vi skal også se på noen tabeller som viser bruttostrOmmer for per-

soner som var med i AKU i 1977. På bakgrunn av en antakelse om at et Onske

om eller behov for inntektsgivende arbeid fører med seg et visst engasjement

for å skaffe eller bli i stand til å ta slikt arbeid, vil vi vente at personer

som har et slikt Ønske eller behov i stOrre utstrekning enn personer uten,

vil være i arbeidsstyrken etter enviss tid. Men vi kan bare vente å finne

slike forskjeller i overgang til arbeidsstyrken dersom det aktuelle spørs-

målet faktisk skiller mellom personer med ulik innstilling til inntektsgivende

arbeid. Resonnementet i kapittel 5.4.2 impliserer også at manglende samsvar

mellom utsagn og atferd for en person ikke nødvendigvis innebærer at denne

personen har et svakere Ønske om eller mindre behov for arbeid enn personer

som følger opp sitt utsagn i praksis.

Personenes faktiske atferd - særlig mht. yrkesdeltaking - gir viktig

informasjon av en annen karakter om de gruppene vi kan avgrense på grunnlag

av livssituasjon, og om personenes vurderinger av sitt forhold til arbeids-

markedet. Informasjon om faktisk atferd er også et mulig utgangspunkt for

en ytterligere klassifisering av personene etter deres forhold til arbeids-

markedet.

Tabell 66 kan tolkes slik at sannsynligheten for å være i arbeids-

styrken samme kvartal ett år seinere, er større for personer som sier at

de ville søkt arbeid dersom det hadde vært passende arbeid a få, enn for
personer som svarer nei på dette spørsmålet eller ikke blir stilt spørs-

målet. Dette gjelder også for undergrupper etter kjønn og ekteskapelig

status.

Blant kvinnene er det over to femtedeler av dem som "ville ha for-

søkt å skaffe" arbeid, som er i samme situasjon også ett år seinere, mens

ca. en tredjedel har "skiftet innstilling". Bare ca. en femtedel er i ar-

beidsstyrken ett år seinere. Blant de kvinnene som ikke ville søkt arbeid,

er det vesentlig mindre endringer. Om lag 70 prosent ville fortsatt ikke

søkt arbeid et år seinere.

Det ser altså ut til å være en viss sammenheng mellom "utsagn og

atferd", slik vi måler det. At en relativt stor andel opprettholder sin

innstilling over et visst tidsrom kan også være en indikasjon på at det er

"genuine" Ønsker eller behov tilstede. Når menn og ugifte/før gifte kvinner

som "ville forsøkt å skaffe arbeid", har større sannsynlighet for overgang

til arbeidsstyrken enn gifte kvinner med tilsvarende innstilling, kan det
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Tabell 66. Personer utenfor arbeidsstyrken med forskjellig forhold til inntekts-

givende arbeid, etter forholdet til inntektsgivende arbeid samme kvar-
tal ett år seinere. (Periode: Se tabell 32.) Prosent Persons out-
side the labour force, differing in attitude to paid employment, by
attitude to paid employment the some quarter one year later. (Period:
See tab le 32.) Per cent

Status ett år seinere
Status one year later

Status ved fOrste intervjutidspunkt
Status at first interview

Utenfor arbeidsstyrken
Outside the labour

force 
Er s2urtl) Er ikke

_Questioned1) spurt om
I ar- 	 Ville de ville
beids- 	 ikke 	 so5kt

VilleI alt styr- 	 sOkt 	 arbeid 3 )
sOktTotal ken 	 ar- 	 Not
ar-In 	 beid ques-

beidthe	 Would tionedWouldlabour have not	 whether
force

been
 have they

been would
see-
king see- have

work king been
work seeking

work3)

Tallet
På
spurte

2)

Number
of
respon-
dents 2 )

ALLE ALL

Er spurt og ville sOkt arbeid
1) 

Ques- 1)
tioned and would have been seeking work 100 	 22 	 40 	 32 	 6 	 1 777

Er spurt og ville ikke sOkt arbeid
Questioned and would not have been
seeking work   100 11 7 66 16 5 834

Er ikke spurt om de ville sOkt arbeid
Not questioned whether they would have
been seeking work 	  100 	 20 	 1 	 10 	 69 	 6 581

ALLE MENN ALL MALES

Er spurt og ville sOkt arbeid 	  100 	 33 	 16	 17 	 34 	 116

Er spurt og ville ikke sOkt arbeid 	  100 	 19	 3 	 28 	 50 	 462

Er ikke spurt om de ville søkt arbeid 	 100 	 24 	 1 	 4 	 71	 3 456

ALLE KVINNER ALL FEMALES

Er spurt og ville sOkt arbeid 	  100 	 21	 42 	 33 	 4 	 1 661

Er spurt og ville ikke sOkt arbeid 	  100 	 10 	 8 	 70 	 12 	 5 372

Er ikke spurt om de ville sOkt arbeid 	  100 	 15 	 1 	 16 	 68 	 3 125

UGIFTE OG FOR GIFTE KVINNER UNMARRIED
AND PREVIOUSLY MARRIED FEMALES

Er spurt og ville søkt arbeid 	  100 	 32 	 32 	 23 	 13 	 205

Er spurt og ville ikke sOkt arbeid 	  100 	 12 	 5 	 50 	 33 	 742

Er ikke spurt om de ville sOkt arbeid 	  100 	 19 	 1 	 10 	 70 	 2 133

GIFTE KVINNER MARRIED FEMALES

Er spurt og ville sOkt arbeid 	  100 	 19 	 44 	 35 	 2 	 1 456

Er spurt og ville ikke sOkt arbeid 	  100 	 10 	 8 	 73 	 9 	 4 630

Er ikke spurt om de ville sOkt arbeid 	  100 	 6 	 2 	 28 	 64 	 992 
1) Se kapittel 4.3.4.4. 2) "Tallet på spurte" er tallet på personer i den tilstand
som forlates, summert over alle åtte årsperioder. 3) Bemerk at personer med hoved-
sakelig virksomhet "går på skole/studerer", tilhOrer denne kategorien.
1) See chapter 4.3.4.4. 2) "Number of respondents" is the number of persons in the
status of first interview, added over all the eight periods of a year. 3) Note that
persons with main activity "attended school, studied" are in this category.
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bl.a. skyldes at disse gruppene har et objektivt nærere forhold til ar-

beidsmarkedet (kan gi mer realistiske selvprediksjoner). Det viktigste er

vel imidlertid forskjeller i karakteren av "arbeidshindringer" for de for-

skjellige gruppene, som bl.a. innebærer at de gifte kvinnene ma stille ster-

kere betingelser til et arbeidsforhold for at det skal være "passende" for

dem, bl.a. mht. arbeidstida (se kapittel 5.4). Vi kan illustrere dette ved

se på variasjoner i overgangsrater etter hvorvidt det er barn under 16 år

i husholdningen og etter yngste barns alder for gifte kvinner i husholdninger

med barn under 16 år (tabell 67).

Tabell 67. Gifte kvinner i forskjellige husholdningssituasjoner som er
spurt og som sier at de ville ha forsOkt å skaffe inntekts-
givende arbeidl), etter forholdet til arbeidsmarkedet samme
kvartal ett år seinere. (Periode: Se tabell 32.) Prosent
Married females in different household situations, ,stating
that they would have tried to get paid employmentli, by atti-
tude to paid employment the same quarter one year later.
(Period: See table 32.) Per cent

Husholdningstype
Type of household

Status ett åretter fOrste
intervjutidspunkt
Status one year

after first interview 
Utenfor

Tallet
arbeidsstyrken

I ar- 	 Outside the	 på	 _2)
I alt beids- 	Labour force 	spurte

NumberTotal styr- Er spurt
ken 	 og ville 	 of

respon-In 	 sokt arbeid
dents2)the	 Questioned Andre

labour and would Others
force have been

seeking
work

I husholdninger In households

- uten barn under 16 år with-
out children under age 16 .

- med barn under 16 år og
yngste barn 0-2 år with
children under age 16, and
youngest child aged 0-2 	

- med barn under 16 år og
yngste barn 3-6 år with
children under age 16, and
youngest child aged 3-6 	

- med barn under 16 år og
yngste barn 7-10 år with
chiZdren under age 16, and
youngest child aged 7-10

- med barn under 16 år og
yripte barn 11-15 år with
ch -ildren under age 16, and
youngest child aged 11-15 	

100 17 40 43 378

100 18 46 36 363

100 21 49 30 359

100 27 42 31 198

100 15 39 46 157

1) Se kapittel 5.4.4,4. 2) Se note 2,,tabell 32.
1) See chapter 5.4.4.4. 2) See note 2, table 32.
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Tabell 68. Personer utenfor arbeidsstyrken et kvartal i 1977, etter situasjon ett
kvartal og ett år seinere. Prosent

Situasjon
Situation/activity 	Attitude

Syke, Ons-ufOre,	 Skole-
Hus-	 ker

pensjo-	 gang,
arbeid	 ikke

AU	 Ill,
Alle nister	 Stu-

hjemm	 de	 arbeidier	 Annet
disab- 

Engaged Atten- Other Do not

led	 dedin own	 want
, paid

pensio- house- school,work	 employ-
ned,	 studied mentretired

Situasjon ett år seinere 	

Sysselsatte 	

2' 30 timer pr. uke ....... 	

1 - 29 timer pr. uke 	

Alle

Situasjon ett kvartal seinere

Sysselsatte 	

> 30 timer pr. uke 	

1 - 29 timer pr. uke 	

ArbeidssOkere

Utenfor arbeidsstyrken

Skolegang, studier 	

Husarbeid hjemme 	

Annet 	

Ønsker arbeid

ArbeidssOkere

Utenfor arbeidsstyrken

Skolegang, studier 	

Husarbeid hjemme 	

Annet 	

Ønsker arbeid

 	 993000 294000 460000

100 100 100

11 4 11

5 (1) 3

5 2 6

1 (0) (1)

88 96 89

17 (0) 1

42 13 80

30 83 8

12 (2) 18

100 100 100

19 3 16

. .	 10 (1) 5

7 (2) 10

1 (0) (1)

79 96 83

13 (0) (1)

40 15 74

27 81 8

10 3 15

203000 36000 847000

	

100	 100	 100

	

16	 34	 9

	

8	 25	 4

	

7	 (3)	 5

	

3	 (3)	 1

	

81 	 63 	 90

	

76 	 (7) 	 23

	

3 	 (3) 	 61

	

(2)	 53	 6

	

13	 (6)	 8

	

100	 100	 100

	

37	 65	 17

	

24	 55	 9

	

9	 (5)	 8

	

3	 (4)	 (1)

60 31 81

51 (15) 16

4 (3) 58

5 (14) 7

9 (2) 9

1977.Kilde: Data fra ordinær AKU, gjennomsnitt for fire kvartaler
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Persons outside the labour force in 1977, by situation one quarter and one year
later, respectively. Per cent

Ønske om arbeid
to paid employment Alder Age   

(brisker arbeid
Want paid emeloyment

Mang-
ler
pas- 	 Andre 	 16-24 	 25-49 	 50-66 	 67-74
sende 	grun-	 år	 år 	 år 	 år

Alle
arbeid ner	 years years years yearsAll 
Lack of Other

suitable reasons
work in
the area

146000 64000 82000 254000 256000 	 260000 222000 All

100 100 100 100 100 100 100 Situation one quater later

19 21 17 16 15 7 3 Employed

8 (8) 8 9 6 (2) (1) 30 hours per week

9 12 7 6 7 4 (2) 1 - 29 hours per week

Non-employed persons
(3) (4) (2) 3 (1) (0) (0) seeking work

79 75 81 80 84 93 97 Outside the labour force
17 10 21 57 7 (0) (0) Attended school, studied
58 60 57 14 69 56 24 Engaged in own housework
4 (5) (3) 10 8 37 73 Other

46 48 45 13 22 8 (1) Want paid employment

100 100 100 100 100 100 100 Situation one year later
32 29 35 37 25 7 3 anployed
15 10 18 25 10 (2) (1) k 30 hours per week
15 16 14 10 13 4 (2) 1 - 29 hours per week

Non-employed persons
(3) (4) (3) 4 (1) (0) (0) seeking work

64 67 62 59 74 93 97 Outside the labour force
13 11 15 41 5 (0) (0) Attended school, studied
47 51 44 11 63 56 28 Engaged in own housework
4 (5) (4) 7 6 36 69 Other

29 31 27 10 19 8 (1) Want paid employment

Source: Data from ordinary LESS, average of all four quarters 1977.
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Tabellen tyder bl.a. på at sannsynligheten for overgang til arbeids-

styrken blant gifte kvinner med barn under 16 år, Oker etter som behovet for

produksjon av varer og tjenester i hjemmet avtar. (At sannsynligheten for

overgang til arbeidsstyrken er lav for gifte kvinner i husholdninger uten 

barn under 16 år, skyldes antakelig at denne gruppa også har et sterkt inn-

slag av eldre kvinner.) Blant personer med førskolebarn er nærmere halv-

parten i samme situasjon også ett år seinere. Blant gifte kvinner med eldre

barn er det stor overgang til grupper som enten ikke får det aktuelle spørs-

målet (bl.a. personer som mener at de er for gamle til å ta arbeid) eller

som svarer benektende på spørsmålet. Standpunktendring kan i mange tilfelle

likså vel være uttrykk for en forsterket "motlOshet" som for at motivet for

å ville søke arbeid er falt bort.

På grunnlag av det ordinære AKU T S paneldesignharvi lagetnoen tabeller

som viser status etter et kvartal og etter et år (bruttostrOmmer) for per-

soner utenfor arbeidsstyrken i forskjellige situasjoner ved AKU-undersøkelsen

i 1977. Resultatene er vist i tabell 68.

Tabellen viser at vel 10 prosent av personene utenfor arbeidsstyrken

i 1977 var i arbeidsstyrken etter tre måneder. Etter et år var i alt nær

20 prosent i arbeidsstyrken. Variasjonene i overgangssannsynlighet mellom

aldersgrupper og mellom grupper i forskjellige livssituasjoner i 1977 var

betydelige, men fulgte det monster en kunne vente.

Tabellen viser til en viss grad at svarene på spørsmålet om ønsker

og behov for arbeid reflekterer reelle forskjeller i holdningene til å ta

inntektsgivende arbeid, forutsatt at vi kan dOmme ut fra etterfølgende fak-

tisk atferd. Andelen som hadde sluttet seg til arbeidsstyrken etter tre

måneder eller etter et ar, var klart høyere blant personer som ønsket arbeid

enn blant de øvrige personene. Blant dem som ikke ønsket arbeid i 1977

var imidlertid en tiendedel i arbeidsstyrken et kvartal seinere og vel en

sjettedel et år seinere. Nesten en tiendedel i denne gruppa svarte etter

et kvartal og etter et år at de ønsket arbeid.

Det er imidlertid klart at svar på denne typen spørsmål ikke egner

seg godt som grunnlag for å spå om tallet på nye inntredender på arbeids-

markedet - i alle fall ikke innenfor et så kort tidsrom som et år. For

det fOrste vet vi ikke i hvilken grad de stipulerte betingelsene blir

oppfylt; for det andre vet vi ikke hvor mye de intervjuedes situasjon ellers

forandrer seg; for det tredje vet vi ikke om de intervjuede handler i over-

ensstemmelse med de intensjoner de har gitt uttrykk for. Det viser seg da

også at antallet som sluttet seg til arbeidsstyrken blant personer som

ønsket arbeid i 1977, utgjorde bare en tredjedel av dem som sluttet seg

til arbeidsstyrken fra de øvrige gruppene av personer utenfor arbeids-

styrken.
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Blant dem som Onsket arbeid i 1977 var andelen som hOrte til

arbeidsstyrken tre månederseinere, noe hOyere blant dem som manglet

passende arbeid enn blant personer med andre hovedgrunner til ikke å ske

arbeid. Etter et år var forholdet omvendt. Dette kan tyde på at arbeids-

markedshindringer byr på vanskeligere tilpassningsproblemer for personene

enn problemer som knytter seg til personlige, familiemessige eller insti-

tusjonelle forhold. Av de som var sysselsatt et kvartal etter og et år

etter fOrste intervjutidspunkt, var andelen med deltidsarbeid stOrre blant

personer som hadde arbeidsmarkedshindringer enn blant personer som oppgav

andre hovedgrunner til ikke å ske arbeid. I den fOrste gruppa var

deltidsarbeiderne i flertall, mens det omvendte var tilfelle i den andre

gruppa. Dette bekrefter nok at "deltidsarbeid" er et viktig krav i

personenes definisjon av et "passende arbeid", og at personer i AKU med

spesielle krav til et arbeidsforhold oftere enn andre definerer sitt

"sysselsettingsproblem" som "mangel på passende arbeid".

5. AVSLUTNING

Studiet av hvordan arbeidsmarkedet fungerer fOrer til en naturlig

interesse for de personer som faller utenfor ved registreringen av arbeids-

lOse eller "arbeidssOkere uten arbeidsinntekt". I likhet med registreringen

av arbeidsløse og "arbeidssOkere", og i vesentlig stOrre grad, støter vi

på måleproblemer når vi skal forsøke å belyse forholdet til arbeidmarkedet

blant disse gruppene. Problemene skyldes delvis uklare forestillinger om

det fenomenet vi vil belyse, men spesielt har de sin rot i at vi må basere

oss på personenes egne utsagn - bygd på deres egne vurderinger og subjektive

situasjonsoppfatninger. Ved en analyse av de to vanlige arbeidsloshetsbe-

grepene og måten de er operasjonalisert på, forestiller vi oss at det i fOrste

rekke er personer med lav mobilitet og lav tilgjengelighet av andre grunner,

og personer med lav arbeidsmarkedsstatus mer generelt som faller utenfor ved

registreringen: Personer med personlige og familiemessige barrierer (sær-

lig småbarnsmOdre), personer med nedsatt arbeidsevne, eldre, personer med

langvarig fravær fra arbeidslivet og personer som, fordi de er bosatt i

mindre og oversiktlige samfunn, har godt gjennskap til sine (manglende)

muligheter på arbeidsmarkedet. Muligheter til å la være å sOke eller ut-

sette skingen har fOrst og fremst personer som har mulighet for alternative

forsørgelseskilder. Det er vel også vanlig å regne med at det er en glidende

overgang fra det å Onske eller være villig til å ta et inntektsgivende arbeid

på gitte betingelser, til ikke å ville ta slikt arbeid under noen (tenkelige)

omstendigheter. Vi synes data i stor grad bekrefter dette bildet.
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Det er nokså alminnelig enighet om at det kan være rimelig å defi-

nere arbeidslOsheten eller arbeidstilbudet som en god del stOrre enn det som

kommer til uttrykk i de to offisiellearbeidslOshetstallene. Hvor mye storre

eri stor grad et definisjonsspOrsmål - et spOrsmål om hvilke situasjoner vi

Ønsker å regne som "arbeidslOshet" eller et arbeidstilbud, og dette avhenger

igjen av i hvilken sammenheng vi skal bruke tallene. Men selv med nokså

snevre definisjoner,er det grunnlag for å si at den reelle arbeidslOsheten

eller det reelle tilbudet er stOrre enn det som registreres. Det finnes

personer som "vil" og "kan" ta inntektsgivende arbeid, men som ikke sOker

arbeid eller som ikke sOker på en slik mate at de blir fanget opp ay de

offisielle målene. I tillegg finnes det personer som Ønsker arbeid, men

som av forskjellige grunner ikke "kan" ta arbeid for tida, men som vil

kunne ta arbeid hvis visse forhold i samfunn eller familie legges bedre

til rette.

TilleggsundersOkelsen og AKU viser at det blant de ca. 800 000 per-

sonene utenfor arbeidsstyrken er om lag 200-240 000 som Ønsker arbeid uten a
soke arbeid. Det er ikke rimelig a betrakte alle dem som sier at de (brisker

eller har behov for inntektsgivende arbeid, som "arbeidslOse" i vanlig

mening. Det er en meget heterogen gruppe, både med hensyn til motiv for a
Ønske arbeid, grunn til ikke a sOke arbeid, aktivitet og forsOrgelsesmate,

tidligere yrkeserfaring, betingelser for a kunne eller ville ta et arbeid

og planer mht. arbeidssOking i framtida. Likeledes er tilknytning til

arbeidsmarkedet et flerdimensjonalt fenomen og de samme personene kan stå nær

arbeidsstyrken mht. en eller flere egenskaper, men på andre måter ha stor

avstand til arbeidsmarkedet. Hvordan vi vurderer de enkelte gruppene vi kan

avgrense, må avhenge sterkt av formålet med vurderingen. Politiske tiltak

med sikte på å lette den typen problemer som vi her har betegnet som "syssel-

settingsproblemer" eller med sikte på a ta i bruk deler av det "skjulte"

arbeidstilbudet, må antakelig baseres på et nyansert og variert sett av

tiltak.

Materialet i denne undersOkelsen har forsterket det synspunktet at

det er svært vanskelig - bade begrepsmessig og på bakgrunn av AKU-data - å

trekke en fast og entydig grense mellom personer innenfor og utenfor arbeids-

styrken i et gitt tidsrom. Forholdet til arbeidsmarkedet spenner mer eller

mindre kontinuerlig fra personer som er fast etablert som fulldags- og hel-

årssysselsatte til personer som av eget valg eller pga. omstendighetene

aldri vil delta i inntektsgivende arbeid.

Det er heller ikke meningsfylt a se på personer utenfor arbeidsstyrken

som en ensartet gruppe når vi prOver å identifisere et mulig arbeidstilbud

eller arbeidslOse utover de registrerte. En slik klassifisering kan bare være

nyttig når vi refererer til undergrupper med om lag de samme livssituasjons-

kjennetegn og som er underlagt om lag de samme sett av omstendigheter som

virker på deres forhold til arbeidsmarkedet.
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36

10. Hva var den
viktigste grunnen ,
til at De kunne 	 '
ha tenkt Dem å 	 3
arbeide færre
timer i
forrige uke?

Svekket helse

Skattemessig årsak

ønsket å ha mer tid
til fritidssysler

Husarbeid hjemme

Skolegang, studium

Annen grunn (spesifiser):

4

5

6

11.Hva var den vik-
tigste grunnen
til at De ikke
arbeidde færre
timer i forrige
uke?

2

3

Ikke mulig å få kortere
arbeidstid

Ikke mulig p.g.a. sesong
i virksomheten

Annen grunn (spesifiser):

— 0, 23

—.23

— a 23

Skolegang, studier 	 —a 23

Permisjon p.g.a. svangerskap --a 23

Arbeidsstans p.g.a. tekniske
forhold eller verforhold 	 —423

Arbeidskonflikt 	 —. 23

Pepetisjonsevelse

Ferie 	 --> 23
Egen sykdom eller skade 	 --. 23

Sykdom i hjemmet 	 —423

Annen grunn (spesifiser): 	 —> 23

39

1

2

3

4

5
6

7

8
9

Opptatt av husarbeid hjemme —1016

Gikk på skole, studerte 	 --a 29
Regnet ikke med i få arbeid
innen yrket eller i nærheten 	 16
av bostedet
Mangler nedvendig utdanning
eller yrkesopplæring 	 . --a 16
Arbeidsgiverne synes at jeg
er for gammel/ung 	 --0 29

Synes selv jeg er for gammel —H 29

Annen grunn (spesifiser): 	 --a 16  

41

15. Hva var den
viktigste
grunnen til
at De ikke
søkte inntekts-
givende arbeid
i forrige uke?

1

2

3

4

5

6  
7 

3. Hva regner De selv var
Deres viktigste gjøremål
i forrige uke? 

27

2

3

4  

6

7

8

9 

Utførte inntektsgivende arbeid

Var midlertidig fraværende fra
inntektsgivende arbeid

Utførte husarbeid hjemme

Gikk på skole, studerte

Var inne til 1.gangs militær-
eller sivilarbeidstjeneste

Var arbeidsufør

Var pensjonist - slutteti arbeid

Var uten arbeid

Opptatt med annet
(spesifiser):

STATISTISK SENTRALBYRA
Postboks 8131
Oslo-Dep.. Oslo 1
Tlf. . (02) 41 38 20

Navn og adresse

195	 Vedlegg	 1
Annex 1

UNDERGITT TAUSHETSPLIKTI

Prosjekt nr.
Utv.omr.nr.

Ar-Kvartal-Gang
Husholdningsnr.

Hush.medl.nr.

	Fødselsdag-mnd.-år	 Personnr . 

I 	I	 11111 13-23

Intervjuerens navn:

Intervjuerens nr.:

ARBEIDSKRAFTUNDERSOKELSE
4. kvartal 1975

TAVb.sted

1- 3

4- 7

8-11

2

Svar 	 . Gil til spm.nr.

24
Ja --H 2
Nei --* 12

25-26 	 Hvis 21 timer
--a 3eller mindre

Spørsmål

1. Utførte De inntektsgivende
arbeid av minst en times
varighet i forrige uke?

2. Hvor mange timer arbeidde
De i forrige uke,medregnet
overtid og ekstraarbeid,
også ekstraarbeid hjemme i
forbindelse med arbeidet? I Hvis over 21 timer —4 4

4. Hvis De i forrige uke 	 28
kunne ha valgt arbeids- 	 ,
tidens lengde, men med 	 '
samme lønn eller fortjen-
este pr. arbeidstime,
ville De da ha valgt

lengre arbeidstid, 	 3
samme arbeidstid eller
kortere arbeidstid enn 4

den De hadde i forrige uke?

5. Hvor mange timer kunne De 29-30

tenkt Dem A arbeide i alt
i forrige uke?
	 Antall timer

31

6. Hva var den viktigste
grunnen til at De kunne
ha tenkt Dem å arbeide
flere timer i forrige
uke?

1

2

3

4.

5

Har for liten inntekt

Har tid til overs

Meget interessert i arbeidet

For& få mer ansvarsfullt arbeid

Annen grunn (spesifiser):

32
Driftsinnskrenkinger

7. Hva var den viktigste
grunnen til at De
ikke arbeidde flere

2 Arbeidsstans pl grunn av tek-
niske forhold eller verforhold

timer i forrige uke? 3 Arbeidskonflikt

. 4 Kunne ikke få mer arbeid av
andre grunner enn alt. 1-3

5 Skiftarbeid

6 Husarbeid hjemme

7 Egen sykdom eller skade

8
■■■

Sykdom i hjemmet

9 Annen grunn (spesifiser):

33
B. Forsøkte De å få mer

inntektsgivende ar- Ja	 —a 20

beid i forrige uke? 2 Nei 	 23

Spørsmål Svar 	 . GA til spm.nr:

9. Hvor mange timer'

A arbeide i alt i
kunne De tenkt Dem I"	 "
forrige uke? 

	 Antall timer

37

Var midlertidig fravar:ende
fra inntektsgivende arbeid 	 13

Utførte husarbeid hjemme 	 14

Gikk på skole. studerte 	 14

Var inne til 1.gangs militær-
eller sivilarbeidstjeneste —0.29

Var arbeidsufør 	 —a 29

Var pensjonist-sluttet i arb.-.—a 14

Var uten arbeid —. 14

Opptatt med annet(spesifiser):--044

14.Forsekte De 8 fi 	 40
inntektsgivende
arbeid i
forrige uke? 	 2 

Ja . 	 -4 19

Nei 	 —> 15

Lengre arbeidstid 	 —A 5

Samme arbeidstid(30 t
eller over på spm.2) —v23

Samme arbeidstid
(under 30 t pr.uke) —a 7

Kortere arbeidstid 	 —> 9  

38

12. Hva gjorde De
hovedsakelig
i forrige uke?

2

3

4  
5

6

8 

13.Hva var den vik-
tigste grunnen
til at De var
midlertidig fra-
værende fra inn-
tektsgivende
arbeid i
forrige uke?

RA - 198



skaffe Dem inntekts- 	 1 	 Ja
givende arbeid dersom 	 ,	 Ne,
det hadde vært passende
arbeid pi eller i nærheten av bostedet?

,•■■•■

1
2
3
4

6

43•••••••■•

1••■■•■••1

1••■■■

■••••■1

69

Ja

Nei 

70
Ja

Nei 
—3,36

—+ 37

77

1.■•.

196

16. Ville De ha forsekt & 42

—a 17 	I 29. Er De ugift, gift
eller fer gift?

1 	 Ugift

2	 Gift

3 	 For gift
- 29

17. Hva er den vik-
tigste betingelse
for at De skulle
kunne ta i nntekts.
givende arbeid?

18. Hvor mange timer kunne
De tenke Dem i arbeide
pr. uke i den nærmeste
framtid?

19. Fikk De utbetalt
arbeidsløysetrygd
I forrige uke?

Hjelp hjemme
Pass av barna
Bedre skatteforhold
Yrkesopplæring/voksenopplæring
At deltidsarbeid kunne oppnis
Annen betingelse (spesifiser):

4-45

_L___!nlall timer

Ja

Nei

Spersm&l 30-36 stilles bare til en person i husholdningen, men
svarene overferes til Intervjuskjemaene for de resterende med- •
lemmer av husholdninget

62-63
Hvis 2 eller flere

personer 	 —a 31
Hvis In person 	 —a 35

64

31. Er noen av disse sfke 	 1 	 Ja
eller ufore? 	 2 	 Nei

Hvis ja: Hvor mania? 	 FlAntall syke eller ufere
66

32. Hvor mange barn ur Ser 	 Hvisl el flere barn —a 33
16 irer det i leiligheten? ri Hvis ingen barn 	 —la 35

67-68

— p 29

30. Hvor mange persona .
bor det i leilig-
heten?

20. PA hvilken m/te
forsøkte De &
skaffe Dem
arbeid?

21. Hvor mange timer kunne
De tenke Dem A arbeide
pr. uke i den nærmeste
framtid?

47
1 Ei Knntaktet arbeidsformidlingen

2 I 	 Svarte pi annonse/annonserte selv

3; 	 Kontaktet arbeidsgiver

4 E Annen måte (spesifiser):

8-49

Antall timer

Antall uker

33. Hvor gammelt er det.
yngste barnet?

34. Var barnet/noen av barna
i barnehage eller sl
daghjem i forrige tke? 	 2

35. Hadde De noe leid ljelp 	 1til husarbeidet i
-forrige uke? 	 2

SpersmIl 37-39 stiller til alle

73

22. Hvor mange uker er det 50 -51
siden De begynte i
søke arbeid?

Antall fylte ir
Hvis 7 Ir eller over-105

36. Hvor mange timer tsdde 	 71-72

De leid hjelp i fcrrige
uke? Antall timer

23. Hvor arbeidde De hoved-
sakelig i forrige uke:

a. For midlertidig fra-
værende fra arbeidet
bes oppgitt det ar-
beidssted hvor ved-
kommende har sitt inn-
tektsgivende arbeid.

b. For arbeidssekere
(personer som svarte
ja pi spm. 14)
bes oppgitt hvor de
sist hadde arbeid.

C. For dem som aldri har
utført inntekts-
givende arbeid.

24. Hva slags virksom-
het er det?

37. Hvilken allmenn-
utdanning har De
	

2
fullfert?

3

4

5

6

38. Har De fullført einen ut-
danning hvor skal: gangen '

eller studiene nol malt 	 2
varer minst 5 mån der?

7 -Ing folkeskole eller
kortere

1-årig framhalds- eller
fortsettelsesskole

2-trig framhalds- eller
fortsettelsesskole

9-Ing grunnskole (evt.
10 frivillig ir)

Folkehegskole (ungdoms- el
fylkesskole) 1 Irs kurs

Real- eller middelskole

Folkehøgskole, 2 Ars kurs

Artium eller eksamen ved
ekonomisk gymnas

Uo 	 itt eller in en utdannin

74•••■•■••

Ja
	

39■■••■■

Nei
	

40•■■•■■

Bedriftens navn:

Bedriftens adresse:

— 824

52

—a 29
Virksomhetens art:

53-54
39. Hvilken utdanning er dette?

Næringskode
Utdanningens art. (Oppgi kurstype,
linje eller fagom Ide og eventuelt
skolens navn)

arighet 
For utd.
pl deltid,
oppgi ca.
timetall

26. Er dette enkelt-
mannsfirma„ ansvar-
lig selskap,
aksjeselskap e.l.
eller offentlig
virksomhet?

27. Arbeidde De som selv- i
stendig, som ansatt '
eller som familiemed- 2
lem uten fast avtalt 3
lønn?

28. Hva var Deres
HOVEDYRKE i denne
virksomheten?

57

Enkeltmannsfirma 	 --* 27

Ansvarlig selskap 	 —*27
Aksjeselskap e.l. 	

- 	

28

Offentlig virksomhet 	 --a 28

58

Selvstendig

Ansatt

Familiemedlem..■■•■

Hovedyrke:

59-60

I Yrkeskode

2

3

4 75-76 

I I For BrIet

FYLLES UT AV INTERVJU BEN

40. Hvem har De fItt opp-
lysningene fra ti
utfylling av skje stoet?

79
41. Ble intervjuet ft retatt

21Fover telefon?

3

4

5

10 selv

10's ektefelle

10's senn/datter

10's far/mor

Annen person

'Ja
Nei

25. Hvor lenge er det siden 55-66
De begynte i arbeide i I
denne virksomheten? Antall Ir

For utd.
pl heltid,
oppgi mnd.
eller ir

Normal



27

- 8

—9 4

Ja

Nei

3 Har De inntekts-
givende arbeid som
De var borte fra i
forrige uke?

2

Ila. På hvilken måte
forsøkte De å
skaffe Dem inn- 1
tektsgivende
arbeid?

b. På hvilken måte
skaffet De Dem
det arbeidet
som De skal be-
gynne i?

•••••■•■■■

Kontaktet arbeidsformidlingen

Svarte på annonse/annonserte selv

Kontaktet mulig arbeidsgiver

Annen måte (spesifiser):

2

Ja

Nei

--9 lia

" --4 1429

Ja 	

- 6

2
	

Nei 	

- 9

30-31 Under 21 timer 	 --9 7
21 timer og over —) 21 aI

—421a

—) 21 a
—) 21

Var arbeidsufør
Var pensjonist -
sluttet i arbeid

Var uten arbeid

5

6

7

8

.•••••■••,

STATISTISK SENTRALBYRA

Intervjukontoret
Postboks 8131, Oslo-Sep.. Oslo 1
Tlf. .(02) 41 38 20

Navn og adresse Tlf.
arb.sted

Fødselsdag-mnd.-år 	 Personnr. 
I 	 I 	 11111113-23

1. Utforte De inntekts-
givende arbeid av
minst en times varig-
het i forrige uke?

2. Hvor mange timer ar-
beidde De i forrige
uke? Ta med over-
tidsarbeid og ekstra-
arbeid, også ekstra-
arbeid hjemnie i for-
bindelse med arbeidet.

1

2

3

4

5

6

7

8

34

1.•■••■

9. Hva gjorde De
hovedsakelig
i forrige uke? Var syk

Utførte husarbeid hjemme

Gikk på skole/studerte

Var inne til 1. gangs militar-
eller sivilarbeidstjeneste

Var arbeidsufør

Var pensjonist/sluttet i arbeid

Var uten arbeid

Opptatt med annet (spesifiser):

24

Ja 	 --4 2

2 	 Nei 	—33

1
25-26 Under 21 timer — 3 7

21 timer og over --) 21 a

Utforte inntekts-
) 	 givende arbeid 	 --4 21 a

2	 Utforte ehusarbeid 	 21 ahjemm
3 	 Gikk piskole.studerte ---) 21 a

4 	 Var inne til 1.gangs militær- el.
sivilarbeidstjeneste--) al a

Opptatt med annet (spesifiser):

uk 	 --4 14

uker 	 21b

—) 15

—) 16

6. Hvor ,ange timer ar-
beidde De i denne
virksomheten i
forrige uke?

5. Utførte De noe ar-
beid uten fast av-
talt lønn i denne
virksomheten i
forrige uke?

7.Hva regner De selv
var Deres viktigste
gjøremål i forrige
uke? 12. Hvor mange uker er 

37-38det siden De be-
gynte 0 søke arbeid?

21a

33

o	 Var ufrivillig permittertuten lønn 	13

Skolegang/studier 	 --9 21 b

2	
.Permisjon p.g.a. svanger-
skap/fodsel 	 --4 21 b

Arbeidsstans p.g.a. tekniske
3 	I forhold eller verforhold.

Var uten oppdrag 	 --9 21 b

4	I Arbeidskonflikt 	 21 b

Skal begynne i nytt
arbeid innen 30 dager ---4 11 b

6 	j Ferie 	 21 b

7 	 Egen sykdomeller skade —) 21 b

8 j Sykdom i hjemmet 	 ---4 21 b

Repetisjonsovelse eller
Annen grunn (spesifiser):

21 b

8. Hva var den vik-
tigste grunnen
til at De var
borte fra Deres
arbeid i forrige
uke? *

9

Sesongarbeid/annet kortvarig tids-
avgrenset arbeid

Inngåelse av ekteskap,svangerskap/fodsel

Oppnådd pensjonsalder

Videre utdanning

Svekket helse

Likte ikke arbeidet/arbeidsfornoldene

For lang arbeidsreise/upassende
arbeidstid

Var ikke lonnsomt

Ble oppsagt/bedriften nedlagt

Annen grunn (spesifiser):

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40

■•■•■

5. Hva var den
viktigste
grunnen til
at De sluttet
i Deres forrige
arbeid?

Hvis 10 har svart ja på spm. 10 —4 21c

Forandre 	 —i 16

Tlf.
privat

28

Ja

Nei
,••■•••, —9 5

--) 9

4. Er De selv eller noen
i Deres husholdning
selvstendig yrkesutoverl
(f.eks. gårdbruker;
eller eier av egen bu-
tikk eller verksted)? 

. Hvor mange uker er
det siden De ble 	 37-38
permittert uten
lønn? I	 I

4. Har De i løpet av
de siste 12 måne- 	 39
der hatt inn-
tektsgivende 	 1
arbeid 	 2

Ja

Nei

14

—) 10-

—) 10

—) 14

--9 14

—) 10

--4 10

--9 10

36

10. Forsøkte Oe A få inntektsgivende arbeid for forrige uke?
Vi tenker her på forsøk som ble gjort for i fi arbeid som
De kunne ha påtatt Dem i forrige uke.

35
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Intervjuerens navn:

Intervjuerens nr.:

ARBEIDSKRAFTUNDERSØKELSE

4. kvartal 1976

Skjematype

Utv.omr.nr. 	 2- 4

Ar-Kvartal-Gang 111111311 5- 8
Husholdningsnr. 	 9-12

Vedlegg 	 2
Annex 2

!UNDERGITT TAUSHETSPLIKT]



22. Hva slags virk- 	 Virksomhetens art:
somhet er det?

fs46-4f

For Byrået

1

2

3

24. Arbeidde De som
selvstendig, som
ansatt eller som
familiemedlem uten
fast avtalt lonn?

2

3

25. Hva var Deres
hovedyrke i
denne virksom-
heten?

16. TIL INTERVJUEREN: For syke, militære i forstegangstjeneste,
arbeidsufore og pensjonister (kryss i rute 1, 4, 5 eller 6
på spm. 9) gå til spm. 26. For andre gå til spm. 17.

17. Det kan vere mange grunner til at folk ikke tar inntekts-
givende arbeid. Det kan f.eks. vare vanskelig A fl pas-
sende arbeid. Det kan også skyldes oppgaver hjemme,
eller det kan rett og slett vare at en ikke har behov for
eller ikke •nsker i gl ut i arbeidslivet.

Vil De si at De 	 !EL
har behov for 	 1eller kunne-onske
i ha inntekts- 	 2
givende arbeid? 	 3

18. Var mangel på passende arbeid den viktigste grunnen til at
De ikke sakte arbeid? Med passende arbeid tenker vi bl.a.
på arbeidets art, arbeidstid og reisetid.

42

1 Fi Ja 	 ---4 20

Mangler hjelp til barnepass

Mangler hjelp hjemme

Mangler hjelp til i pleie syke

Gikk på skole/studerte

Annen grunn (spesifiser):

1.krav
44.

2.krav
45

Finnes ikke arbeid.Ingen krav—, 26••••■■••••

2 2 Deltidsarbeid 26

3 3 Fleksibel arbeidstid 26

4 4 Arbeid i nærheten av hjemmet —4 26

5 5 Lett arbeid ---) 26

6 6 Arbeid i samsvar med egne
kvalifikasjoner og evner 26

7
^^

Annet krav (spesifiser):•■•■■■■ 26

8 ri Bare ett krav 26

21a. Hvor arbeidde
De hovedsakelig
i forrige uke?

b. Hvor har De
vanligvis Deres
inntektsgivende
arbeid?

c. Hvor hadde De
sist inntekts-
givende arbeid?

Enkeltmannsfirma 	 24

Ansvarlig selskap 	 --) 24

Aksjeselskap e.l. 	 25

Offentlig virksomhet 	 -4 25

so
Selvstendig

Ansatt

Familiemedlem

Ja	 18

Ja, under visse forutsetninger 	 18

Nei, ikke noe videre 	 —, 26

2 	 Nei

43

--, 19

26. Er De ugift,
gift eller
for gift? U 1ft

G ft

F r gift

Sporsmil 27-33 stilles bare til en person i husholdningen, men
svarene overfares til inter jaskjemaene for de resterende med-
lemmer av husholdningen

27. Hvor mange per- 	 54-5!
	soner bor det	 1 	 'Hvis 2 eller flere personer —) 28

i leiligheten? 	 I 1  !Hvis fn person 	 32 
28. Er det noen av disse sol krever regelmessig tilsyn eller

pleie på grunn av sykdo eller uførhet?
56

J1

2 NA

32. Hadde De noe
leid hjelp til
husarbeidet i
forrige uke? 2

62

J

33. Hvor mange timer 63-6:
hadde De leid hjelp 1 	 '1
i forrige uke? 	 1 (  / Antall timer 

Spørsmål 34-36 stilles til ,ersoner somermerketUTD på 10-listen.

34. Hvilken all-
mennutdanning
har De full-
fort?

(KRYSS AV FOR
HOYESTE
UTDANN1NS

65

7 årig folkeskole eller kortere

1 .årig framhalds- el. fortsettelsesskole

2 'årig framhalds- el. fortsettelsesskole

9 .årig grunnskole

F ilkehogskole (ungdoms- el. fylkes-
s tole) 1.1rs kurs

h31- el. middel s ko 1 e, grunnskolens  10 . ir

F Ilkehogskole, 2.års kurs

A liten el ler eksamen ved økonomisk gymnas

li 	 i tt eller in en utdanning

FYLLES UT AV INTERVJUEREN

	37. Hvem har De 	 69
fått opplys-

1 •l) selvningene fra

	

til utfylling 	 2 •I)'s ektefelle
av skjemaet? 3•I)'s sonn/datter

4 	 D's far/mor

5 	 ilnen person

1

2

3

. 4

5

19. Hva var da
den viktigste
grunnen?

1■..1

38. Ble intervjuet
foretatt over
telefon? 

1

70

5. Har De fullført annen u :danning hvor skolegangen eller
studiene normalt varer 'inst 5 måneder?

66

J
	

36

2
	

N ti
	

—, 37

Hovedyrke:

51-52 

d Yrkeskode

20. Hvilke
krav vil
De stille
til et
arbeid for
at det
skal passe
for Dem?

Bedriftens navn:

Bedriftens beliggenhet (adresse;
poststed, postnr.):

	23. Er dette enkelt- 	 49
nannsfirma, an-
svarlig selskap,
aksjeselskap e.l. 2
eller offentlig 3virksomhet?

4

■••■•■•••■

57
Hvis ja: Hvor
mange? 	 1 (A 'tall syke eller ufore

29. Hvor mange barn 	 58
under 16 år erdet Fl His 1 eller flere barn 	—p30
i leiligheten? 	 1 1H is ingen barn 	 ---) 32

30. Hvor gammelt er 	 59-6(
det yngste 	I 	Antall fylte år
barnet? 	I 1  1 Hvis 7 Ar eller over 	 —, 32

31. Var barnet/noen
av barna i bar-
nehage eller på
daghjem i for-
rige uke? 	 2 	 N 4

J

—433

—434

6. Hvilken utdanning er de te?
Normal

Utdanningens art. (Oppgi kurstype,
linje eller fagområde c; eventuelt
skolens navn)

67-6

I 1 i For Byrået

For utd.
pi heltid,
oppgi mnd.
eller år

arighet 
For utd.
pl deltid,
oppgi ca.
timetall

198
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Intervjuerens navn:

Intervjuerens nr.:

MULIGE ARBEIDSSØKERE
Tilleggsspørsmål til Arbeidskraftundersøkelsen

4. kvartal 1976

Vedlegg 3
Annex 3

I UNDERGITT TAUSHETSPLIKT
Skjematype

Utv.omr.nr.

Ar-Kvartal-Gang

Husholdningsnr.

1

S.ATISTISK SENTRALBYRA
Intervjukontoret
Postboks 8131 Dep., Oslo 1
Tlf. '(02) 41 38 20

33-34	 Antall
år 	 I 	I	  I mnd.31-12 Antall1 	 1

107. Hvor lang tid i alt
har De hatt inntekts-
givende arbeid? I 	 i 	  I35-36 Antall 37-38 Antall

mnd.

101b. ER DET SVART JA PA
SPM. 10 PA AKU-
SKJEMAET?

25

Ja 	 --. 104

2
	

Nei 	 --* 102a

110. Har De hatt varig
arbeid eller har De
hatt sesongarbeid
eller annet arbeid
av begrenset varighet? 46

DET KAN KRYSSES AV 	 47
FOR FLERE ALTERNATIVER

48

45

49

109. Hva var-Deres yrke under den lengste sammenhengende
periode med inntektsgivende arbeid som De har hatt?

43;4 
i Yrkes-

! 	 I 	 I kode

Yrke:

102b. FOR ID UNDER 20 AR, FOR ANDRE GA TIL SPM. 103.

ER DET KRYSSET AV 	 27
I RUTE 3 PA SPM. 9
PA AKU-SKJEMAET?

■■■•••■

- 103

- 103

1
	

Ja

2
	

Nei

Heltidsarbeid

Deltidsarbeid

Både heltids- og deltids-
arbeid

2

3

114a. HVIS JA PA SPM. 103. FOR ANDRE GA TIL SPM. 114b.

Har De noen gang etter 	 51
at De sluttet i Deres 	 1 	 Jasiste arbeidsforhold
forsøkt i få inntekts- 2 	 Nei
givende arbeid?

--. 115

--* 121

Navn:   

Adresse: 
Fødselsdag-mnd.-år 	 Personer. 

.1.1. 	 11111 13-23   

J

De tilleggsspørsmålene som jeg nå vil be Dem svare på,vil
kanskje i Deres tilfelle bli en gjentakelse av noe De alle-
rede har svart på, i så fall vil vi be Dem unnskylde det.

TIL INTERVJUEREN:

FOR A UNNGA HENVISNINGER TIL AKU-SKJEMAET UNDER SELVE INTER-
VJUET AV TILLEGGSSPORSMALENE SKAL DE AKTUELLE GRUPPER MARKERES
I SPM. 101-103. KRYSS AV PA DISSE SPORSMALENE PA GRUNNLAG AV
OPPLYSNINGER I AKU-SKJEMAET.

101a. ER DET SVART JA PA
	

24
SPM. 1, 3 ELLER 5
PA AKU-SKJEMAET?

2

106. Hvor lenge er det
siden De sluttet
I Deres siste inn-
tektsgivende arbeid?

108. Hvor lang tid varte
den lengste sammen-
hengende periode med
inntektsgivende arbeid 	 •
som De har hatt? I 	1	 I

39-40 	 41-42Antall 	 fil Antall
Ar 	 L_L_J mnd.

Ja 	 —> 107

Nei 	 - 101b

102a. ER DET KRYSSET AV
I RUTE 1 ELLER 5
PA SPM. 9 PA AKU-
SKJEMAET?

103. HVA ER DET SVART
PA SPM. 14 PA
AKU-SKJEMAET?

104. Har De noen gang
hatt inntektsgivende
arbeid?

Ja

Nei

Ikke besvart

--. 105

--4 113

Sesongarbeid/annet kort-
varig arbeid

Inngåelse av ekteskap/
svangerskap/fødsel

Oppnådd pensjonsalder

Videre utdanning

Svekket helse

Likte ikke arbeidet/
arbeidsforholdene

For lang arbeidsreise/
upassende arbeidstid

Var ikke lønnsomt

Ble oppsagt/bedrift nedlagt

Annen grunn (spesifiser)

114b. Har De noen gang i
løpet av de siste 12
mndr. forsøkt å få
inntektsgivende
arbeid?

—. 106 111. Har De hatt heltids-
-. 104 	 eller deltidsarbeid?

--. 104

Varig arbeid

Arbeid i studieferier/
skoleferier

Annet sesongarbeid

Annet arbeid av begrenset
varighet

113. HVIS JA PA SPM. 101a ELLER 101b SA ER INTERVJUET AV-
SLUTTET. FOR ANDRE GA TIL SPM. 114.a.

2

26,■•■•••••

■■••■•••••.

Ja

Nei

- 102b

- 102b

28

2 1---

3

29

Ja

2
	

Nei 112. Har De arbeidet innen-
for ordinær arbeidstid
(dagtid) eller utenfor
ordinær arbeidstid
(skiftarbeid, kvelds-
arbeid o.1.)?

1

2

3

50

OrdinærOrdinær arbeidstid

Utenfor ordinær arbeidstid

Både innenfor og utenfor
ordinær arbeidstid

105. Hva var den viktigste
grunnen til at De 	 0
sluttet i Deres for-
rige arbeid?

2

3

4

5

6

30 

7

8

9 2

52

,■■••-••■■ Ja.
Nei

--. 115

121

115 I hvor mange uker i
alt i denne perioden
har De vært arbeids-
søkende?

53-54

ri -1 Uker



57

116. På hvilken måte for-
søkte De A skaffe
Dem inntektsgivende 	 55
arbeid?

DET KAN KRYSSES 	 56
AV FOR FLERE
ALTERNATIVER

1

125. Tror De nou' av følgende forhold vil gjøre det svært
vanskelig, litt vanskelig eller ikke vanskelig for Dem
å ta innteltsgivende arbeid:

VIS KORT A

a. Små barr i
	

69
husholdr ingen

Svært vanskelig

Litt vanskelig

Ikke vanskelig

Ikke aktuelt/vet ikke4 ■■■■•■••■••

b. Syke el'er uføre
	

70

eller i familien
i husho'dningen 	

1

forøvri, 	 2

3

3

Mindre enn en
måned 	 ---> 120

2
	

1- 6 måneder 	 121

7-12 	 " 	 --> 121

Ja --* Intervjuet avsluttes

Nei 	 --,.121

Forsøkte De A få inn-
	 64

tektsgivende arbeid
for forrige uke? Vi 	 1---

tenker her på forsok 	 2
som ble gjort for å
få arbeid som De
kunne påtatt Dem i
forrige uke?

65121. Tror De at De vil
søke inntektsgivende 	 1
arbeid i løpet av de
neste 12 måneder? 	 2

Vil De si al De har 	 66
behov for eller kunne 	 i
ønske å ha inntekts- 	 '
givende arbeid? 2

Ja 	 --> 123

Ja, under visse
forutsetninger 	 --e 123

3
	 Nei, ikke noe

videre 	 --4 125..•■••■■■

67

I

2

Ja

Nei ->

125

124a

68

1 Høy alder 125

2 Svak helse 125

3
Mangler hjelp til
barnepass --* 125

4 Mangler hjelp
hjemme 125

5 Mangler hjelp til
å pleie syke 125•••••■••1

6 Gikk på skole/
studerte 124b

7
•■■■■■■•

Andre grunner
(spesifiser) 125

124b. HVIS KRYSS I RUTE 1 PA SPM. 102b ER INTERVJUET AVSLUTTET.
FOR ANDRE (k TIL SPM. 125.

2

3

4 .11■•■■■■

117. Har De i denne
perioden hatt til-
bud om inntekts-
givende arbeid som
De matte avslå?

2

3

1

60

Nei 	 ---> 119

Ja, ett tilbud 	 --> 118

Ja, flere tilbud 	 118

118. Hva var den viktigste
grunnen til at De
ikke tok imot (det
siste) tilbudet om
arbeid?

61-62

01 	 For kortvarig

02 	 Dårlig betalt

03 	 For lang arbeidstid

04 	 For kort arbeidstid
--

05 	 Arbeidstid gal tid av døgnet

06 	 For dårlige arbeidsforhold

07 	 For fysisk anstrengende

Passet ikke til utdanning/08 	 kvalifikasjoner/erfaring

09 	 For lang arbeidsreise/
dårlige kommunikasjoner

10 	 Manglet hjelp til barn

11 	 Manglet hjelp til annet
arbeid hjemme

12 	 Gikk på skole/studerte

13 	 Dårlig helse/sykdom

14 	 Annen grunn (spesifiser)

123. Var mangel på passende
arbeid den viktigste
grunnen ti at De ikke
søkte arbe'd for for-
rige uke? Med passende
arbeid tenl er vi bl.a.
på arbeidets art, ar-
beidstid ol reisetid.

124a. Hva var da den vik-
tigste grurnen?

Svært vanskelig '

Litt vanskelig

Ikke vanskelig

Ikke aktuelt/vet ikke

119. Hvor lenge er det
siden De siste gang
forsøkte å få inn-
tektsgivende arbeid?

63 C. Hva fan - lie og
venner rener

120. HVIS JA PA SPM. 102a. FOR ANDRE GA TIL SPM. 121.

3

122 Det kan være mange grunner til at folk ikke har inntekts-
givende arbeid. Det kan f.eks. være vanskelig å få pass-
ende arbeid. Det kan også skyldes oppgaver hjemme, eller
det kan rett og slett være at en ikke har behov for eller
ikke ønsker å gå ut i arbeidslivet.

Ja
Nei

Vet ikke

d. Husarbe'd i 	 72
hjemmet

1 	 Svært vanskelig

2 	 Litt vanskelig

3 	 Ikke vanskelig

4 	 Ikke aktuelt/vet ikke

e. Muligheiene for å
få passinde arbeid

1på stecht
2

4

3

■■••■•••••■■

73

Svært vanskelig

Litt vanskelig

Ikke vanskelig

Ikke aktuelt/vet . ikke

f. ønske or arbeid i
samsvar ned utdan-
ning, ylkeserfa-
ring og kvalifi-
kasjonel

2

3

4

.•••■••■1

74

Svært vanskelig

Litt vanskelig

Ikke vanskelig

Ikke aktuelt/set ikke

g. Har liti utdanning 	 75
eller yikeserfaring

2

3

4

Svært vanskelig

Litt vanskelig

Ikke vanskelig

Ikke aktuelt/v.t

58

59

Kontaktet arbeidsformid-
lingen

Svarte på annonser/
annonserte selv

Kontaktet mulig arbeids-
giver

Forhørte seg hos kjente/
slektninger

Annen måte (spesifiser)■•■•■■•

71

1 	 Svært vanskelig

2	 Litt vanskelig

3 	 Ikke vanskelig

4 	 Ikke aktuelt/vet ikke

200



201

125. (Forts.)

h. Opptatt med skole- 	 76
129b. HVIS KRYSS I RUTE 1 ELLER 2 PA SPM. 	 125c. 	 FOR ANDRE GA

TIL SPM. 	 130.
gang/studier 1 ri Svært vanskelig Ville De ha forsøkt 14

få inntektsgivende ar-
88

2 Litt vanskelig beid dersom familie og 	 1 --, Ja

3 Ikke vanskelig venner var mer posi- 	 2 Nei

4 EllI Ikke aktuelt/vet ikke
tivt innstilt til 	 at
De tok arbeid? 	 3 Vet ikke

i.	 Fravær fra inn- 	 77 130. HVIS KRYSS FOR 4 PA SPM. 124a ELLER 1 ELLER 2 PA SPM.
tektsgivende 1arbeid en tid __- Svært vanskelig 125d. 	 FOR ANDRE GA TIL SPM. 	 131.

2 Litt vanskelig Ville De ha forsøkt & 	 89

3
---

--- 
Ikke vanskelig

få inntektsgivende ar- 	 1beid dersom De kunne --- Ji
4

j. 	 Egen helsetilstand

Ikke aktuelt/vet ikke

78

få 	 2tilfredsstillende
hjelp med arbeidet
hjemme? 	 3

 Nei

Vet ikke

Svært vanskelig 131. HVIS JA PA SPM. 	 123 ELLER 1 PA SPM. 125e. 	 FOR ANDRE GA
Litt vanskelig TIL SPM. 	 132.

•

3

4

Ikke vanskelig

Ikke aktuelt/vet ikke

Ville De ha forsøkt i
få inntektsgivende ar-
beid dersom De visste 1

90

---, Ja

126. HVIS KRYSS FOR 3 PA SPM. 	 124a ELLER 1 ELLER 2 PA SPM.
125a. 	 FOR ANDRE GA TIL SPM. 	 129a.

at det var passende 	 2
arbeid å få? 3

--- Nei

Vet ikke

Har De i Wet av de
siste 12 mnd. forsøkt 1å skaffe regelmessig
barnetilsyn? 	 2

79

	

--- 
Ja 	 -) 127a

	Nei 	 -o 127b

132. Regner De med at det
ville være nødvendig
å flytte for at De 	 1
skulle kunne få inn- 	 2

91

Ja

Nei

127a. Hvilke former for
barnetilsyn har De pin

._ 	 .

Hushjelp, dagmamma i

tektsgivende arbeid? 3
--

Vet ikke

forsøkt A skaffe? 	 u- ___ barnets hjem 	 ---> 128 133. HVIS JA PA SPM. 	 121 ELLER JA (KRYSS I RUTE 1 ELLER 2) PA

DET EAR KRYSSES
AV FOR FLERE 	 81

Dagmamma, korttids
barnehage (mindre

SPM. 	 122 ELLER JA PA ETT ELLER FLERE AV SPM. 	 128, 129a.
129b, 130, 131.. 	 FOR ANDRE GA TIL SPM. 	 140.

ALTERNATIVER ___ enn 6 timer) 	 -o 128 Hvilke krav 	 1.krav 	 2.krav

82

83

Daghjem eller små-
barnsstue (6 timer

___ eller mer) 	 -> 128

Tilsyn av andre hus-
holdningsmedlemmer

vil De stille
til et arbeid
for at det 	 1
skal passe 	 2
for Dem? 3

92
-

,---,

_...- 	 2

___ 	 3

93

- Finnes ikke arbeid. Ingen krav

-, Deltidsarbeid

__- Fleksibel arbeidstid

--- eller slektninger 	 -) 128 4 ___ 	 4 ___ Arbeid i merheten av hjemmet

84 Andre ordninger
(spesifiser) 	 ---. 128

5 - 5 - Lett arbeid

6 6
---

Arbeid i samsvar med egne

--- kvalifikasjoner og evner

7 ____, 	 7 Annet krav (spesifiser)

127b. Hva er grunnen til at
De ikke har forsøkt å 	 1skaffe regelmessig
barnetilsyn?

85
Finnes ingen muligheter til

--- å skaffe tilsyn 	 -n 128

ønsker selv å ha tilsyn

Bare ett krav

134. Hvis De kunne få
inntektsgivende 1

94

Med en gang
2 med barna, ikke riktig

& ta arbeid mens barna
arbeid, hvor raskt
ville De da ønske 	2

---
Innen en maned__-

,---, er små 	 -n 129a å begynne i arbeid? 3 Innen et halvt ir___
Blir for dyrt/lønner3

___ seg ikke 	 -) 128 4 ---, Senere

4 Venter på plass 	 ---, 128 5 Vet ikke

5 Andre grunner,

- spesifiser 	 -n 128
135. ønsker De et varig

arbeid, sesong-
arbeid eller annet 	 1

95

--- Varig arbeid

arbeid av begrenset 	 2
varighet? --- Sesongarbeid

Annet arbeid av begrenset
3 varighet

128. Ville De ha forsøkt å
få inntektsgivende ar- 	 ,
beid dersom De kunne 	 I

86
„

--- "'

136. Ville De kunne ta
arbeid både innen-
chars og utendørs? 	 1

96
•

--- Ja

få tilfredsstillende 	 2
hjelp til pass av barn, 3
eller barna hadde

Nei

--- Vet ikke

2
3

Nei, bare inne

_ 	 Nei, bare ute

plass i barnehage? 4 Vet ikke

129a. HVIS KRYSS FOR 5 PA SPM. 	 124a ELLER 1 ELLER 2 PA SPM. 137. Ville De kunne ta	 97
125b. 	 FOR ANDRE GA TIL SPM. 	 129b arbeid utenom ordiner

1 Ja-

få inntektsgivende ar- 	 ,
Ville De ha forsøkt & 87

.

arbeidstid (feks.
kveldsarbeid, natt- 	 2 --- Nei

beid dersom De kunne 	 I

få tilfredsstillende 	 2
___ 	

..)..

Nei

arbeid)? 3 Vet ikke

138. Ville De kunne ta 	 98hjelp ned pass avsyke? ---3 Vet ikke arbeid med uregel-
messig arbeidstid ___ Ja

eller skiftarbeid? 	2 Nei

Vet ikke



1 Sterkt forbedret

- 144

- 145

Ja

Nei

■-•-•-•1

-

,••■■1

112-113Fr] timer

146. Om lag hv ,r mange
timer i g, ennomsnitt
bruker De til hus-
arbeid, m tlaging,
barnepass og annet
arbeid fo egen hus-
holdning å en vanlig
hverdag?

106

3

4

5

Hvor lang daglig
reisetid hver vei
ville De kunne
godta?

VIS KORT B

a. Husholdningens
økonomiske
situasjon

b. Deres mulighet
til å disponere
penger selv

C. Forholdene for
eventuelle barn
i husholdningen

100

2 	 Litt forbedret

3 	 Uforandret

4 	 Litt forverret

5 	 Sterkt forverret

6 	 Ikke aktuelt/vet ikke

Sterkt forbedret

Litt forbedret

Uforandret

Litt forverret

Sterkt forverret

Ikke aktuelt/vet ikke

Sterkt forbedret

Litt forbedret

Uforandret

Litt forverret

Sterkt forverret

Ikke aktuelt/vet ikke

Om De tol arbeid og
fikk bediet økonomi,
hvordan lille den
økte inntekten hoved-
sakelig t li brukt?

142. Hva er Ofres viktigste
kilde ti livsopphold?

143. Mottar DE noen form
for pens;on eller
trygd (bcrtsett fra
barnetry0)?

144. Hva slags pensjon/
trygd mottar De?

107

Til personlig forbruk

Tilskudd til husholdningens
daglige forbruk

Til å skaffe større ting til
husholdningen

Vet ikke

Inntekt av eget arbeid (med-
'regnet arbeid uten fast lønn
i familiebedrift 	 143

Pensjon, trygd 	 144

Formue, lån, studielån; føde-
råd, leieinntekt, forpakt-
ningsinntekt eller annen
formuesinntekt 	 --.. 143

Husarbeid for egen hushold-
ning eller forsørget av
privatpersoner 	 143

Stipend, underhold fra andre
enn privatpersoner 	 143

109...•■•■■■■

2

110
Folkepensjon - alderspensjon

Tjenestepensjon (off. eller
privat)

Etterlattepensjon

Uførepensjon

Annen pensjon/trygd
(spesifiser)

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

108

.■•••■••.1

141. HVIS KRY!S I RUTE 1 ELLER 2 PA SPM. 140a ELLER b. FOR
ANDRE GA TIL SPM. 142.

140. Hvilken betydning tror De det vil ha for følgende forhold
om De tok Dem inntektsgivende arbeid. Vi tenker da på
arbeid som utgjør om lag halvparten av vanlig arbeidstid
eller mer.

d. Mulighetene for
å få utført hus-
arbeidet

e. Kontakten med
mennesker utenfor
hjemmet

f. Muligheten for å
utnytte egne evner,
utdanning og er-
faring

Sterkt forbedret

Litt forbedret

Uforandret

Litt forverret

Sterkt forverret

Ikke aktuelt/vet ikke

Sterkt forbedret

Litt forbedret

Uforandret

Litt forverret

Sterkt forverret

Ikke aktuelt/vet ikke

Sterkt forbedret

Litt forbedret

Uforandret

Litt forverret

Sterkt forverret

Ikke aktuelt/vet ikke
INTERVJUET AVSU TIES

Takk for hjelpo
g. Deres egen arbeids-

situasjon totalt
sett

Sterkt forbedret

Litt forbedret

Uforandret

Litt forverret

Sterkt forverret

Ikke aktuelt/vet ikke

101

2

3

4

5

6

102

1
2

3

4

5

6 ...•••■•■■■

103

1
2

3

4

5

6

104

1
2

3

4

5

6

105

2

3

4

5

6

Inntil 15 min.

16-30 min.

31-60 min.

Mer enn 60 min.

Vet ikke

145. Hvor stor er normalt 	 111
husholdniigens sam-
lede dig)nible inn-
tekt prnåned?
Disponiber-TWtekt
omfatter all inntekt
og trygd Fratrukket
skatt.

VIS KORT

1 Under 2 500 kr

2 2 500 - 3 499 kr

3 3 500 - 4 499 kr

4 4 500 - 5 499 kr

5 5 500 og over

2

3

4

5
..•••••••■■

99

1■■■••■•.

•■••■■•••
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Midlertidig
fraværende

Husarb., utd.,
pensj. uten
arb., annet 

Arbeidsufør,
militær-
tjeneste

12. Hva gjorde De hovedsakelig
i forrige uke?

13. Hva var den viktigste grunnen
til at De var midlertidig fra-
værende fra inntektsgivende
arbeid i forrige uke?

14. Forsøkte De å få inntekts-
givende arbeid i forrige uke?

Ja Nei

Fraværsårsak

1.	 Utførte De inntektsgivende
arbeid av minst én times
varighet i forrige uke?

Nei

15. Hva var den viktigste grunnen
til at De ikke søkte inntekts-
givende arbeid i forrige uke
(undersøkelsesuken)?

16. Ville De ha forsøkt å skaffe
Dem inntektsgivende arbeid
dersom det hadde vært
passende arbeid på eller i
nærheten av bostedet?

Opptatt av husarbeid
hjemme. Regnet ikke
med å få arb. innen
yrket eller i nærheten
av bostedet.
Manglet nødvending
utd. eller yrkesoppl.
Annen grunn.

Gikk på skole,
studerte.
Arbeidsgiverne
synes at jeg er for
gammel/ung.
Synes selv jeg er
for gammel.

17. Hva var den viktigste be-
tingelsen for at De skulle
kunne ta inntektsgivende
arbeid?

Ja Nei

Hjelp hjemme.
Pass av barna.
Bedre skatteforhold.
Yrkes-/voksenoppl.
At deltidsarbeid
kunne oppnås.
Annen betingelse.

NN
18. Hvor mange timer kunne De

tenke Dem å arbeide pr. uke i
den nærmeste framtid?

Antall timer
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Ja L Nei   

21 timer <21 timer

Nei
	

Ja
1. Utførte De inntektsgivende ar-

beid av minst én times varighet
i forrige uke?

2. Hvor mange timer arbeidde De
i forrige uke?

3. Har De inntektsgivende arbeid
som De var borte fra i forrige
uke?

4. Er De selv eller noen i Deres
husholdning selvstendige yrkes-
utøvere?

5. Utførte De noe arbeid uten fast
avtalt lønn i denne virksomhet-
en i forrige uke?

6. Hvor mange timer arbeidde De
i denne virksomheten i forrige
uke?

7. Hva regner De selv var Deres
viktigste gjøremål i forrige uke?

8. Hva var den viktigste grunnen
til at De var borte fra Deres
arbeid i forrige uke?

9. Hva gjorde De hovedsakelig i
forrige uke?

10. Forsøkte De å få inntekts-
givende arbeid for forrige uke?

11a.På hvilken måte forsøkte De å
skaffe Dem inntektsgivende
arbeid?

b. På hvilken måte skaffet De Dem
det arbeidet som De skal begyn-
ne i?

12. Hvor mange uker er det siden
De begynte å søke arbeid?

13. Hvor mange uker er det siden
De ble permittert uten lønn?

14. Har De i løpet av de siste 12
måneder hatt inntektsgivende
arbeid?

15. Hva var den viktigste grunnen
til at De sluttet i Deres forrige
arbeid?

Var syk
Var inne til 1. gangs

tjeneste
Var arbeidsufør

((Ja» på
spm. 10

Var syk
Var inne til 1. gangs
militær-/sivilarb.tjen-
este. Var arbeidsufOr
Var pensj./sluttet i
arbeid

Utførte husarbeid
hjemme. Gikk på
skole/studerte. Var
pensj./sluttet i arbeid
Var uten arbeid. Opp-
tatt med annet (spes.):

Nei

Tallet på
uker

Utførte husarb. hjem-
me. Gikk på skole/
studerte. Var uten
arbeid. Opptatt med
annet (spesifiser):

Hovedsakelig
virksomhet

Ja Nei

< 21
timer .- tfr 'ner 

Ja Nei

Ja

Søkemåte

Skal
begynne
i nytt
arbeid
innen
30
dager

Var
ufrivil-
lig
permit-
tert
Uten
'Onn

Skole/studier. Perm
pga. svangerskap/fød-
se ) . Arb.stans pga.
tekn. forh. eller vær-
forb. Var uten oppdrag
Arbeidskonf I. Ferie.
Egen sykd./skade. Syk
dom i hjemmet. Repe-
tisjonsiavelse eller
annen grunn

Tallet på
uker

Ja Nei

Henvisning etter spørsmål 15.

16. Henvisning (med referanse til
spørsmål 9)

17. Vil De si at De har behov for
eller kunne ønske å ha inntekts-
givende arbeid?

18. Var mangel på passende arbeid
den viktigste grunnen til at De
ikke søkte arbeid?

19. Hva var da den viktigste
grunnen?

20. Hvilke krav vil De stille til et
arbeid for at det skal passe
Dem?

HENVISNINGSDIAGRAM FOR AKU.
SPØRRESKJEMA GJELDENDE FRA OG MED

1. KVARTAL 1976.

Ja
Jaunder vis-
se forutsetn.

Ja
	

Nei

Mangler hjelp til barne-
pass. Mangler hjelp
hjemme. Mangler
hjelp til å pleie syke
Gikk på skole/studerte
Annen grunn (spesifi-
ser): 

Finnes ikke arbeid. Ingen krav
Deltidsarbeid . Fleksibel arbeidstid
Arbeid i nærheten av hjemmet
Lett arbeid. Arbeid i samsvar med
egne kvalifikasjoner og evner
Annet krav (spesifiser):

, icdkeer e
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SAMMENDRAG

Fra tid til annen reises spørsmålet om d , :t er mulig å basere predik-

sjoner av individers atferd på deres egne utsagn I dette notatet har vi

gjengitt noen synspunkter på problemet, bl.a. heutet fra sosialpsykologisk

litteratur om forholdet mellom holdninger og atfrd.

Litteraturen gir ikke noe entydig svar pi spørsmålet, men det er en

tendens til å mene at forbindelsen mellom utsagn basert på holdninger og

atferd ikke er særlig sterk. Det svake samsvare: som ofte er funnet, er

dels blitt tilskrevet måleinstrumentet (spørsmål , !t, holdningstesten) og

dels de modeller for konsistens mellom holdninge7 og atferd som er lagt til

grunn.

Atferd overfor et objekt er oftest påvir:et av flere holdninger.

Enkeltmedlemmer av en folkegruppe er for eksempe ulike med hensyn til egen-

skaper som kjønn, sosial status etc. Holdninger til disse egenskapene så vel

som holdninger til gruppa generelt er med på å b!stemme atferden overfor

medlemmer av gruppa. Holdninger er dessuten saumensatte. For eksempel har

holdninger til dødsstraff både en juridisk, medidnsk, etisk og kriminal-

politisk side. De enkelte komponenter i holdnin;en kan godt trekke i hver

sin retning. I målesituasjonen er det lite tenkidig at intervjuobjektet har

oversikt over alle de faktorer som skal veies mo. hverandre når den fram-

tidige beslutningen om en bestemt atferd skal treff es.

Målesituasjonen avviker ofte sterkt fra de situasjoner hvor indi-

videt faktisk må foreta sitt valg av atferd. Mangelen på realisme og

forpliktelse i den første situasjonen kan bidra	 at intervjuobjektet

lettere lar seg lede avurealistiske innfall elleF forventninger om hva

slags atferd som er sosialt akseptabel.

Holdningsmåling, særlig ved bruk av enke:tspørsmål, er generelt mer

utsatt for de feilkilder som normalt kompliserer intervjuundersøkelser, enn

måling av faktisk atferd.

1. PROBLEMSTILLING

Måling av holdninger og oppfatninger (be]iefs) kan ha mange og

ulike formål. I dette notatet vil vi bare ha pr(diksjon for øyet. Beteg-

nelsen prediksjonsverdi vil i det følgende hensp(ile på et (verbalt) måle-

instruments evne til å skille mellom individer scm vil vise forskjellig

atferd i framtida. Se Oppenheir -a (1970)1, Selltiz, Jahoda, Deutsch og Cook (1959),

Stouffer, Guttman, Suchman, Lazarsfeld, Star og Clausen (1950).

I litteraturen er det referert til utallige forsøk på å teste

prediksjonsverdien av verbale utsagn. Se Fishbeir (1967), Tittle og Hill (1967),
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Wicker (1969). Det svake samsvar som ofte er funnet, er i de fleste til-

felle tilskrevet egenskaper ved måleinstrumentet og relativt sjelden

svakheter ved de teorier om forholdet mellom holdninger og atferd som er

lagt til grunn. Se Fishbein (1967). En drOfting av problem knyttet til

slutninger fra verbal til ikke-verbal atferd må imidlertid legge vekt på

både de måletekniske og de teoretiske aspektene.

Framstillingen i dette notatet bygger i det vesentlige på sosial-

psykologisk litteratur om holdninger (attitudes) og holdningsmåling, og

generell litteratur om samfunnsvitenskapelig forskningsmetode. Vi vil

fOrst forske å gi et overflatisk inntrykk av hva det er vi måler når vi

stiller "holdningsspOrsmål". Deretter drOftes forholdet mellom verbal og

ikke-verbal atferd generelt. Avslutningsvis blir det gitt noen synspunkter

på spesialtilfellet "hypotetiske spørsmål".

2. MALING AV HOLDNINGER

Sosialpsykologer skiller gjerne grovt mellom ulike typer holdninger

etter hvor dypt de er forankret i individets personlighet. Se Allport (1967a),

Oppenheim (1970),Stouffer, Guttman, Suchman, Lazarsfeld, Star og Clausen

(1950). De mest overflatiske holdninger betegnes ofte som oppfatninger eller

meninger (beliefs). Ett nivå'aypere" finner en de egentlige holdninger,

deretter verdier eller mer grunnleggende holdninger og "innerst" individets

personlighet. Distinksjonene er vage og sammenhengene mellom de ulike

nivåene er komplisert. De mest overflatiske holdningene (meninger/oppfat-

ninger) er situasjonsbestemte, flyktige og spesifikke. De dypereliggende

holdningene er tilsvarende situasjonsuavhengige, varige og generelle. De

inngår i individets mer fundamentale "livsfilosofi" og danner basis for

dannelsen av nye holdninger, meninger og oppfatninger. Hver mening eller

oppfatning kan være påvirket av flere underliggende holdninger, samtidig

som hver underliggende holdning kan være opphav til et spektrum av meninger

og oppfatninger. Se Fishbein (1967a),Wicker (1969): De fleste holdnings-

definisjoner synes å ha fOlgende fellestrekk:

a) Holdninger er rettet mot bestemte objekter og kommer til ut-
trykk i handling eller tale bare når de respektive holdnings-
objektene er tilstede i individets bevissthet. Slike objekter
kan f.eks. være enkeltmennesker eller grupper av mennesker,
ideologier, idéer eller handlinger.

b) De sørger for at individet er i en slags beredskapstilstand,
med en tendens til eller disposisjon for å handle/reagere på
bestemte måter når det mOter bestemte stimuli.
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c) De har en emosjonell komponent som varierer med holdningens
innhold. Det er funnet en u-formet sammenheng mellom holdnin-
gers intensitet og deres innhold, slic at ekstreme holdninger
(positive eller negative) ofte er knyttet til sterke emosjoner,
mens den mer nOytrale posisjon forsvares med mye mindre inten-
sitet. (Ved holdningsmåling er det viktig å være klar over at
den målte holdningen kan være helt fraværende i deler av
utvalget.)

I sosialpsykologien er metodediskusjonen 3mkring holdningsmåling

nesten utelukkende knyttet til måling av stabile 3g generelle holdninger,

altså mer grunnleggende personlighetstrekk. For ‚ette formålet er det ut-

viklet raffinerte måleteknikker. Se Moser og Kalt)n (1971), Oppenheim (1970),

Selltiz, Jahoda, Deutsch og Cook (1959): Felles f r disse teknikkene er at

de forsøker å kombinere reaksjoner på mange indikatorer til et samlemål

for holdningen. Hver underliggende holdning eller kombinasjon av holdninger

kan betraktes som en sum av alle de meninger, oppfatninger og ikke-verbale

handlinger de betinger overfor holdningsobjektet. Se Fishbein (1967a), Stouffer,

Guttman, Suchman, Lazarsfeld, Star og Clausen (1950). Dette er blitt kalt

kalt holdningens innholdsunivers.  Se Stouffer, Guttman, Suchman, Lazarfeld,

Star og Clausen (1950). De enkelte konkrete handlinger som holdningene er

med på å betinge, kan betegnes som subunivers. Antall subunivers øker jo mer

generelle holdninger det er tale om. Personer med generell uvilje mot en

bestemt menneskerase vil oppvise et nyansert mOnster av meninger, oppfatninger

og holdninger i forhold til enkeltmedlemmer av rasen, avhengig av personlige

og situasjonsbestemte betingelser. Det er innlysende at det vil være sær-

deles problematisk å finne fram til enkeltindikatprer for slike holdninger

som hver for seg er representative. Ved hjelp av indekser basert på mange

indikatorer kan imidlertid flere sider eller subunivers kombineres til et

mål som er tilnærmet representativt for holdningeas innholdsunivers. Svar

på enkeltspOrsmål kan aldri representere annet enn én side eller ett sub-

univers. I tillegg til denne begrensningen må svarene på enkeltspOrsmål

tolkes strengt fordi de er mer omfintlige overfor formuleringsvariasjoner

i spørsmålet . Se Moser og Kalton (1971).

Selv om teknikker som kombinerer mange indikatorer er enkeltspørs-

målet overlegent når det gjelder å fastslå et individs reelle posisjon på

en underliggende holdningsdimensjon (se Tittle og Hill 1967), er det ikke

like sikkert at det samme er tilfelle når formålet er prediksjon av en

konkret handling. Se Tittle og Hill (1967). Når ikke noe enkelt subunivers

nødvendigvis er representativt for holdningens innholdsunivers, synes det

som et uoverstigelig problem å velge ut én handling som kan tjene som

valideringskriterium ved utprøving av prediksjonsverdien av den holdningen

som måles. Se Cantril (1944), Fishbein (1967), Fishbein (1967a), Stouffer,

Guttman, Suchman, Lazarsfeld, Star og Clausen (1950).
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I litteraturen kan en finne mange diskusjoner hvor problemet har

vært prediksjon fra mål for mer generelle holdninger. Stoff fra slike

diskusjoner finnes iavsnittene 3 og 4 nedenfor.Vi har imidlertid forsøkt

å legge vekt på de erfaringer som synes å ha stOrst betydning for den

mindre omfattende problemstilling hvor valideringskriteriet (handlingen,

subuniverset) er definert på forhånd og hvor måleinstrumentet er mindre

raffinert (enkeltspOrsmål eller enkle kombinasjoner av enkeltspOrsmål).

3. UTSAGN OG HANDLING

I hvilken grad og under hvilke omstendigheter kan en best slutte

fra uttalte vurderinger og hensikter til faktisk atferd?

I dagliglivet er vi vant til å vente en hOy grad av konsistens

mellom ord og handling, slik fOlgende sitater fra Dollard (1949) viser:

"It enables men to participate in organized social life with good
confidence that others will do what they say they will do, will be
where they say they will be. Valid prediction of behavior is not
a mere luxury of morality, but a vital social necessity. Every man
is under compulsion to keep his promises, to make his acts corres-
pond with his verbal expressions. He constantly watches others to
see that they do likewise." (s. 624)

"The matching of opinions with more effortful behavior is not left
to chance. Our children are given careful training in "truthful"
behavior. They are impressed with the social importance of keeping
promises. They are trained in rehearsing directions received from
parents and policed to see that they follow these directions
correctly. It is probably this acknowledged training which gives
us all the spontaneous confidence that verbal behavior on surveys
very frequently predicts action in real life. No one can lie with
impunity, that is, without anxiety, even to a surveyor." (s. 625).

Vi kjenner imidlertid en rekke mekanismer som generelt bidrar til

å komplisere forholdet mellom ord og handling, selv om viljen til konsistent

atferd er tilstede hos individet. 	 Slike faktorer er blitt diskutert i to

hovedgrupper. Se Wicker (1969):

a) Personlige faktorer: I denne gruppa diskuteres innflytelse
fra andre holdninger som individet har, konkurrerende motiv,
verbale, intellektuelle og sosiale ferdigheter; og individets
aktivitetsnivå.

b) Situasjonsbestemte  faktorer: Det er generelt antatt at sam-
svaret mellom verbale og ikke-verbale handlinger blir stOrre
når situsjonene de respektive handlinger finner sted i, er mest
mulig like. Se Dollard (1949), Stouffer, Guttman, Suchman,
Lazarsfeld, Star og Clausen (1950), Wicker (1969). De faktorer
som skal diskuteres under dette punktet, kan betraktes som
dimensjoner som de to situasjonene kan være mer eller mindre
like langs: Tilstedeværelse av direkte og indirekte sosial 
kontroll, tilgjengelige handlingsmuligheter, holdningsobjektets 
grad av spesifisitet, uforutsette begivenheter/hendelser,
forventede og/eller faktiske konsekvenser av handlinger.
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Jeg har ikke funnet noe sted der det er & F ort forsOk på å måle den

relative effekten av de enkelte faktorene og av u.ike typer samspill mellom

dem. Faktorene nevnes av flere forfattere som fo:'sOker å forklare egne og

andres funn, og de har dessuten et visst grunnlag i sosialpsykologisk

teori. Se f.eks. Festinger (1957). Nedenfor skal de enkelte faktorer

gjennomgås.

3.1. Personlige faktorer 

3.1.1. Andre holdninger

Det er ofte flere holdninger som har betydning for den samme hand-

lingen. Disse holdningene behOver ikke enkeltvis stå i et konsekvent sam-

svarende forhold til den aktuelle ikke-verbale at:erden. Den gifte kvinnens

beslutning om å ta inntektsgivende arbeid vil væri! resultat av en avveiing av

flere og tildels motstridende holdninger. Holdnilger til f.eks. selv-

realisering og bedret husholdningsøkonomi vil bli veiet mot holdninger som

er betinget av kjønnsrolleinnlæring og husholdnin;ens krav til mor- og

husmorfunksjoner.

3.1.2. Konkurrerende motiv

Situasjonen omkring utOvelsen av den ikke-verbale handlingen kan
(-

være opphav til motiv som i øyeblikket er sterk!re enn de motivene som

knytter seg til den verbalt uttrykte holdningen. De konkurrerende motivene

kan være tilstede som underbevisste behov eller le kan være tidsbegrensede

innfall. I begge tilfelle aktiveres de av den ak:uelle situasjonen.

Sterke negative holdninger til eksamensfusk kan orervinnes av et sterkere

motiv for å bestå eksamen. En restauratOr med radstiske holdninger kan

av og til la bekvemmelighetsmotivet (hensyn til ondOmme, ro og orden) gå

framfor en konsekvent avvisende atferd overfor mellemmer av en mislikt

rase. Se f.eks. La Piere (1934).

3.1.3. Verbale, intellektuelle og sosiale ferdigieter

Manglende ferdigheter i å gi holdninger o; hensikter dekkende

verbale og ikke-verbale uttrykk er antydet som en mulig medvirkende årsak

til manglende samsvar mellom verbal og ikke-verbaL atferd. Se Dollard (1949).

Ofte kan det være snakk om manglende kunnskap. Ei person kan f.eks. foran

et valg uttrykke sterke positive holdninger til el bestemt politisk sak,

men på grunn av manglende kunnskap kan han unnlat å stemme på et av de

partiene som har denne saken på sitt program. Maiglende verbale og sosiale

ferdigheter kan bidra til en atferd som lett misforstås eller tolkes i

strid med hensikten.
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(I spørreskjemaundersøkelser er forståelsen av spørsmål og

instrukser avhengig av at respondenten hører alt som blir sagt, kan lese

det som står skrevet, har evnen til å tolke informasjonenliktig og kan for-

mulere et dekkende svar.)

3.1.4. Aktivitetsnivå

Generelle individuelle ulikheter i aktivitetsnivå antas å bidra

til at mennesker i ulik grad virkeliggjør sine idéer, Ønsker og hen-

sikter . Se Dollard (1949).Det finnes individer over hele spekteret, fra

ressursrikdom og optimisme til apati og resignasjon. En vil finne sam-

svar mellom ord og handling oftest blant individer med generelt "hOyt

aktivitetsnivå".

3.2. Situasjonsbestemte faktorer 

3.2.1. Direkte sosial kontroll

Antatt eller faktisk tilstedeværelse av bestemte mennesker har

innflytelse på atferden. Se Dollard (1949),Galtung (1967). I intervju-

undersøkelser er svaret gitt under anonymitet til en person som i det

vesentlige er likegyldig for respondenten, mens individets atferd normalt

utspiller seg i kjente sosialemiljøer, under hensyntagentil mennesker som

har betydning for individet. "Hvite lOgner" er betegnelsen på en kjent

type av mangel på samsvar mellom "private tanker" og "sosiale handlinger".

Selv om en sier en vil utføre en viss handling i en privat og uforplikt-

ende samtale, kan det tenkes at en vil modifisere dette når en reell be-

slutning skal tas i samråd med de mennesker handlingen faktisk vil berøre.

Ulik grad av forpliktelse i handlingssituasjonene mg antas å bidra

sterkere til å redusere samsvaret mellom det en sier en vil gjøre og det

en faktisk gjor'. Se Hyman (1949).

3.2.2. Indirekte sosial kontroll

Verbale uttrykk er sosiale handlinger. De er således pålagt

kulturelle føringer og påvirket av normer og rolleforventninger på samme

måte som annen atferd. Se Galtung (1967), Wicker (1969). Oppfatninger av

hva som er sosialt akseptabelt, av forventninger hos samhandlingspartneren

(f.eks. intervjueren) eller det han/hun representerer, virker på atferden.

Det er mulig å ha sterke negative følelser overfor en gruppe mennesker

uten å vise det. Se Stouffer, Guttman, Suchman, Lazarsfeld, Star og

Clausen (1959). Svar på spørsmål om stemmegivning ved politiske valg kan

være påvirket av de enkelte partienes status (stort/lite, ekstremt/sent-

rumsorientert etc.). Se Alstad (1969).Dersom individet innehar ulike
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roller i de to situasjonene (den verbale og den ikke-verbale) er det sann-

synlig at de normer og forventninger som virker også er forskjellige. I

intervjusituasjonen er det tenkelig at storsamfunnets rådende normer er

dominerende, mens individet i sine normale sosiale miljOer i tillegg er

eksponert for gruppenormer og -forventninger.Se INicker (1969). Dersom

normene står i konflikt med hverandre kan det medfOre inkonsistent atferd.

Ofte vil konkurrerende rolle forventninger oppstå innenfor samme situa-

sjon. Dette er sannsynligvis tilfelle for den gifte kvinnen som Ønsker

inntektsgivende arbeid, og er et bidrag til usikkerhet ved prediksjon fra

hennes verbale utsagn.

3.2.3. Tilgiengelige handlingsmuligheter

Noen holdninger blir ikke fulgt opp i handling rett og slett fordi

muligheter for korresponderende handlinger ikke oppstår. Konsistent at-

ferd er mest sannsynlig når den verbale og ikke-verbale atferden foregår i

situasjoner som er mest mulig like med hensyn til individets handlings-

muligheter. Se Wicker (1969).

3.2.4. Holdningsobiektets grad av spesifisitet 

En gift kvinne med et uttrykt generelt Ønske om å skaffe seg inn-

tektsgivende arbeid vil, hvis hun forsOker, mOte et spesifikt arbeidsmar-

ked med gitte jobbalternativer og gitte lønns- og arbeidsvilkår. Stimulus

i den "verbale" situasjonen er mindre spesifikt em stimulus i handlings-

situasjonen. Stimulusulikhet kan ha bidratt til svakt samsvar i flere

undersOkelser hvor målte holdninger til en rase eller annen menneskegruppe

er utprOvet mot atferd i forhold til enkeltmedlemner av rasen/gruppa i

spesifikke situasjoner. Se Feldman (1966), La Piece (1934), Stouffer, Guttwan,

Suchman, Lazarsfeld, Star og Clausen (l950),Tittle og Hill (1967), Wicker

(1969). Det er funnet at samsvar lettest oppnås når holdningsobjektet og

objektet for den faktiske handlingen begge har hOy grad av spesifisitet,

og vanskeligst når holdningsobjektet er generelt liens handlingsobjektet er

spesifikt . Se Wicker (1969).

3.2.5. Uforutsette begivenheter

Hannan (1970) fant at uforutsette hendingar var en viktig for-

klaring på at flytteplaner blant ungdom på den irske landsbygda ikke ble

gjennomført. En undersøkelse av fusk under eksaman konkluderer med at den

faktiske eksamensatferden var mer avhengig av hvor godt forberedt kandidatene

var enn hvilke meninger de hadde om eksamensetikk. Se Corey (1937).
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Eksemplene illustrerer den banalitet at holdninger og intensjoner

blir omsatt i handling bare dersom det ikke inntreffer begivenheter i

mellomtida som blokkerer handlingsmuligheter eller endrer holdningene.

Et ideelt måleinstrument bør forutse de mest aktuelle endringer i indi-

videnes valgsituasjon og måle atferdskonsekvenser også på disse hypotet-

iske premisser.

3.2.6. Forventede os/eller faktiske konsekvenser av handliner

Både verbal og ikke-verbal atferd er påvirket av individets an-

takelser om hvilke konsekvenser atferden får. Diskriminerende holdninger

som en gir uttrykk for må modifiseres i praksis fordi diskriminerende

atferd rammes av straffeloven eller medfører offentlig fordOmmelse. Se

Wicker (1969).

Uklarhet omkring hvem intervjueren representerer kan tenkes å

legge restriksjoner på respondenten når han skal svare på spørsmål om

holdninger til atferd som ligger i grenselandet for det som er lovlig.

("Kunne De tenke Dem å betale penger under bordet for å få tak i bolig?"

"Kunne De tenke Dem å snyte på skatten?" "Kommer De til å delta dersom

det oppstårtariffstridig streik i bedriften?" etc.) Se Dollard (1949).

En uttrykt oppfatning eller hensikt kan også tenkes å være

strategisk motivert, som når en arbeidstaker erklærer at han/hun vil si

opp sin stilling, mens det egentlige motiv er å oppnå bedre vilkår i

stillingen.

3.3. To teorier om utsagn og handling 

Listen over mekanismer som i dagliglivet påvirker graden av sam-

svar mellom ord og handling er ikke utfyllende og den disposisjon vi har

brukt er grov og ofte overlappende. Som en oppsummering og et bidrag

til strukturering av det foregående skal vi kort referere Fishbeins enkle

teori og Dollars hypoteser om forholdet mellom holdninger og handlinger.

3.3.1.  Fishbeins teori 11967)

:Teorien stiller opp tre typer variable som grunnleggende deter-

minanter for en gitt handling, nemlig

I holdninger til handlingen,

II normative oppfatninger (personlige og sosiale) og

III motivasjon til å handle i samsvar med normene.



216

Holdninger til atferden (I) er avhengige ry

i) individets antakelser om hvilke konsakvenser det vil få å
utfOre handlingen i en gitt situasjoi, og

ii) individets vurdering av disse konsek7ensene.

De normative oppfatninger (II) har to sidar:

i Hva individet personlig fOler er rik:ig, og

ii) hva individet tror at "samfunnet" (dis. flertallet eller de
menneskene som individet sammenlikne: seg med) mener er
riktig.

Hver av de normative oppfatningene får sin innflytelse bestemt av

individets motivasjon til å handle i samsvar med 4e enkelte normene (III),

dvs. individets Ønske om eller uvilje mot å handli! i samsvar med person-

lige fOlelser eller antatte forventninger hos and -e. Den innflytelse

andre faktorer har på atferden virker indirekte vi!d påvirkning av en eller

flere av de tre grunnleggende komponentene. Såle4es virker f.eks. graden

av offentlighet eller forpliktelse i handlingssituasjonen på individets

antakelser om konsekvenser av handlingen, og norm,Ltive oppfatninger for-

ventes å variere fra situasjon til situasjon.

3.3.2. Dollars	 oteser (1949)

På et beskjedent empirisk grunnlag stiller Dollard opp noen hypo-

teser om hvilke betingelser som synes å gjOre det lettere å forutsi atferd

på grunnlag av utsagn om holdninger eller hensikt(r. Hans hypoteser

bygger på forholdet mellom tre situasjoner:

i) Tilblivelsessituasjonen: Den situafjonen hvor holdningen
eller intensjonen opprinnelig blir iil.

ii) Testsituasjonen: Den situasjonen 'nor holdningen eller in-
tensjonen blir rapportert (f.eks. ittervjusituasjonen).

iii) Kriteriesituasjonen (kriteriedilemmzet): Den situasjonen
som forutsigelsen er sentrert omkritg, og som handlingen
skal finne sted i.

Prediksjon er sikrere når

i) tilblivelsessituasjonen er tilnærmet lik kriteriesitua-
sjonen,

ii) testsituasjonen ikke kompliseres av forventninger om be-
lOnning eller straff som er irrelevznt for kriteriesitua-
sjonen,

iii) testsituasjonen presenterer alle de faktorer som skal tas
i betraktning av individet i kriteriesituasjonen, og

iv) ingen ny tilblivelsessituasjon kommer inn mellom testsitua-
sjonen og kriteriesituasjonen.

Det er verdt å merke seg at tilblivelses- og testsituasjonen kan

være sammenfallende, dvs. at intervjuerens spOrsmål er den eneste foran-

ledningen til at en holdning eller intensjon overhadet blir formulert.
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4. PROBLEM VED PREDIKSJON FRA HYPOTETISKE SPØRSMÅL

Betegnelsen holdning er i det foregående benyttet omså vel stabile

og generelle atferdsdisposisjoner som situasjonsbestemte meninger og opp-

fatninger rettet mot spesifikke objekter. I det fOlgende skal vi se helt

bort fra pretensiOse forsOk på å anvende mål for den fOrste typen hold-

ninger som prediktorer for individuelle handlinger. To personer kan ha

samme grunnleggende holdning til et fenomen, mens deres meninger og opp-

fatninger om samme fenomen er svært ulike. Således er det ingen enkel

sammenheng mellom deres underliggende holdninger til fenomenet og de

handlinger de velger å utOve eller gir uttrykk for å ville utøve . Se

Fishbein (1967 og 1967a). Betegnelsen holdning skal heretter reserveres

for de meninger, oppfatninger og hensikter som individer velger å gi

uttrykk for i gitte situasjoner. Det spesialtilfelletsom skal diskuteres

her er svar på intervjuspOrsmål som har karakteren av selvprediksjon av

atferd i tenkte situasjoner i fortid, nåtid eller framtid. Formålet er

med andre ord ikke å forutsi individers atferd i forhold til et objekt på

grunnlag av holdninger til objektet, men på grunnlag av holdninger til

denne bestemte atferden i en nærmere spesifisert hypotetisk situasjon . Se

Fishbein (1967a).

Nedenfor skal vi kort summere opp noen erfaringer som er hOstet

ved denne bruken av hypotetiske spOrsmål, til dels på bakgrunn av de mer

generelle synspunktene i det foregående.

4.1. Ledende betingelser 

Den hypotetiske situasjonenkanikke beskrives i detalj for respon-

denten. De situasjonstrekk som planleggeren antar vil eller br bli til-

lagt vekt i den faktiskevalgsituasjonen,velges ut og presenteres i

sammenheng med spOrsmålet. Det er påvist at presentasjon av betingelser

i tilknytning til holdningsspOrsmål nesten uansett vil påvirke svarene . Se

Alstad (1969),Cantril(1944), Hellevik (1972), HOivik, Hellevik og Gleditsch

(1971),Moser og Kalton (1971), Oppheim (1970), Paine (1951), Seltiz, Jahoda,

Deutsch og Cook (1959). I stedet for å gi en realistisk prediksjon av

deres atferd dersom de presenterte hypotetiske betingelser blir virkelig-

gjort, er det alltid en fare for at respondentenes svar bare viser hvor-

vidt de oppgitte betingelser vurderes som gunstige eller ugunstige i for-

hold til andre betingelser som antas å gjelde i Oyeblikket. Betingelser

som virker umiddelbart fordelaktige, kan "lede" respondentene til å

"forutsi" at de vil utnytte de fordelaktige omstendighetene. Det kan

også antas å foreligge et sosialt press om at gunstige betingelser bor

fOlges opp. Se Stouffer, Guttman, Suchman, Lazarsfeld, Star og Clausen

(1950).
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Det kan sjelden fastslås generelt hvorvilt de presenterte beting-

elsene er positivt eller negativt ladet. Vurderilgen vil variere fra indi-

vid til individ.

4.2. Overvurdering av de betingelser som presen:eres 

Tanken på den atferden det spørres om kai i det hele tatt være ny

for respondenten. I så fall er det sannsynlig a: de oppgitte betingelsene

er de eneste som blir overveid eller at de till gges uforholdsmessig stor

vekt i forhold til andre betingelser som ikke ne . rnes eksplisitt av interv-

jueren. Presentasjonen av spørsmålet vekker med andre ord ikke opp en på

forhånd ferdiglaget beslutning, men skaper en he .t ny og kunstig valg-

situasjon. Se Stouffer, Guttman, Suchman, Lazarsfeld, Stal og Clausen

(1950).

Dersom respondenten på forhånd har overvid den aktuelle atferden,

men uten å tenke på eller legge vekt på de betin;;elser som er nevnt i

spørsmålet, kan selve presentasjonen av spørsmålQt skape en ny "tilblivel-

sessituasjon". I s en slik situasjon er den samme faren tilstede for å

overvurdere betin;elser som i den virkelige valpituasjonen og etter grun-

dig overveielse k

Guttman, Suchman,

inskje står fram som mindre bet7dningsfulle. Se Stouffer,

Lazarsfeld, Star og Clausen (1S50).

4.3. Urealistis k „?. og utilstrekkelige betingelse -

Den hypotetiske situasjonen kanvære slik dt den ligger fjernt fra

respondentens erfaringsverden ("Dersom du blir s . .atsminister ...”, "Dersom

du vinner en miA.ion kroner ...", "Dersom du fikL velge fritt ...").

Grunnlaget for prediksjon fra slike spørsmål er ::vakt. Se Dollard (1949).

For det første har respondenten svake forutsetninger for å forutse og

vurdere alle de elementene somtilsammen utgjør s tuasjonen. For det andre

vil en slik situasjon ofte i tillegg virke uoppnLelig eller urealiserbar,

og dermed gi testsituasjonen et uforplitende pre;. Se Stouffer, Guttman,

Suchman, Lazarsfeld, Star og Clausen (1950).

Verken testsituasjonen eller den faktisLe valgsituasjonen (kriterie-

situasjonen) tilbyr fullstendig og korrekt infornasjon om alle konsekvenser

av den aktuelle handlingen. Målet må være at refpondenten presenteres for

de samme betingelser i testsituasjonen som han/hin vil ta i betraktning i

kriteriesituasjonen. Se Dollard(1949),Parnes og •13itz(1969),Stouffer,

Guttman, Suchman, Lazarsfeld, Star og Clausen(1950). Hypotetiske spørsmål

(f.eks. om stedsvalg ved en eventuell flytting) lør klarlegge alle de

konsekvenser som antas å ha vesentlig betydning br respondentens atferd,
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og særlig slike som innebærer en prioritering (f.eks. landlig beliggenhet -

arbeidsreisetid, sentral beliggenhet - bokostnader etc.). Alle reelle

valgsituasjoner har preg av å være dilemma. Dersom bare de positive eller

de negativebetingelsene nevnes i spOrsmålet, vil dette, uansett realisme

i betingelsene, få en kunstig, ledende effekt på svaret (se Hellevik 1972)

(se punkt 4.1) og respondentens selvprediksjon vil hvile på mangefulle

premisser.

4.4. Den tilsiktede atferden 

i) En realistisk atferdsintensjon samsvarer ikke nOdvendigvis med

individets egentlige Ønsker. I slike tilfelle kan en forvente at individet

vil være svært åpen for å velge en annen atferd dersom muligheten byr seg.

Se Hannan (1970).

ii) Atferdsintensjoner på et urealistisk aspirasjonsnivå ledsages

ofte av subsidiære intensjoner på et mer realistisk nivå. Slike intensjoner

er antatt å bli modifisert eller erstattet med de mer realistiske handlings-

alternativene i mOtetmed den virkelige valgsituasjonen. Se Stouffer, Guttman,

Suchman, Lazarsfeld, Star og Clausen (1950).

iii) SpOrsmål om en side ved individers atferd kan lett fibre til

at konsekvenser av andre sider overses. En person som gir uttrykk for at

han/hun vil bli boende på hjemstedet har kanskje samtidig planer med hensyn

til utdanning som i perioder fOrer til lengre opphold på andre steder.

Nye erfaringer og kontakter svekker det opprinnelige bostedsOnsket etc. Se

Hannan (1970).

iv) Selvprediksjon antas å være mer pålitelig når det dreier seg

om en handling som er primær enn en som er sekundær (eks. heltidsjobb/del-

tidsjobb, hovedbeskjeftigelse/bibeskjeftigelse). Se Stouffer, Guttman,

Suchman, Lazarsfeld, Star og Clausen(1950). Valg av primær aktivitet er

antatt å involvere flere sider og krever således grundigere omtanke enn

valg av sekundær aktivitet. Når avgjørelsen er tatt, vil det bli satt mer

inn på å gjennomføre den.

4.5. Oppsummering 

Prediksjoner fra hypotetiske spørsmål skulle således være mest på-

litelige når

i) handlingen, målet for prediksjonen, er realistisk,

ii) handlingen er primær for individet,

iii) handlingen er Ønsket,

iv) handlingen er planlagt på forhånd,

v) den hypotetiskesituasjonener realistisk, og

vi) den hypotetiskesituasjonmer kjent for eller opplevd av indi-
videt.
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I tillegg br testsituasjonen gi respond,mten anledning til å

vurdere alle alternativ som er tilgjengelige og Jlle konsekvenser som

følger av hvert alternativ. Måleinstrumentet må m.a.o. presentere

eksplisitt de forventningene til positive og nega:ive konsekvenser som

knytter seg til kriteriesituasjonen.

Fullstendig oppfyllelse av disse "kraven" er neppe mulig i

praksis og ville likevel ikke fOre til en sikker prediksjon (se kapittel

3). En så utførlig beskrivelse av den hypotetisLe situasjonen ville f.eks.

stride mot flere aksepterte prinsipp for spørsmå sformulering. Respon-

denten vil ikke makte å absoerbere så mange hypol.etiske betingelser sam-

tidig (se Dahlberg 1972), men vil reagere med å hearbeide informasjonen i

samsvar med sin egen referanseramme . Se Belson (1968).

Dette reiser spørsmålet om de hypotetisk( betingelsene overhodet

bør nevnes i spørsmålet eller om respondentenes ( gne referanserammer bOr

få råde. Flere momenter bidrar til å mane til fc , rsiktighet mht. det

første alternativet:

i) Det er umulig å nevne eksplisitt a: le relevante faktorer.

ii) Ved å nevne noen og ekskludere andie får spørsmålet lett
en ledende effekt.

iii) Positive og negative konsekvenser EOM nevnes i testsitua-
sjonen oppleves og vurderes annerl(des når de opptrer i
kriteriesituasjonens totale kontek! t.
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