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sentralbyrå, Seksjon for levekårsstatistikk
(odd.vaage@ssb.no).

Tidsbruk i europeiske land

Nordmenn bruker minst tid på husholdsarbeid og
måltider

En sammenligning av hva døgnet brukes til i ti europeiske land viser at svenskene
bruker mest tid på inntektsarbeid, mens nordmenn bruker minst tid på husholds-
arbeid og måltider. Kvinnene gjør minst 60 prosent av husholdsarbeidet i alle
landene. Franskmennene sover mest og nordmennene bruker mest tid på fritids-
aktiviteter. Slovenske og ungarske småbarnsmødre bruker mest tid på inntekts- og
husholdsarbeid til sammen.

I perioden 1998-2002 ble det gjennomført tidsbruksundersøkelser i en rekke
land i Europa. I denne artikkelen skal vi se nærmere på undersøkelsene i ti
land. Det er lagt ned mye arbeid i å tilpasse de ulike undersøkelsene i Europa
til hverandre. Det er likevel visse forskjeller. Dette skyldes mest at noen av
landene har en rekke med tidligere undersøkelser som man ønsker å følge
opp med sammenlignbare tall. Sammenligning med tidligere nasjonale tall er
derfor i noen grad blitt prioritert framfor internasjonal sammenligning. Land
som har kommet i gang med slike undersøkelser for første gang i 2000, har
stort sett fulgt de instruksene som Eurostat har utviklet for slike under-
søkelser.

Ellers er det naturlig at oppfattelsen av hva en aktivitet omfatter, kan være
noe forskjellig fra land til land. Særlig slår dette ut i de tilfellene der mange
ulike aktiviteter slås sammen. Derfor er undersøkelsene best sammenlignbare
på enkeltaktivitetsnivå og mindre for omfattende aktivitetsgrupper. Tid brukt
til fritidsaktiviteter totalt er for eksempel mindre sammenlignbar enn tid
brukt til oppvask.

Selv om dataene på enkelte områder ikke nødvendigvis er 100 prosent sam-
menlignbare, er det likevel interessant å se på likheter og forskjeller innenfor
undergrupper. Forholdet mellom menn og kvinner forteller for eksempel mye,
selv om aktivitetene i seg selv ikke nødvendigvis er helt parallelle. I de tallene
som foreløpig er tilgjengelige fra Eurostat, er det lagt mye vekt på å få fram
forholdet mellom kjønn.

Det er vanskelig å gi gode forklaringer på alle de forskjeller og likheter vi
finner når slike sammenligninger gjøres. Det kan være mange forklaringer
som ikke nødvendigvis ligger oppe i dagen. En faktor som vi må ta med i be-
traktning, er forskjellen i arbeidstid, i andelen yrkesaktive og pensjonsordnin-
ger. Disse faktorene varierer fra land til land og kan være med på å bestem-
me bildet vi får av hva tiden brukes til over døgnet.

Svenskene arbeider mest
Først skal vi se hvordan totalbildet av ulike aktiviteter vi utfører i løpet av
døgnet fordeler seg i ulike land i Europa. Innbyggerne i noen av disse landene
bruker mer tid på inntektsarbeid enn på husholdsarbeid. For andre er det om-
vendt. Det er svenskene som bruker mest tid til inntektsarbeid, nesten en time

Odd Frank Vaage
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mer enn i Belgia og Tyskland. Når vi
skal vurdere disse forskjellene, må vi
ta hensyn både til den reelle lengden
på arbeidstiden og graden av arbeids-
løshet, og andelen kvinner som deltar
i lønnet arbeid. Når nordmenn bruker
11 minutter mindre enn svenskene per
dag, er nok årsaken helst at vi i Nor-
ge har noe kortere arbeidsdag og at
kvinner i større grad har deltidsar-
beid. I tillegg er lunsjpausen i større
grad medregnet i den vanlige arbeids-
tiden i Norge enn i Sverige. For å
kunne sammenligne er lunsjtiden også
fjernet i de norske tallene for arbeids-
tid.

Nordmenn bruker minst tid på
husholdsarbeid...
Nordmenn bruker minst tid på husholdsarbeid, tett fulgt av Sverige og
Finland. Dette er sannsynligvis en følge av at arbeidsløsheten i Norden er re-
lativt lav, også blant kvinner. Det blir mindre tid til husholdsarbeid. I Estland
dekker husholdsarbeidet mer enn fire timer av det gjennomsnittlige døgnet.
Befolkningen i Ungarn og Slovenia bruker også relativt mye tid på husholds-
arbeid.

...og på måltider
Nordmenn bruker også minst tid av alle de ti europeiske landene på måltider,
men Estland og Finland bruker nesten like liten tid. Vi kan ikke se bort fra at
den nokså "primitive" matpakkelunsjen mange nordmenn inntar på arbeids-
plassen, medvirker til de lave tallene. I mange land, for eksempel både
Sverige og Finland, er et skikkelig avbrudd i arbeidstiden med varm lunsj
nokså vanlig. Franskmennene bruker omtrent en time mer ved spisebordet
enn vi gjør i Norge. Belgiere og tyskere bruker også mye tid på måltider.

Mest søvn i Frankrike – minst i Norge
Den enkeltaktiviteten befolkningen i alle disse landene bruker mest tid på, er
søvn. Alle bruker mer enn åtte timer til søvn per døgn. Vi regner da med alle
dager i uka. Ferier er også med. Franskmennene bruker mest tid på å sove.

Datagrunnlaget
Dataene som er brukt i artikkelen er basert på tidsbruksundersøkelser gjennomført i
ti europeiske land. Undersøkelsene er gjennomført av de ulike landenes statistiske
sentralbyråer. Alle undersøkelsene er gjennomført i løpet av et helt år, altså for alle
årets 365 dager. Derfor er både fridager og feriedager med i gjennomsnittstallene
der annet ikke er nevnt. Gjennomsnittstallene for den tiden befolkningen bruker på
en aktivitet i løpet av døgnet, omfatter også de som ikke har utført aktivitetene. De
har ingen tid til slik aktivitet og tiden blir dermed 0 minutter.

De ti undersøkelsene er gjennomført en gang mellom 1998 og 2002. Den norske
undersøkelsen ble gjennomført i perioden februar 2000 til februar 2001. Dataene
om tidsbruk er samlet inn ved hjelp av dagbøker, der deltakerne fører inn hva de
har gjort hvert 10. minutt i løpet av to døgn. Undersøkelsene fanger opp både
hovedaktivitetene som gjøres i løpet dagen, og eventuelle tilleggsaktiviteter som
gjøres samtidig. Det er hovedaktivitetene som er grunnlaget for de tallene som
brukes i denne artikkelen.

Dataene er delvis hentet fra upubliserte tabeller formidlet via Eurostat, delvis fra
rapporten: How Europeans spend their time. Everyday life of women and men.
Eurostat 2004.

Tabell 1. Timer og minutter brukt på ulike hovedaktiviteter en gjennomsnittsdag

Belgia Tyskland Estland Frankrike Ungarn Slovenia Finland Sverige Storbritannia Norge

Inntektsgivende arbeid .......... 2.34 2.35 2.58 3.01 3.06 3.17 3.09 3.32 3.16 3.21
Studier ................................... 0.15 0.14 0.06 0.15 0,14 0.15 0.15 0.17 0.09 0.14
Husholdsarbeid ...................... 3.36 3.17 4.01 3.28 3.51 3.53 3.08 3.06 3.18 3.04
Søvn ....................................... 8.22 8.15 8.34 8.51 8.36 8.21 8.27 8.06 8.23 8.03
Måltider ................................. 1.55 1.45 1.18 2.15 1.28 1.29 1.21 1.34 1.25 1.16
Annen personlig pleie ............ 0.47 0.53 0.54 0.47 0.56 0.41 0.43 0.46 0.46 0.49
Reising .................................... 1.27 1.21 1.07 0.59 0.57 1.23 1.18 1.27 1.27 1.21
Fritid, uspesifisert tidsbruk ..... 5.06 5.38 4.59 4.26 4.53 5.01 5.47 5.13 5.17 5.57
Totalt ..................................... 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

Antall svar .............................. 13 778 28 412 8 899 12 913 37 345 10 084 8 253 7 612 14 946 5 468

Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.
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De bruker over tre kvarter mer på søvn enn nordmennene, som er de som
bruker minst tid til søvn, tett fulgt av svenskene. I tillegg til franskmenn,
 sover ungarere og estlendere relativt mye.

Ungarerne er mest "renslige"
Det er ikke store forskjeller landene imellom i tiden som brukes til personlig
pleie slik som kroppsvask og annet personlig stell. Ungarerne bruker likevel
et kvarter mer på denne typer aktiviteter enn slovenerne. Her ligger nordmenn
omtrent midt på treet i forhold til de andre landene.

Britene, belgierne og svenskene bruker i underkant av halvannen time på rei-
sing i løpet av døgnet. Franskmenn og ungarere bruker under en time. Nord-
menn bruker om lag en time og 20 minutter på reising per døgn. Dette er det
samme som tyskerne og litt mindre enn slovenerne.

Nordmenn og finner har mest fritid
Når vi legger sammen tiden som brukes til de andre aktivitetene, ender vi opp
med at nordmenn har mest tid til fritidsaktiviteter blant disse ti nasjonene. Vi
har nesten seks timer til disposisjon til slike aktiviteter. Finnene har likevel
bare ti minutter mindre. Ungarere, estlendere og slovenere har rundt en time
mindre til fritidsaktiviteter enn vi har. (Se for øvrig annen artikkel i dette bla-
det.)

Svenske kvinner og menn arbeider mest
Både blant mennene og kvinnene er det svenskene som bruker mest av døgnet
til inntektsarbeid. De britiske mennene er på samme nivå som svenskene. På
kvinnesiden er det slovenere som er nærmest de svenske. Nordmenn ligger på
tredjeplass for både kvinner og menn i tid til inntektsarbeid. Belgia og Tysk-
land er de to landene som bruker minst tid til lønnet arbeid både blant kvin-
ner og menn.

Det er ingen dramatiske forskjeller i kvinners andel av den totale tiden menn
og kvinner bruker til inntektsarbeid per døgn. Forskjellene er der likevel:
Mens kvinnene i Estland utfører 42 prosent og de i Slovenia og Sverige utfører
41 prosent av det samlete inntektsarbeidet, er andelen bare 36 prosent i Stor-
britannia og Tyskland. Norge ligger også her omtrent midt på treet med 39
prosent.

Ser vi derimot på de sysselsatte, er tendensen noe ulik. Da havner Norge ne-
derst blant mennene, med 4 timer og 56 minutter. Øverst ligger Frankrike
med 5 timer og 44 minutter og Storbritannia med 5 timer og 42 minutter.
Sverige har for øvrig 5 timer og 17 minutter. Som nevnt tidligere, har dette
sammenheng med at lunsjen regnes som en del av arbeidstiden i Norge, i
motsetning til andre land der lunsjtiden trekkes fra. Legger vi til lunsjtiden,
kommer vi mer på linje med de fleste andre europeiske landene i sysselsatte
menns arbeidstid per dag.

For kvinnene finner vi det samme. Det er de sysselsatte norske kvinnene som
har lavest arbeidstid, med 3 timer og 46 minutter. Mens kvinnene i Ungarn
arbeider i 4 timer og 43 minutter, altså nesten en hel times arbeidstid mer
enn de norske en gjennomsnittsdag, ferier og fridager medregnet.

Tabell 2. Timer og minutter brukt til
inntektsgivende arbeid, etter kjønn og
prosentvis forhold av tidsbruken
mellom kjønnene.  20-74 år

Tid til inntekts- Andel inn-
arbeid tektsarbeid

Menn Kvinner Menn Kvinner

Belgia ..... 3.15 1.53 63 37
Tyskland . 3.20 1.52 64 36
Estland ... 3.35 2.27 58 42
Frankrike 3.48 2.17 63 37
Ungarn ... 3.34 2.19 61 39
Slovenia . 3.54 2.42 59 41
Finland ... 3.48 2.33 60 40
Sverige ... 4.11 2.53 59 41
Stor-
britannia 4.10 2.24 64 36
Norge ..... 4.04 2.38 61 39

Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte
europeiske land.

Tabell 3. Timer og minutter brukt til
husholdsarbeid, etter kjønn og
prosentvis forhold av tidsbruken
mellom kjønnene.  20-74 år

Tid til husholds- Andel husholds-
arbeid arbeid

Menn Kvinner Menn Kvinner

Belgia ..... 2.38 4.32 37 63
Tyskland . 2.21 4.11 36 64
Estland ... 2.48 5.02 36 64
Frankrike 2.22 4.30 34 66
Ungarn ... 2.39 4.57 35 65
Slovenia . 2.39 4.57 35 65
Finland ... 2.16 3.56 37 63
Sverige ... 2.29 3.42 40 60
Stor-
britannia 2.18 4.15 35 65
Norge ..... 2.22 3.47 38 62

Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske
land.
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Estlandske kvinner bruker mest
tid på husholdsarbeid
Kvinnene i Estland bruker mest tid på
husholdsarbeid i løpet av et døgn. De
bruker omtrent en time og et kvarter
mer enn de svenske og norske kvinne-
ne. Kvinner i Ungarn og Slovenia bru-
ker også mye tid på husholdsarbeid.
Blant mennene er det også estlenderne
som bruker mest tid, fulgt av Ungarn,
Slovenia og Belgia. De estlandske
mennene bruker omtrent en halv time
mer enn finske og britiske menn på
husholdsarbeid. Også tyskere, fransk-
menn og nordmenn bruker relativt lite
tid på denne typen aktiviteter.

Kvinner tar minst 60 prosent av husholdsarbeid i alle landene
I alle de ti landene bruker kvinnene minst 60 prosent av det begge kjønn til
sammen bruker på husholdsarbeid per døgn. Franske kvinner har den høyeste
andelen, med 66 prosent. Kvinner i Ungarn, Slovenia og Storbritannia ligger
på samme nivå. Svenske kvinner ligger lavest av disse ti landene, med 60
prosent, fulgt av Norge med 62 prosent.

I Norge tar 93 prosent av mennene del i husholdsarbeid per døgn, som er
høyest andel av de ti landene. Også i Sverige, Finland og Belgia tar minst 90
prosent av mennene del i husholdsarbeidet. Lavest er andelen i Frankrike,
med 81 prosent.

Østeuropeiske kvinner mest aktive ved kjøkkenbenken
Estlendere bruker mest tid på matlaging, borddekking og servering i løpet av
en gjennomsnittsdag. Ungarn og Slovenia er omtrent på samme nivå. Tysker-
ne bruker derimot bare 33 minutter per dag til denne typen husholdsarbeid,
fulgt av Norge med 36 minutter. At østeuropeerne bruker mye tid på forbered-
ning av måltider, skyldes i første rekke kvinnenes innsats. Ungarske kvinner
bruker nærmere en og en halv time per dag på denne typen aktiviteter.
Slovenske og estlendske kvinner ligger bare noen få minutter lavere. Tyske,
norske og svenske kvinner er de som bruker minst tid på slikt, mer enn en
halv time kortere enn østeuropeerne.

Stor forskjell i andelen menn som deltar i matlagingen
I alle de ti landene bruker menn atskillig mindre tid til matlaging, borddek-
king og servering enn kvinnene gjør. Forskjellen mennene imellom er heller
ikke stor, bare en variasjon på ti minutter: 16 minutter blant tyskerne og 26
minutter blant britene. Det er derimot stor variasjon i andelen menn som del-
tar i denne typen arbeid i løpet av dagen. Her ligger norske menn høyest,
med 66 prosent, fulgt av svensker med 64 og briter med 62 prosent. Den
laveste andelen finner vi blant mennene i Ungarn med 32 og Slovenia med
33 prosent. Variasjonene mellom kvinnene er betydelig mindre, og er mellom
84 og 90 prosent.

Når vi ser på tiden menn og kvinner bruker på slikt arbeid til sammen, står
norske menn for 32 prosent av forberedningen av måltider. Dette er på sam-
me nivå som de svenske mennene, som har en andel på 33 prosent. Lavest

Tabell 4. Timer og minutter brukt på matlaging, borddekking og servering for alle,
etter kjønn og prosentandel som har utført aktiviteten, etter kjønn

Tid til matlaging  o.l. Andel utført
aktiviteten

Alle Menn Kvinner Menn Kvinner

Belgia ........................ 0.42 0.22 1.01 53 85
Tyskland .................... 0.33 0.16 0.49 46 80
Estland ...................... 0.55 0.22 1.21 45 90
Frankrike .................. 0.43 0.18 1.06 40 84
Ungarn ...................... 0.53 0.14 1.27 32 84
Slovenia .................... 0.52 0.17 1.25 33 85
Finland ...................... 0.39 0.21 0.55 58 86
Sverige ...................... 0.38 0.25 0.50 64 87
Storbritannia ............ 0.43 0.26 0.59 62 87
Norge ........................ 0.36 0.23 0.50 66 88

Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.
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ligger menn fra Ungarn med 14 prosent og Slovenia med 17 prosent. Med an-
dre ord ligger de norske mennene godt an i forhold til menn fra andre land i
Europa.

Oppvask også en typisk kvinnejobb i Europa
I gjennomsnitt bruker de ulike nasjonene fra 10 til 18 minutter på oppvask
per dag. Igjen er det kvinnene som er de mest aktive. I Ungarn og Slovenia er
det kvinnene som bruker 88 prosent av tiden menn og kvinner bruker til
sammen på oppvask. Lavest ligger de britiske kvinnene med 67 prosent, de
svenske med 68 og de belgiske med 69 prosent. Norske kvinner tar ansvaret
for 72 prosent av tiden som brukes til oppvask en gjennomsnittsdag.

Husrengjøring tar fra en halv til en time per dag
Husrengjøring varierer fra en time per dag i Frankrike til 26 minutter i
Finland. Lavest etter finnene er svenskene med 30 minutter og nordmennene
med 33 minutter. Kvinnenes andel av dette arbeidet varierer fra 67 prosent i
Sverige og 83 prosent i Frankrike og Slovenia. Norske kvinner ligger nest
lavest med 70 prosent.

Kvinnene tar all klesvasken i Slovenia
Klesvask er også et typisk kvinneansvar. I Sverige bruker kvinnene 80 prosent
av tiden som går med til klesvask per dag. I Norge og Storbritannia er ande-
len 85 prosent. I Slovenia er det slik, i hvert fall ifølge statistikken, at kvinne-
ne tar seg av all klesvasken.

Stor variasjon i tid til hagearbeid
Hvor mye tid og hvem som bruker tid på hagearbeid, varierer mye fra land
til land. Mens slovenere i gjennomsnitt bruker 28 minutter på hagearbeid per
dag og ungarere bruker 25 minutter, bruker finnene bare 7 minutter, tyskerne
9 minutter og vi i Norge bruker 10 minutter. Mens finske menn har en andel
på 43 prosent av den tiden begge kjønn til sammen bruker på hagearbeid, er
belgiske menns andel 74 prosent og franske menn har en andel på 67 pro-
sent. Sverige, Norge og Tyskland er nærmest likestilling på dette feltet.

Vedlikehold og reparasjoner først og fremst for menn
Tiden som brukes til vedlikehold og reparasjoner per dag varierer fra 9 til 18
minutter. Ungarere, briter og tyskere bruker minst tid til dette, mens fransk-
menn og estlendere bruker mest. Nordmenn er igjen midt på treet. Menns an-

Tabell 5. Timer og minutter brukt på vedlikehold og reparasjoner for alle, etter kjønn
og prosentandel som har utført aktiviteten, etter kjønn

Tid til vedlikehold/reparasjoner Andel utført aktiviteten

Alle Menn Kvinner Menn Kvinner

Belgia ........................ 0.15 0.24 0.05 21 9
Tyskland .................... 0.11 0.18 0.03 19 5
Estland ...................... 0.17 0.33 0.03 27 3
Frankrike .................. 0.18 0.32 0.04 23 5
Ungarn ...................... 0.09 0.17 0.02 11 1
Slovenia .................... 0.13 0.14 0.02 21 3
Finland ...................... 0.12 0.21 0.04 20 6
Sverige ...................... 0.12 0.20 0.04 19 7
Storbritannia ............ 0.11 0.17 0.04 16 6
Norge ........................ 0.14 0.23 0.04 19 5

Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.
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del av total tid for begge kjønn er 80
prosent eller mer i alle de ti landene.
Høyest er andelen i Estland og Slove-
nia med 92 prosent, lavest i Storbri-
tannia med 80 prosent og i Belgia
med 81 prosent. Andelen som har ut-
ført slike aktiviteter er høyest blant
estlandske menn og lavest blant un-
garske kvinner.

Britiske kvinner bruker mest tid
på innkjøp
Tiden som brukes til å kjøpe varer og
tjenester varierer mellom 33 og 19
minutter per dag. Tyskere, briter og
franskmenn bruker gjennomsnittlig mest tid til dette, slovenere og ungarere
bruker minst tid. Britiske og tyske kvinner bruker mest tid til innkjøp, hen-
holdsvis 39 og 38 minutter per dag, mens ungarske og slovenske menn bare
bruker 16 minutter i gjennomsnitt. Norske menn og kvinner bruker relativt
liten tid til innkjøp, og er på en
8. plass blant de ti nasjonene.

Halvparten av alle menn fra Finland gjør innkjøp i løpet av dagen. Norske
menn er på samme nivå, med 49 prosent. Lavest andel blant mennene har
slovenere, med 28 prosent. Blant kvinnene ligger Estland først med en andel
på 60 prosent, tett fulgt av finske og norske kvinner, med 58 prosent. I
Slovenia er det bare 39 prosent av kvinnene som bruker tid til kjøp av varer
og tjenester en gjennomsnittsdag.

Norske menn står for 44 prosent av den tiden menn og kvinner til sammen
bruker på kjøp av varer og tjenester i løpet av dagen. Blant finske menn er
andelen 45 prosent. Lavest ligger menn fra Storbritannia, med 38 prosent.

Slår vi sammen inntektsarbeid (inklusive studier) og husholdsarbeid, får vi et
bilde av det totale arbeidet som blir utført i løpet av et døgn.

Slovenske kvinner bruker mest tid på arbeid totalt
Slovenske kvinner er de som bruker mest tid til arbeid totalt i løpet av dagen,
med 7 timer og 39 minutter, fulgt av kvinnene fra Estland, som bruker ti mi-
nutter mindre. Det er bare tyske og belgiske menn som bruker under 6 timer
totalt til arbeid per dag. Norske og belgiske kvinner er de kvinnene som bru-
ker minst tid totalt til arbeid, med 6 timer og 25 minutter.

Begge kjønn har like mye arbeid totalt i Norge
Det er bare i Sverige hvor menns totale arbeidstid er lengre enn kvinnenes,
men forskjellen er bare på 5 minutter. I Norge er det i praksis ingen forskjell
mellom menn og kvinner, bare en teoretisk forskjell på 1 minutt. Forskjellen
mellom kjønnene er størst i Estland, Slovenia og Ungarn. Der bruker kvinner
i overkant av en time mer totalt til arbeid per dag enn menn gjør.

Britiske menn bruker mest av den totale arbeidstiden i løpet av dagen til inn-
tektsarbeid. Andelen er 65 prosent. Dernest følger mennene fra Finland, Sveri-
ge og Norge med 63 prosent. De svenske kvinnene er de som bruker mest av
den totale arbeidstiden til inntektsarbeid, en andel på 44 prosent. Dernest føl-

Tabell 6. Timer og minutter brukt på kjøp av varer og tjenester per dag for alle, etter
kjønn og prosentandel som har utført aktiviteten, etter kjønn. 20-74 år

Tid til varer/tjenester Andel utført aktiviteten

Alle Menn Kvinner Menn Kvinner

Belgia ........................ 0.31 0.26 0.36 44 53
Tyskland .................... 0.33 0.28 0.38 42 53
Estland ...................... 0.26 0.21 0.29 40 60
Frankrike .................. 0.32 0.27 0.37 36 49
Ungarn ...................... 0.21 0.16 0.25 32 53
Slovenia .................... 0.19 0.16 0.21 28 39
Finland ...................... 0.29 0.26 0.32 50 58
Sverige ...................... 0.26 0.22 0.29 44 54
Storbritannia ............ 0.32 0.24 0.39 38 52
Norge ........................ 0.24 0.21 0.27 49 58

Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.

Tabell 7. Tid til arbeid totalt (inntekts-
arbeid og husholdsarbeid sammenlagt)
i timer og minutter og inntekts-
arbeidets andel av totalt arbeid i
prosent, etter kjønn. 20-74 år

Tid til arbeid Inntektsarbeidets
totalt andel av totalt

arbeid

Menn Kvinner Menn Kvinner

Belgia ... 5.53 6.25 56 29
Tyskland 5.41 6.03 59 31
Estland . 6.23 7.29 56 33
Frankrike 6.09 6.47 62 34
Ungarn . 6.13 7.16 57 32
Slovenia 6.33 7.39 60 35
Finland . 6.04 6.29 63 39
Sverige . 6.41 6.36 63 44
Stor-
britannia 6.29 6.39 65 36
Norge ... 6.26 6.25 63 41

Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske
land.
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ger de norske kvinnene med en andel på 41 prosent. Belgiske kvinner har en
andel på 29 prosent, som er den laveste andelen inntektsarbeid medregnet
både menn og kvinner.

Slovenske og ungarske småbarnsmødre arbeider mest
Personer med små barn er blant de som bruker mest tid på arbeid totalt sett i
løpet av døgnet. Blant de landene vi ser på i denne artikkelen, er det kvinner
i Slovenia og i Ungarn som bærer de tyngste byrdene blant foreldre med barn
under 6 år. De bruker godt over 9 timer på ulike typer arbeid per døgn. Tys-
ke kvinner med små barn bruker nesten to timer mindre på arbeid totalt i lø-
pet av døgnet. Norske og svenske småbarnsmødre bruker også liten tid til ar-
beid i forhold til mødre i andre land.

Estlandske småbarnsfedre arbeider 1 ½ time mindre enn
mødrene
Slovenske småbarnsfedre bruker også mest tid til arbeid totalt sett i forhold
til fedrene i andre land, men likevel om lag tre kvarter mindre enn småbarns-
mødrene i eget land. Norske småbarnsfedre bruker en halv time mindre enn
slovenerne på arbeid totalt per døgn. Estlandske fedre er de som bruker minst
tid på arbeid, med en time og et kvarter mindre arbeid totalt enn slovenerne.
Svenske, norske og tyske småbarnsfedre bruker mer tid til arbeid totalt enn
småbarnsmødrene i eget land. For svenskene er forskjellen på en halv time.
Den største motsetningen finner vi i Estland. Der arbeider småbarnsmødrene
totalt 1 ½ time mer enn fedrene. Store forskjeller i samme retning finner vi
også i Ungarn, Slovenia og Frankrike.

Britiske småbarnsfedre har høyest andel inntektsarbeid
Alle småbarnsfedre i de ti landene bruker betydelig mer av den totale arbeids-
tiden per døgn på inntektsarbeid enn på husholdsarbeid. De britiske bruker
mest, med 67 prosent inntektsarbeid. De er tett fulgt av slovenske og franske
fedre. Svenske fedre har 59 prosent inntektsarbeid, de norske, tyske og ungar-
ske har en andel på 60 prosent. For småbarnsmødrene er det de belgiske og
de slovenske som har den høyeste andelen inntektsarbeid, med 33 prosent.
Deretter følger de svenske og de norske med 29 prosent. Lavest andel finner vi
blant tyske småbarnsmødre. 16 prosent av deres totale arbeid per døgn er
inntektsarbeid. Ungarske mødrene er på samme nivå, med 17 prosent.

Tabell 8. Tid til arbeid totalt (inntekts-
arbeid og husholdsarbeid sammen-
lagt) i timer og minutter og inntekts-
arbeidets andel av arbeid totalt i
prosent, etter kjønn blant gifte/
samboende foreldre med barn under
6 år

Tid til arbeid Inntektsarbeidets
 totalt  andel av

totalt arbeid

Menn Kvinner Menn Kvinner

Belgia ... 7.44 8.05 62 33
Tyskland 7.32 7.23 60 16
Estland . 7.13 8.54 63 23
Frankrike 7.25 8.02 66 28
Ungarn . 7.58 9.04 60 17
Slovenia 8.32 9.16 66 33
Finland . 8.03 8.19 65 27
Sverige . 8.14 7.45 59 29
Stor-
britannia 8.19 8.10 67 25
Norge ... 7.59 7.41 60 29

Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske
land.
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Tidsbruk i europeiske land

Nordmenn har mest fritid – men ser lite på TV

Norske menn og kvinner har mest fritid sammenlignet med folk i ni andre land i
Europa. Stort sett ligger vi likevel nokså midt på treet i bruk av tid på enkelt-
aktiviteter: Ungarere ser mest på TV. Finnene leser mest og er mest aktive i idrett.
Tyskerne bruker mest tid på hobbyer og spill. Sammen med svensker og tyskere er vi
nordmenn likevel "flinkest" til å snakke i telefonen.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på ulike fritidsaktiviteter i ti land i
Europa. Vi skal også se hvordan en del sentrale aktiviteter fordeler seg over
døgnet i noen av landene. Dataene er hentet fra tidsbruksundersøkelser som
er gjennomført av de statistiske sentralbyråene i de ulike landene. Under-
søkelsene dekker et helt år og er gjennomført en gang i løpet av perioden
1998-2002. (Se nærmere beskrivelse av undersøkelsene i annen artikkel i
dette nummeret av Samfunnsspeilet.)

Norske menn og kvinner har mest fritid
Norske menn bruker mer tid på fritidsaktiviteter enn menn i noen av de ni
andre europeiske nasjonene som er med i sammenligningen. Norske kvinner
er i samme situasjon. Norske menn har om lag en time og et kvarter mer fri-
tid per dag enn menn fra Frankrike. Det er bare finske menn som har omtrent
like mye fritid som norske menn har. Norske kvinner har mer enn en og en
halv time mer fritid enn franske kvinner har.

Norge er også det landet hvor tiden til fritidsaktiviteter er likest fordelt mel-
lom kjønnene. Den mest ulike fordelingen finner vi i Slovenia, der kvinnene
har 45 prosent av den tiden menn og kvinner har til sammen.

Tallene for mediebruk i tidsbruksundersøkelsene avviker noe fra tallene som
framkommer i intervjuundersøkelser om daglig mediebruk, for eksempel i
SSBs mediebruksundersøkelse. Dette skyldes forskjellig måte å samle inn
dataene på. Med dagbokføring blir slike tall jevnt over noe lavere enn når
man spør direkte om slike aktiviteter. Likevel er tidsbrukstallene på dette om-
rådet interessante når de settes i sammenheng med andre aktiviteter, eller
som her, der vi setter vanene i ulike land opp mot hverandre.

Ungarere ser mest på TV
Ungarere bruker mest tid foran skjermen til å se på fjernsyn eller video. De
bruker nærmere to timer og tre kvarter per dag. Det er nesten en time mer
enn det svensker, tyskere og nordmenn bruker. I alle de ti landene bruker
menn lengre tid på TV- og videoseing enn kvinnene. I de fleste landene er det
minst 80 prosent av både menn og kvinner som ser på fjernsyn eller video i
løpet av dagen. Andelen er høyest blant ungarske kvinner og ungarske og slo-
venske menn.

Finnene leser mest
Finnene bruker mest tid til lesing på fritiden, både blant menn og kvinner.
Franskmenn og slovenere bruker minst tid. De bruker bare halvparten så mye
tid som finnene. Nordmenn plasserer seg omtrent midt på treet. I Frankrike

Odd Frank Vaage

Odd Frank Vaage er statistikkrådgiver i Statistisk
sentralbyrå, Seksjon for levekårsstatistikk
(odd.vaage@ssb.no).

Tabell 1. Timer og minutter brukt til
fritidsaktiviteter, etter kjønn og
prosentvis forhold av tidsbruken
mellom kjønnene

Tid til fritids- Andel av
aktiviteter fritiden

Menn Kvinner Menn Kvinner
Belgia ..... 5.23 4.50 53 47
Tyskland . 5.46 5.19 52 48
Estland ... 5.29 4.35 54 46
Frankrike 4.44 4.06 54 46
Ungarn ... 5.30 4.40 54 46
Slovenia . 5.32 4.27 55 45
Finland ... 5.55 5.16 53 47
Sverige ... 5.17 4.57 52 48
Stor-
britannia 5.20 4.53 52 48
Norge ..... 5.59 5.47 51 49

Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske
land.
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og Slovenia er fordelingen av tid brukt til lesing lik mellom kvinner og menn.
I Norge og Sverige er det slik at kvinner har 54 prosent av menns og kvinners
samlete lesing. I Ungarn og Belgia er det omvendt: Der har mennene hen-
holdsvis 55 og 54 prosent av den samlete lesingen. For de andre landene er
forskjellen mellom kjønnene mindre.

Tid til hobbyer og spill varierer mye
Det er store forskjeller i den tiden som brukes til aktiviteter som hobbyer og
spill. Tyske menn bruker i gjennomsnitt 41 minutter på dette en gjennom-
snittsdag og er de som bruker mest tid på slikt. Også blant kvinnene er det
tyskere som bruker mest tid på hobbyer og spill, med 25 minutter. Estlendere
bruker minst tid på denne typen aktiviteter både blant menn og kvinner, hen-
holdsvis 9 og 6 minutter.  I Norge bruker menn i gjennomsnitt
25 minutter og kvinner 15 på slike aktiviteter, en fordeling som er nokså lik
den vi finner i Belgia og Storbritannia.

Ungarere og briter mosjonerer minst
Finske menn og kvinner er de som bruker mest tid per dag på idrett og mo-
sjon. Tiden er 42 minutter for mennene og 35 minutter for kvinnene. Blant
mennene er det slovenerne og svenskene som kommer nærmest finnene. Blant
kvinnene er det svensker og tyskere. Norge ligger som nummer fire både
blant menn og kvinner, med 37 minutter for menn og 31 minutter for kvin-

Tabell 3. Timer og minutter brukt på lesing i fritiden en gjennomsnittsdag for alle,
etter kjønn, og prosentvis forhold av tidsbruken mellom kjønnene

Tid til lesing Fordeling av lesing

Alle Menn Kvinner Menn Kvinner

Belgia ...................... 0.29 0.31 0.26 54 46
Tyskland .................. 0.37 0.37 0.38 49 51
Estland .................... 0.39 0.39 0.38 51 49
Frankrike ................ 0.23 0.23 0.23 50 50
Ungarn .................... 0.24 0.27 0.22 55 45
Slovenia .................. 0.23 0.23 0.23 50 50
Finland .................... 0.46 0.44 0.47 48 52
Sverige .................... 0.33 0.30 0.35 46 54
Storbritannia .......... 0.26 0.26 0.25 51 49
Norge ...................... 0.36 0.33 0.39 46 54

Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.

Tabell 2.  Timer og minutter brukt på fjernsyn og video en gjennomsnittsdag for
alle, etter kjønn, og prosentandel som har utført aktiviteten, etter kjønn. 20-74 år

Tid til fjernsyn og video Andel som har utført
aktiviteten

Alle Menn Kvinner Menn Kvinner

Belgia ...................... 2,16 2,23 2,09 85 84
Tyskland .................. 1,50 1,59 1,41 80 76
Estland .................... 2,24 2,39 2,11 86 86
Frankrike ................ 2,01 2,08 1,55 78 76
Ungarn .................... 2,43 2,49 2,37 87 88
Slovenia .................. 1,58 2,12 1,44 87 83
Finland .................... 2,13 2,25 2,02 86 86
Sverige .................... 1,49 1,58 1,40 83 81
Storbritannia .......... 2,23 2,37 2,09 87 86
Norge ...................... 1,52 2,06 1,52 84 82

Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.
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ner. De som bruker minst tid til slikt, både blant menn og kvinner, er ungare-
re og briter.

Det er bare tyske menn og kvinner som bruker like mye tid på idrett og mo-
sjon. Ellers setter menn av mer tid til denne typen aktiviteter enn kvinner. Vi
får et litt annet bilde når vi ser på andelen som bruker tid på slikt per dag. I
Tyskland er det flere kvinner enn menn som trener eller mosjonerer per dag,
og i Finland, Norge og Sverige er andelen temmelig lik mellom kvinner og
menn. Dette forteller at de mennene som er aktive, bruker noe mer tid til
dette per dag enn de aktive kvinnene.

Finske kvinner og menn best i aktiv idrett
Finske menn har den høyeste andelen som driver med aktiv idrett en gjennom-
snittsdag, med 20 prosent. På de neste plassene kommer Sverige og Norge
med 16 prosent og Tyskland med 15 prosent. Nederst ligger Ungarn med 5
prosent. Blant kvinnene er det også finnene som ligger best an, med 19 pro-
sent. Deretter følger Tyskland med 17 prosent og Norge med 14 prosent.
Nederst ligger Frankrike med 6 prosent og Ungarn med 3 prosent.

Tabell 4. Timer og minutter brukt på idrett og mosjon en gjennomsnittsdag for alle,
etter kjønn, og prosentandel som har utført aktiviteten, etter kjønn. 20-74 år

Tid til idrett og mosjon Andel utført aktiviteten

Alle Menn Kvinner Menn Kvinner

Belgia ...................... 0,22 0,26 0,18 23 17
Tyskland .................. 0,32 0,32 0,32 29 33
Estland .................... 0,28 0,33 0,22 .. ..
Frankrike ................ 0,30 0,36 0,23 28 22
Ungarn .................... 0,19 0,23 0,15 16 11
Slovenia .................. 0,35 0,40 0,29 33 31
Finland .................... 0,39 0,42 0,35 38 37
Sverige .................... 0,36 0,39 0,33 32 33
Storbritannia .......... 0,21 0,24 0,17 17 13
Norge ...................... 0,34 0,37 0,31 30 31

Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.

Figur 1. Arbeidstid over døgnet mandag-fredag blant menn i Norge, Slovenia og
Frankrike. 2000. Prosent
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Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.
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Tabell 5. Timer og minutter til telefon-
samtaler utenom arbeidstid, for alle og
etter kjønn

Alle Menn Kvinner

Belgia .......... 0,05 0,03 0,07
Tyskland ...... 0,09 0,06 0,12
Estland ........ 0,02 0,01 0,03
Frankrike .... 0,13 0,12 0,15
Ungarn ........ 0,01 0,00 0,01
Slovenia ...... 0,03 0,02 0,03
Finland ........ 0,07 0,04 0,11
Sverige ........ 0,12 0,07 0,17
Storbritannia 0,07 0,04 0,09
Norge .......... 0,12 0,07 0,17

Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske
land.
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Sosialt samvær som samtaler og sosi-
ale sammenkomster er registrert noe
forskjellig i ulike land og kan derfor
ikke så lett sammenlignes. Telefon-
samtaler er derimot et nokså entydig
begrep og gir derfor muligheter til
sammenligning. Det er likevel viktig
å være oppmerksom på at det bare er
samtaler av minst fem minutters va-
righet som fanges opp i disse undersø-
kelsene. Kortere telefonsamtaler blir i
liten grad registrert. Det er dessuten
bare telefonsamtaler som tas på friti-
den som kommer med. Telefonsamta-
ler i arbeidstiden inkluderes i tiden til
inntektsarbeid.

Norske og svenske kvinner
sitter mest i telefonen
Franskmenn, nordmenn og svensker
er de som bruker mest tid på telefon-
samtaler utenom arbeidstid per døgn.
Mens franskmennene bruker 13 mi-
nutter, bruker ungarere bare 1 minutt
i gjennomsnitt, estlendere 2 minutter
og slovenere 3 minutter. Det er i ho-
vedsak kvinner som bruker mest tid til
telefonsamtaler i alle landene. Både i
Norge og Sverige er forskjellen mel-
lom kjønnene stor: 7 minutter blant
mennene og 17 minutter blant kvinne-
ne. Der er også norske og svenske
kvinner som er de mest aktive telefon-
brukerne.

Videre skal vi se på hvordan tid brukt
på noen sentrale aktiviteter fordeler
seg over døgnet. Her har vi valgt å
sammenligne med noen land som til
dels avviker ganske mye fra nord-
menns tidsbruk over døgnet.

For å gi et bilde av arbeidstidens fordeling over døgnet, har vi valgt å sam-
menligne norske menns vaner med de vi finner blant mennene i Slovenia og
Frankrike. Nordmenns arbeidstidsrytme over døgnet mandag til fredag bærer
preg av at det er liten arbeidsløshet. Nesten 60 prosent av befolkningen i alderen
20-74 år utfører en eller annen form for inntektsarbeid ved 10-tiden og 14-
tiden. En relativt stor del tar lunsj-pause mellom kl. 11 og 12. De fleste slutter
arbeidsdagen mellom kl. 15 og 17.

Figur 3. Tid til måltider og personlig pleie over døgnet mandag-fredag i Norge, Sverige
og Frankrike. 2000. Prosent
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Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.
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Figur 2. Tid til husholdsarbeid over døgnet mandag-fredag blant kvinner i Norge,
Slovenia og Frankrike. 2000. Prosent
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Kilde: Statistikkbyråene i de enkelte europeiske land.
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Franskmennenes rytme er noe annerledes. For det første er det færre i befolk-
ningen som er på arbeid på et gitt tidspunkt, noe som vel kan skyldes større
arbeidsløshet og lavere sysselsetting blant kvinner. De går på arbeid noe sei-
nere enn nordmenn, og drar også hjem betydelig seinere om ettermiddagen.
En betydelig større andel av befolkningen tar pause midt på dagen og noe sei-
nere enn nordmenn gjør.

Det er langt færre slovenere enn nordmenn som er i inntektsgivende arbeid på
ett eller annet tidspunkt i løpet av dagen. Det henger klart sammen med sys-
selsettinga. Mens 54 prosent av norske menn ifølge tidsbruksundersøkelsen
var i inntektsgivende arbeid i løpet av en gjennomsnittsdag i 2000, der alle
dager i uka er medregnet, var andelen 43 prosent i Slovenia. I Frankrike var
den for øvrig 49 prosent. Slovenerne går tidligere på arbeid enn både nord-
menn og franskmenn, men også desto tidligere hjem igjen. I forhold til i Nor-
ge og i Frankrike, er det vanskelig å spore noe klart avbrekk for lunsj for slo-
venere i løpet av arbeidsdagen.

Mest husholdsarbeid på ettermiddagen for norske kvinner
Kvinners husholdsarbeid over døgnet på mandag til fredag er naturlig nok
også sterkt preget av andelen som er i inntektsgivende arbeid. Norske kvin-
ners døgnrytme i husholdsarbeidet bærer tydelig preg av at det er relativt få
kvinner hjemme på formiddagen. Dermed øker andelen som utfører slikt ar-
beid etter at de er ferdig med inntektsarbeidet på ettermiddagen. For kvinne-
ne i Estland og Ungarn er det også en topp i husholdsarbeidet på ettermidda-
gen, men noe seinere enn for norske
kvinner. Ellers er det tydelig at det er
flere kvinner som tar del i husholdsar-
beid på formiddagen i Estland og spe-
sielt i  Ungarn. De kommer også i tid-
ligere i gang med dette arbeidet på
morgenen enn
norske kvinner gjør.

"Mer" måltider i Frankrike enn i
Norge og Sverige
Nordmenns døgnrytme for måltider
og personlig pleie på mandag til fre-
dag bærer preg av små og jevne bøl-
ger. Det samme bildet gjelder svenske-
ne, men bølgetoppene finner sted på
litt andre tidspunkter. Om morgenen
er bølgetoppen i Norge og Sverige
omtrent samtidig, mellom kl. 7 og 8.
Lunsj og middag er derimot litt seine-
re på dagen i Sverige enn i Norge.
Kveldsmat og kveldsstell er derimot
noe tidligere for svensker enn for
nordmenn. Norge er for øvrig det av de ti landene i denne sammenligningen
hvor befolkningen legger seg seinest på kvelden.

Franskmennene har en litt annen døgnrytme for måltider og personlig pleie.
De har topper ved frokost og lunsj omtrent som svenskene, men atskillig flere
tar del i disse avbrekkene. De har også hovedmåltidet på kvelden seinere enn
både Norge og Sverige. Og langt flere deltar.
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Innvandrere i politikken

Vebjørn Aalandslid og
Kristian Rose Tronstad

Vebjørn Aalandslid er rådgiver og koordinator for
innvandrerrelatert statistikk i Statistisk sentralbyrå,
Seksjon for levekårsstatistikk
(vebjorn.aalandslid@ssb.no).

Kristian Rose Tronstad er rådgiver og koordinator
for innvandrerrelatert statistikk i Statistisk sentral-
byrå, Seksjon for levekårsstatistikk
(kristian.rose.tronstad@ssb.no).

SSB definerer innvandrerbefolkningen som "personer født av to utenlandsfødte
foreldre". Ved kommunestyrevalget i 2003 ble det valgt inn 206 representanter
med to utenlandsfødte foreldre. 92 av disse hadde ikke-vestlig bakgrunn. "Annen
innvandringsbakgrunn" omfatter personer som er utenlandsadopterte, utenlands-
fødte med en norskfødt for-
elder, norskfødt med en utenlandsfødt forelder eller født i utlandet av norskfødte
foreldre. Disse gruppene vil ha en landbakgrunn som ikke norsk, men de er ikke
definert som en del av innvandrerbefolkningen. Ved kommunestyrevalget i 2003
ble det innvalgt 597 personer som hadde en annen landbakgrunn enn norsk,
472 av disse hadde bakgrunn fra vestlige land mens 125 hadde bakgrunn fra ikke-
vestlige land.

Norske kommunestyrer

Er ikke-vestlige innvandrere underrepresentert?

Ved kommunestyrevalget i 2003 ble det valgt inn 11 138 faste representanter i
landets kommunestyrer, av disse var 92 ikke-vestlige innvandrere. Dette utgjorde en
andel i underkant av 1 prosent av representantene, på samme tid utgjorde denne
gruppen over 5 prosent av befolkningen. Kan vi på bakgrunn av disse tallene
konkludere med at ikke-vestlige innvandrere er underrepresentert i norske
kommunestyrer?

I ethvert indirekte demokrati hvor en mindre gruppe skal fatte beslutninger
på vegne av hele befolkningen, deriblant den ikke-vestlige innvandrerbefolk-
ningen, vil spørsmål om representativitet og legitimitet være sentrale. Valgte
representanter konfronteres med sine valgløfter og partiprogrammer, de skal
være talerør for særinteresser, samtidig som de skal representere helheten. I et
politisk system som det norske med proporsjonal representasjon, er det også
en forventning at representantene skal utgjøre et tverrsnitt av befolkningen.

Ikke-vestlige innvandrere en sammensatt gruppe
Innvandrerbefolkningen i Norge består av personer med bakgrunn fra 208
land og selvstyrte regioner, med varierende botid, ulike politiske preferanser
og kjennskap til det samfunnet de lever i. Det er ikke realistisk å tro at alle
norske kommunestyrer faktisk kan gjenspeile dette mangfoldet, men denne
artikkelen legger til grunn at høy grad av statistisk representativitet, er en
målsetning. Det vil si at representantene skal gjenspeile befolkningen, og at
høy grad av representativitet sikrer medvirkning og legitimitet i politiske be-
slutninger. Vi sammenligner i denne artikkelen andel representanter med
ikke-vestlig bakgrunn med andel ikke-vestlige i befolkningen. Ikke-vestlige
innvandrere utgjorde for øvrig 3,9 prosent av de stemmeberettigede ved lokal-
valget i 2003.

Underrepresentert?
Ved å fokusere på tallene på landsnivå er det rimelig å konkludere med at
ikke-vestlige innvandrere er underrepresentert, men dersom vi trekker inn tall
for den enkelte kommune, må bildet nyanseres. Etter kommunestyrevalget i
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Tabell 1. Utvalgte kommuner med høyest andel kommunestyrerepresentanter med
ikke-vestlig bakgrunn. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003

Kommune Ikke-vestlige Totalt antall Andel Andel ikke-
representanter representanter ikke-vestlige vestlige av

innvandrer-  befolkningen
representanter per

 i prosent 1.1.2003

I alt .................... 92 11 138 1 5
0301 Oslo .......... 12 59 20 17
0602 Drammen 8 49 16 13
1856 Røst .......... 1 11 9 2
0230 Lørenskog 4 47 9 9
0104 Moss ........ 3 39 8 8
1818 Herøy ....... 1 17 6 3
1719 Levanger . 2 35 6 2
1221 Stord ........ 2 35 6 2
0228 Rælingen .. 2 35 6 9
0231 Skedsmo .. 2 37 5 8

2003 hadde 26 kommuner en høyere
andel kommunestyrerepresentanter
med ikke-vestlig bakgrunn enn ande-
len ikke-vestlige innvandrere i befolk-
ningen skulle tilsi. Det fremgår av ta-
bell 1, at mange av disse kommunene
er store kommuner med mange ikke-
vestlige innvandrere. I de resterende
408 kom munene var ikke-vestlige inn-
vandrere underrepresentert, men man-
ge av disse kommunene har få innbyg-
gere og få ikke-vestlige innvandrere.

Sagt på en annen måte – fordi inn-
vandrere bor konsentrert i urbane
strøk, vil svært mange innvandrere i
Norge være bosatt og ha stemmerett i
bare et fåtall av landets kommuner.
Representasjon i de kommuner hvor innvandrerne faktisk bor, kan dermed
være et bedre mål for innvandrernes deltakelse, enn å måle representasjon i
landet som helhet. 44 prosent av de ikke-vestlige innvandrerne i Norge bor i
kommuner hvor deres andel av kommunens befolkning overstiger andelen i
kommunestyret. Dette betyr likevel at over halvparten av ikke-vestlige innvan-
drere bor i kommuner hvor de er underrepresentert.

Overrepresentert i Oslo og Drammen
I Oslo er det valgt inn 12 ikke-vestlige bystyrerepresentanter, dette utgjør
20 prosent av representantene i bystyret, fem av disse har pakistansk bak-
grunn. I tillegg er seks andre landgrupper representert. I Drammen er det
valgt inn åtte ikke-vestlige representanter, noe som utgjør 16 prosent, fem av
disse har tyrkisk bakgrunn, Den høyeste overrepresentasjonen finner vi i Røst
kommune hvor andelen ikke-vestlige innvandrere utgjør 2 prosent, mens an-
delen ikke-vestlige representanter er 1 av 11, det vil si 9 prosent. Denne ene
representanten er endog varaordfører. Røst kommune illustrerer et trekk ved
mange norske kommuner, med relativt få innbyggere og enda færre ikke-vest-
lige innvandrere. I en kommune med én ikke-vestlig representant gir det seg
store utslag i relative tall.

Det er likevel slik at flere store kommuner utmerker seg med høy ikke-vestlig
innvandrerbefolkning – og ingen valgte representanter med ikke-vestlig bak-
grunn i kommunestyret. Kristiansand, Fredrikstad og Sandnes er eksempler
på kommuner hvor ikke-vestlige innvandrere utgjør mer enn 5 prosent av
kommunens befolkning, men ingen ikke-vestlige innvandrere er representert i
kommunestyrene i disse byene. Askim er etter Oslo og Drammen kommunen
med den høyeste andelen ikke-vestlige innvandrere i landet, samtidig har
kommunen ingen representanter med ikke-vestlig bakgrunn.

Ingen vietnamesere, men 19 pakistanere
Tre store innvandrergrupper er uten representasjon i norske kommunestyrer –
dette gjelder personer med bakgrunn fra Vietnam, Polen og Serbia og Mon-
tenegro. Innvandrere fra Irak, Somalia og Marokko er representert med en
representant hver. Personer med bakgrunn fra Pakistan og Iran er, med hen-
holdsvis 19 og 11 representanter, innvandrergruppene med flest lokalpoliti-
kere.

Tabell 2. Kommunestyrerepresentasjon
for de største ikke-vestlige innvandrer-
gruppene i Norge. Kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2003

Befolkning Antall
1.1.2003 kommune-

styrerepre-
sentanter

Pakistan .............. 25 546 19
Vietnam .............. 16 944 0
Irak ...................... 16 437 1
Bosnia-Hercegovina 15 498 4
Somalia ............... 13 689 1
Iran ......................  12 733 11
Tyrkia ..................  12 343 8
Sri Lanka ............. 11 475 5
Serbia- og
Montenegro .......  9 941 0
Polen ................... 7 303 0

India .................... 6 712 8
Chile .................... 6 806 4
Ungarn ................ 1 698 4
Romania .............. 1 343 3
Andre .................. . 24
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Hvorfor sitter det 19 pakistanere i norske kommunestyrer, men ingen med
bakgrunn fra Vietnam? Ved inngangen til 2003 var dette de to største ikke-
vestlige innvandrergruppene i Norge, med vel 25 000 pakistanere og 17 000
vietnamesere. Begge grupper har lang botid og en høy andel norsk statsbor-
gerskap – noe som skulle borge for økt deltakelse i det norske samfunn. Det
er grunn til å tro at grad av representasjon henger sammen med valgdeltakel-
se, og her skiller de to gruppene lag. Pakistanere hadde ved valget i 2003 vel
10 prosentpoeng høyere valgdeltakelse enn vietnamesere. En annen forklaring
kan være at vietnamesere i Norge bor mer spredt enn de med pakistansk bak-
grunn. Når andelen innvandrere kommer over en viss terskel, så åpnes det for
organisasjonsdannelser og politisk mobilisering (Bjørklund og Kval 2001:
98). Tallene fra Oslo og Drammen, hvor de med henholdsvis pakistansk og
tyrkisk bakgrunn utgjør en relativt høy andel i befolkningen og i kommune-
styret, kan gi støtte til en slik forklaring.

Tre av fire på venstresiden
Ikke-vestlige innvandrere stemmer i større grad på partier på venstresiden i
norsk politikk (Bjørklund og Kval 2001: 61-63), og partipreferanse blant vel-
gerne gjenspeiles ikke uventet i partitilknytning til representantene med ikke-
vestlig bakgrunn. Flest representanter har Arbeiderpartiet med 38, mens
Sosialistisk Venstreparti har 28. Høyre har 10 representanter, mens Frem-
skrittspartiet har 9 representanter med ikke-vestlig bakgrunn. Sentrums-
partiene Venstre og Kristelig Folkeparti har begge en kommunestyrerepresen-
tant hver med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, mens Senterpartiet ikke har
noen.

Mennene er i flertall
I Maktutredningen vises det til at valgdeltakelsen blant ikke-vestlige kvinner
er på linje med ikke-vestlige menns deltakelse, men at det mangler tall på
politisk representasjon i lokaldemokratiske institusjoner (Predelli 2003: 40).
Tallene presenteres her og viser at blant 92 ikke-vestlige innvandrerrepresen-
tantene er det 33 kvinner. Dette gir en kvinneandel på 36 prosent, noe som er
identisk med andelen kvinner totalt i landets kommunestyrer. Selv om kvin-
ner med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn ikke er representert på linje med
ikke-vestlige menn, og det er små tall, så viser tallene at det finnes ikke-vest-
lige innvandrerkvinner i formelle maktposisjoner.

Ikke-vestlige innvandrere er underrepresentert, men ikke
dramatisk
Tallene som er presentert her, viser at ikke-vestlige innvandrere er underre-
presentert i norske kommunestyrer, og enkelte innvandrergrupper som for
eksempel vietnamesere i Norge ikke er representert med en eneste kommune-
styrerepresentant. 56 prosent av ikke-vestlige innvandrere bor i kommuner
hvor deres andel av befolkningen ikke gjenspeiles i andel kommunestyrerepre-
sentanter. En betydelig andel, 44 prosent ikke-vestlige innvandrere, bor like-
vel i kommuner hvor deres andel kommunestyrerepresentanter overstiger
deres andel i befolkningen.

Referanser
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Institutt for samfunnsforskning, Oslo 2001.

Predelli, Line Nyhagen (2003): Uformelle veier til
makt: Om minoritetskvinners politiske innflytelse,
Makt og demokratiutredning 1998-2003, Rapport-
serien 60, 2003.

Tabell 3. Kommunestyrerepresentanter,
etter landbakgrunn og parti/valgliste.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget
2003

Parti/valgliste Kom- Totalt
mune- antall

styrere- kom-
presen- mune-

tanter styrere-
presen-
tanter

Totalt ........................... 92 11 138
Arbeiderpartiet ............ 38 3 238
Sosialistisk Venstreparti 28 1 054
Fremskrittspartiet ........ 9 1 459
Høyre ........................... 10 1 553
Venstre ........................ 1 431
Kristelig Folkeparti ....... 1 808
Rød Valgallianse .......... 2 57
Senterpartiet ............... 0 1 609
Andre ........................... 3 929

Om representantregisteret
Fra kommunestyrevalget 2003 har
SSB koblet opplysninger fra
kommunestyrerepresentantregisteret
til andre registre i SSB – noe som gir
unike muligheter til å få vite mer om
hvem som er folkevalgt i Norge. Blant
annet kan registeret gi mer kunnskap
om de folkevalgtes inntekt, arbeid og
utdanning – i tillegg til innvandrer-
bakgrunn. For mer informasjon
kontakt arvid.olav.lyso@ssb.no,
tlf. 62 88 51 53.
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Sosialhjelp og innvandrere

Mest hjelp til å etablere seg

I 2002 hadde nesten to av ti sosialhjelpsmottakere innvandrerbakgrunn. Hoveddelen
av disse var fra ikke-vestlige land. Denne innvandrergruppen var også
overrepresentert blant dem som mottok sosialhjelp over lengre tid i løpet av året. Men
andelen som mottar stønad reduseres jo lenger de bor i Norge. Det er særlig i
etableringsfasen innvandrerne har et ekstra behov for sosialhjelp.

Kirsti Gaasø
Sosialhjelp kan i noen grad benyttes som målestokk på en gruppes muligheter
og evner til å forsørge seg selv og være selvhjulpen. I 2002 mottok 128 800
personer sosialhjelp, 2,8 prosent av befolkningen. Inkluderes barn og ektefel-
ler som for en kortere eller lengre periode blir forsørget av disse, øker ande-
len til 4,6 prosent. I 1996 var de tilsvarende tallene henholdsvis 3,5 og 5,8
prosent av befolkningen. Etter flere års nedgang har de siste årene vist en
gradvis økning i utbetalingene til økonomisk sosialhjelp, men andelen i be-
folkningen som mottar sosialhjelp er lavere i 2002 enn i 1996.

Knapt 30 100 av sosialhjelpsmottakerne i 2002 hadde innvandringsbakgrunn,
vel to av ti sosialhjelpsmottakere. Disse utgjør vel 9 prosent av den totale inn-
vandrerbefolkningen. Inkluderes barn og ektefeller stiger andelen til litt over
20 prosent. Det er dermed en høyere andel blant innvandrerne som mottar
sosialhjelp enn i befolkningen som helhet. Alderssammensetning og høyere
fruktbarhet i innvandrerbefolkningen er noe av forklaringen på at sosial-
hjelpsmottakere med innvandringsbakgrunn forsørger en større andel av bar-
na og ektefellene som berøres1.

Sosialhjelpsmottakere med innvandringsbakgrunn har, som tabell 1 viser,
ikke utgjort noen stor del av det totale antallet mottakere siden 1996, selv om
det har vært en liten økning. Sett i forhold til det totale antallet sosialhjelps-
mottakere, har det vært en økning i antallet med innvandringsbakgrunn. An-
delen av innvandrerbefolkningen som mottar sosialhjelp har derimot gått
ned. Andelen sosialhjelpsmottakere med innvandringsbakgrunn har økt med 5
prosent siden 1996, mens andelen disse utgjør av innvandrerbefolkningen, er
redusert med 3 prosent. I samme periode har innvandrerbefolkningens andel
av den totale befolkningen økt fra vel 5 til vel 7 prosent.

Opprinnelse har betydning
Hvilket land innvandrerne har sin opprinnelse i kan forventes å ha betydning
for bruken av sosialhjelp, ut fra at forskjellene i sosial og kulturell arv som
må overvinnes for å komme inn i det norske samfunnet, varierer mye. For-
skjeller i bakgrunn for at innvandrerne kommer til Norge antas også å påvir-
ke behovet for økonomisk sosialhjelp. Særlig relevant er det å skille mellom
flyktninger og innvandrere som for eksempel kommer gjennom familiegjen-
forening. Innvandrere som kommer gjennom familiegjenforening har gjerne
noe bedre muligheter for å klare seg uten sosialhjelp, da mange av disse in-
kluderes i familier som i større eller mindre grad allerede er selvforsørgende.
Det bør likevel nevnes at familiegjenforening vil påføre familier en økt øko-
nomisk belastning, noe som kan føre til behov for supplerende sosialhjelp i en
periode. Det er viktig å understreke at det her vil være variasjoner mellom

Kirsti Gaasø er rådgiver i Statistisk sentralbyrå,
Seksjon for levekårsstatistikk (kig@ssb.no).
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Kilde: Sosialhjelpsstatistikk 2002.

Figur 1. Andel sosialhjelpsmottakere i
befolkningen og innvandrer-
befolkningen. 1996 til 2002
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ankomstår og kullenes sammenset-
ning. Sammensetningen i gruppen
(fordeling mellom vestlige og ikke-
vestlige) som kommer det enkelte år,
i kombinasjon med situasjonen på ar-
beidsmarkedet, kan påvirke hvor
raskt det enkelte ankomstkull vil være
i stand til å forsørge seg selv. Vestlige
innvandrere forventes å komme raske-
re inn i det norske samfunnet og kun-
ne forsørge seg selv i gode tider og
når de har etterspurte kvalifikasjoner.

I 2002 var nesten 92 prosent av alle
sosialhjelpsmottakere med innvand-
ringsbakgrunn fra ikke-vestlige land.
Den største enkeltgruppen blant de
ikke-vestlige mottakerne var personer
fra Asia, inkludert Tyrkia. Å se de uli-
ke mottakergruppene i forhold til den
totale befolkningen fra de samme re-
gionene, gir et mer nyansert bilde.
Tabell 2 viser nå at den høyeste ande-
len av sosialhjelpsmottakere finnes i
innvandrerbefolkningen fra Afrika,
med Øst-Europa og Asia inkludert
Tyrkia et lite stykke bak. Et bilde som
har vært relativt stabilt for de fleste
regionene de siste årene.

Personer født i Norge av to utenlands-
fødte foreldre forventes å ha noe lette-
re både for å integreres i den norske
samfunnet, og etablere seg på ar-
beidsmarkedet, enn personer som selv
er innvandrere. Det er derfor interes-
sant å se på førstegenerasjonsinnvand-
rerne alene. I perioden 1996 til 2002
har det absolutte antallet førstegene-
rasjonsinnvandrere med sosialhjelp
økt for de fleste landgruppene. Tabell
2 viser derimot at andelen med sosial-
hjelp er redusert for alle regioner når
gruppene ses i forhold til den totale

befolkningen fra de samme regionene. Særlig stor har nedgangen vært for
østeuropeerne, hvor andelen er nesten halvert siden 1996, men også blant
førstegenerasjonsinnvandrerne fra Sør- og Mellom-Amerika og Afrika har
nedgangen vært betydelig.

Fanges man i sosialhjelpssystemet?
For å gi et bedre bilde av sosialhjelpsbruken er stønadsperiodens lengde av
betydning; hvor mange måneder i løpet av et år mottas økonomisk stønad, og
hvor mange år har vedkommende vært i kontakt med sosialtjenesten. Siden
1998 har andelen mottakere med stønad i mindre enn seks måneder ligget

Tabell 1. Sosialhjelpsmottakere i perioden 1996 til 2002

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

I alt .................................... 153 817 146 627 132 527 126 203 127 237 127 914 128 814
Med innvandrerbakgrunn 27 991 26 910 25 473 25 348 27 279 28 636 30 067

Andel vestlige ............... 9,3 9,4 9,2 9,3 9,3 8,8 8,5
Andel ikke-vestlige ....... 90,7 90,6 90,8 90,7 90,7 91,2 91,5

Andel av innvandrer-
befolkningen .................... 12,1 11,0 9,8 9,0 9,2 9,2 9,0

Kilde: Sosialhjelpsstatistikken 2002, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2. Andel av førstegenerasjonsinnvandrere med sosialhjelp fra ulike regioner.
1996 til 2002

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

I alt ............................................ 14,0 12,8 11,4 10,5 10,8 10,9 10,7
Norden ...................................... 3,6 3,3 2,9 2,9 3,2 3,1 3,2
Øst-Europa uten Tyrkia ............ 23,9 21,6 18,4 14,3 13,9 13,0 12,2
Vest-Europa ............................. 2,9 2,6 2,1 1,9 2,1 2,1 1,9
Asia med Tyrkia ........................ 18,4 16,9 15,2 13,9 14,0 14,4 13,9
Afrika ........................................ 29,5 27,8 26,2 24,8 24,5 24,6 23,4
Sør- og Mellom-Amerika .......... 16,8 15,2 12,9 11,2 11,0 10,6 10,0
Nord-Amerika og Oseania ....... 2,0 1,8 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8

Kilde: Sosialhjelpsstatistikken 2002, Statistisk sentralbyrå.
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rundt 60 prosent. For mottakere med
innvandringsbakgrunn har denne an-
delen ligget noe lavere, rundt 44 pro-
sent.

En stor andel av sosialhjelpsmottaker-
ne, også blant dem med innvandrings-
bakgrunn, tilfredsstiller sosialhjelps-
lovens intensjon (for mer informasjon
om sosialhjelpsloven og dens intensjon
se boks om sosialhjelp) om at sosial-
hjelpen kun skal være en korttidsytelse
som trer inn når alle andre mulighe-
ter er prøvd. Til tross for dette er so-
sialhjelpen fremdeles viktig for man-
ge, og andelen med stønad i mer enn
seks måneder har vist en svak økning
for alle grupper av mottakere de siste
årene.

Figur 3 viser at en større andel av den
ikke-vestlige enn den vestlige første-
generasjonsbefolkningen har mottatt
økonomisk stønad i seks måneder el-
ler mer per år siden 1996. Figuren
viser videre en nedgang i andelen som
har mottatt stønad i seks måneder el-
ler mer for begge gruppene, men ned-
gangen har vært størst i den ikke-vest-
lige førstegenerasjonsbefolkningen.
Innad i de to gruppene har derimot
fordelingen mellom dem med stønad i
seks måneder eller mer og de med
stønad under seks måneder vært rela-
tivt stabil i den samme perioden. Selv om de ikke-vestlige førstegenerasjons-
mottakerne dominerer blant dem med stønad i seks måneder eller mer, utgjør
gruppen bare en liten del av førstegenerasjonsbefolkningen. Under av 9 pro-
sent av førstegenerasjonsbefolkningen var i kontakt med sosialkontoret seks
måneder eller mer i årene fra 1999 til 2002.

I tillegg til å se på stønadslengden for ett år alene er det interessant å følge
sosialhjelpsmottakerne bakover i tid. Dette vil i noen grad kunne gi svar på
om kontakten dette ene året er resultat av en spesiell hendelse/situasjon, eller
om mottakeren har et mer langvarig problem med å forsørge seg selv og si-
ne. Vi tar utgangspunkt i alle sosialhjelpsmottakere med økonomisk stønad i
form av bidrag eller lån i 2002, og ser hvor mange av disse som mottok stø-
nad i en kortere eller lengre periode også begge de to foregående årene. Det
viser seg at 46 prosent av alle som hadde kontakt med sosialkontoret i 2002,
også hadde kontakt med sosialkontoret begge de to foregående årene. Be-
grenses utvalget til gruppen som gjerne omtales som langtidsmottakere (stø-
nad i seks måneder eller mer), er det bare vel 17 prosent som mottok stønad i
seks måneder eller mer begge de to foregående årene.

Figur 3. Andel førstegenerasjonsmottakere, etter stønadslengde og region. 1996, 1997,
2001 og 2002
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Kilde: Sosialhjelpsstatistikk 2002.

Totalt

Under 6 måneder

6 måneder eller mer

Tabell 3. Sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn, etter stønadslengde. 1996
til 2002

Totalt Under 3 til 5 6 til 9 10 måneder
3 måneder måneder måneder eller mer

2002 .................................. 30 067 24,5 19,5 20,9 35,0
2001 .................................. 28 636 24,5 19,9 21,5 34,2
2000 .................................. 27 279 25,2 20,7 20,5 33,7
1999 .................................. 25 348 24,7 20,1 19,8 31,4
1998 .................................. 25 473 24,7 20,4 21,2 33,7
1997 .................................. 26 910 22,3 19,6 22,3 35,9
1996 .................................. 27 991 20,5 18,7 21,7 39,1

Kilde: Sosialhjelpsstatistikken 2002, Statistisk sentralbyrå
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Når vi gjør den samme beregning for førstegenerasjonsmottakerne, er det no-
en flere i denne gruppen som har vært i kontakt med sosialkontoret alle tre
årene fra 2000 til 2002, knapt 49 prosent. Ses det kun på hvor mange av de
med stønad i 6 måneder eller mer i 2002 som også hadde stønad i seks må-
neder eller mer de to foregående årene, reduseres andelen betraktelig, men
fremdeles gjelder det nesten tre av ti førstegenerasjonsmottakere. Knapt 3 pro-
sent av førstegenerasjonsbefolkningen som var i kontakt med sosialkontoret i
2002 hadde også vært i kontakt med sosialkontoret begge de to foregående
årene.

Mest hjelp i etableringsfasen
Selv om det kan se ut som om flere enn tidligere klarer å forsørge seg selv,
har mye til nå vist at førstegenerasjonsinnvandrerne har et mer langvarig for-
hold til sosialkontorene enn andre grupper. Mange av førstegenerasjonsmotta-
kerne er i en etableringsfase, og det er grunn til å forvente at økende botid vil
bidra til å redusere behovet for sosialhjelp. Det er grunn til å forvente at det
også her er forskjeller mellom vestlige og ikke-vestlige mottakere.

Nesten 11 prosent av førstegenerasjonsbefolkningen mottok sosialhjelp i en
kortere eller lengre periode av 2002. Ser vi mer spesifikt på hovedgruppene,
viser det seg at en større andel ikke-vestlige enn vestlige innvandrere mottok
stønad i 2002, i underkant av 15 prosent. Trekkes botid inn, viser figur 4
hvordan behovet for sosialhjelp endrer seg etter hvert som førstegenerasjons-
befolkningen etablerer seg. I hovedsak viser figuren at andelen av førstegene-
rasjonsbefolkningen som mottar sosialhjelp i en kortere eller lengre periode
synker jo lenger de har bodd i landet. Dette gjelder særlig de første seks åre-
ne. For førstegenerasjonsmottakerne som mottar stønad i ti måneder eller
mer er det en klar økning i andelen etter syv år. Etter dette blir bildet mindre
entydig enn det er de første årene etter ankomst.

Det har vist seg å være forskjeller mellom vestlige og ikke-vestlige innvandre-
re. Dette gjør det interessant å skille de to hovedgruppene, og se om forskjel-
ler mellom gruppene kan forklare utviklingen etter syv års botid. Figur 4 vi-
ser at det i hovedsak er personer fra de ikke-vestlige landene som bidrar til å
skape økningen i andelen som mottar sosialhjelp etter syv år. Mens den viser
at botiden har relativt liten betydning for de vestlige førstegenerasjonsinn-
vandrernes bruk av sosialhjelp, andelen her er stabil og liten. De vestlige førs-
tegenerasjonsinnvandrerne er en liten gruppe, og botidens betydning for grup-
pens utvikling er derfor av liten interesse for det samlede bildet av bruken av
sosialhjelp.

Sosialhjelp
I Norge er det først og fremst den statlige folketrygden som skal sikre innbyggerne mot inntektsbortfall. I tillegg skal den kommu-
nale sosialhjelpen sikre de tilfellene som folketrygden ikke dekker. Folketrygden skal erstatte inntektsbortfall i forbindelse med
arbeidsledighet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Den skal også
kompensere for høye ekstrautgifter, særlig i forbindelse med sykdom. Sosialhjelpen kommer inn der hvor annen privat og offent-
lig forsørgelse ikke strekker til. Sosialhjelpen er kun ment å være en subsidiær ytelse av kort varighet. Et viktig vilkår for utbetalin-
gen er derfor at alle andre løsninger er prøvd før sosialhjelpen utbetales. Sosialhjelpsloven har et todelt formål: inntekstsikring og
rehabilitering. Sosialhjelpen skal gi økonomisk og sosial sikkerhet for den enkelte, samt gjøre mottakeren i stand til å klare seg
selv. Sosialhjelpsutbetalingene er basert på en skjønnsmessig vurdering og ses i forhold til både søkerens egen inntekt og fami-
liens totale inntekt, samt hvem søkeren forsørger og hvilke utgifter ytelsen skal dekke. Sosialhjelp gis normalt i form av kontant-
stønad, men kan i særlige tilfeller gis i form av lån eller rekvisisjoner. Sosialtjenesten kan også noen ganger yte økonomisk bi-
stand til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon, selv om vilkårene for sosial-
hjelp ellers ikke er oppfylt.
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De første årene etter ankomst er det en relativt stor andel av de ikke-vestlige
førstegenerasjonsinnvandrerne som mottar sosialhjelp, og en stor del får stø-
nad i ti måneder eller mer. Etter to år synker både andelen som mottar stø-
nad og andelen som har stønad i ti måneder eller mer. Etter en syvårsperiode
viser figur 4 en økning i andelen ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere
som mottar stønad, særlig blant dem med stønad i ti måneder eller mer. End-
ringen etter syv år kan trolig henge sammen med at andelen flyktninger i kul-
lene som kom for syv år siden var større enn de tidligere årene2. Innvandrere
fra ulike land og situasjoner har store ulikheter i forutsetningene for integra-
sjon og tilpasning til blant annet arbeidslivet i Norge. Hovedkonklusjonen når
det gjelder botidens betydning for førstegenerasjonsmottakernes kontakt med
sosialhjelpssystemet, er likevel at kontakthyppigheten synker med økende bo-
tid. Dette kan være en indikasjon på at en økende andel blir mer selvforsørget
etter som tiden går, men at mange likevel har behov for supplerende sosial-
hjelp.

Innvandrerne utgjør ikke noen stor andel av det totale antallet sosialhjelps-
mottakere, men andelen av denne gruppen som mottar sosialhjelp de første
årene etter ankomst, har vist seg å være relativt stor. Denne første perioden
etter ankomst er preget av at innvandrere skal integreres i det norske samfun-
net samtidig som de skal etablere seg på bolig- og arbeidsmarkedet. En kon-
sekvens av disse noe spesielle behovene er at innvandrere med kort botid i
gjennomsnitt får mer utbetalt enn andre grupper av sosialhjelpsmottakere.
Innledningsvis ble det også pekt på at mange i denne gruppen forsørger ekte-
feller og barn, noe som også forventes å påvirke størrelsen på stønadsbeløpet.
Beløpet utbetales etter en totalvurdering av både søker og de søkeren skal for-
sørge. Den gjennomsnittlige stønadsutbetalingen i 2002 var på 35 800 kroner
for alle mottakere sett under ett. Når mottakere med innvandringsbakgrunn
og førstegenerasjonsinnvandrere skilles ut som egne grupper, blir den gjen-
nomsnittlige utbetalingen henholdsvis 60 500 og 61 100 kroner.

Tabell 4 viser at ikke-vestlige sosialhjelpsmottakere i hele perioden fra 1996
til 2002 har hatt langt høyere gjennomsnittlige utbetalinger enn vestlige
sosialhjelpsmottakere, uavhengig av botid. Tabellen viser likevel at

Figur 4. Førstegenerasjonsinnvandrere med sosialhjelp, etter landbakgrunn og botid, samlet, vestlige og ikke-vestlige. 2002
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Kilde: Sosialhjelpsstatistikk 2002.
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forskjellene mellom de to gruppene er
størst de første årene etter ankomsten.
Tabellen viser videre som forventet, at
den gjennomsnittlige stønadsutbetalin-
gen generelt er høyest de første årene
etter ankomst, og deretter gradvis re-
duseres med økende botid. Dette bil-
det er særlig tydelig for de ikke-vestli-
ge førstegenerasjonsmottakerne. Bil-
det er ikke så entydig for de vestlige
førstegenerasjonsmottakerne. Denne
gruppen er en meget liten gruppe og
sammensetningen vil derfor påvirkes
langt mer av endringer fra år til år.
Vestlige innvandrere vil i større grad
enn ikke-vestlige innvandrere komme
til Norge for å gå inn i arbeid eller
utdanning. Mens motivet til mange
ikke-vestlige innvandrere i større grad
er knyttet til flukt og beskyttelse.

Arbeidsmarkedet kan ofte forklare forskjellene
Bruken av sosialhjelp kan som nevnt, benyttes som en indikator på selvforsør-
gelse, og i den forbindelse vil arbeid være en vesentlig faktor. Arbeid er en
viktig faktor for den enkeltes inntektsgrunnlag, og i mange sammenhenger
også for den sosiale tilhørigheten i samfunnet. I stortingsmelding nr. 17
(1996-97) ble grunnleggende prinsipper for dagens innvandringspolitikk ned-
felt. Her blir det blant annet slått fast at innvandrere skal ha de samme mu-
ligheter, retter og plikter som resten av befolkningen så langt det er mulig.
Det er nå et politisk mål å gi innvandrerne samme faktiske tilgang til utdan-
ning og arbeid som resten av befolkningen.

Sysselsettingen blant innvandrere ligger jevnt over på et lavere nivå enn for
den øvrige befolkningen, og mye tyder på at gruppen er mer følsom overfor
konjunktursvingninger enn resten av arbeidsstyrken. Knappe 58 prosent av
førstegenerasjonsinnvandrerne i alderen 16 til 66 år er sysselsatt, mot 70 pro-
sent i hele befolkningen. Forskjellen er i realiteten større, siden det er flere
unge i de mest yrkesaktive aldersgruppene i innvandrerbefolkningen enn i be-
folkningen som helhet. Andelen sysselsatte er noe høyere blant dem som er
født i Norge av to utenlandskfødte foreldre, her er 61 prosent sysselsatt. Dette
henger i noen grad sammen med at de norskfødte er langt yngre enn de som
tilhører førstegenerasjonsgruppen.

Sysselsettingstallene viser at det går et tydelig skille mellom vestlige og ikke-
vestlige innvandrere. Førstegenerasjonsinnvandrere med ikke-vestlig bakgrunn
har relativt lav sysselsetting. Sysselsettingstallene viser også en klar sammen-
heng mellom mulighetene for å få arbeid og hvor lenge vedkommende har
bodd i Norge. Botiden har i hovedsak betydning de første tre årene etter an-
komst, både for vestlige og ikke-vestlige innvandrerne. For de ikke-vestlige
innvandrerne fortsetter sysselsettingen å øke med økende botid, inntil gruppen
har nådd en topp etter syv år. På dette tidspunktet er forskjellen i andelen sys-
selsatte mellom de to hovedgruppene halvert i forhold til de første tre årene.
Noe av forklaringen ligger i at botid utover tre år ikke har vesentlig betyd-
ning for sysselsettingsnivået blant de vestlige innvandrerne. Etter en botid på

Tabell 4. Gjennomsnittlig stønadsutbetaling for førstegenerasjonsmottakere, etter
region og botid. 2002, 2001, 1997 og 1996 (2002 kr)

Alle Under 4 til 6 år 7 år Antall
4 år eller mer mottakere

2002
Alle ....................................... 61 082 67 419 63 575 52 786 29 555
Vestlige ................................ 30 163 25 781 29 574 32 642 2 425
Ikke-vestlige ........................ 63 845 74 048 66 606 55 069 27 130
2001
Alle ....................................... 59 069 58 827 66 661 51 510 28 187
Vestlige ................................ 28 874 22 824 28 088 31 837 2 398
Ikke-vestlige ........................ 61 877 72 219 69 756 53 748 25 789
1997
Alle ....................................... 56 228 69 503 61 586 47 101 26 515
Vestlige ................................ 27 358 23 109 29 462 28 424 2 417
Ikke-vestlige ........................ 59 124 74 920 62 399 49 832 24 098
1996
Alle ....................................... 57 585 77 159 60 841 45 839 27 659
Vestlige ................................ 27 192 23 518 32 070 27 644 2 484
Ikke-vestlige ........................ 60 584 76 500 61 798 48 739 25 175

Kilde: Sosialhjelpsstatistikken 2002, Statistisk sentralbyrå.

Innvandrerbefolkningen
Innvandrerbefolkningen består av to
innvandringskategorier; førstegenera-
sjonsinnvandrere uten norsk bak-
grunn – personer født i utlandet av
utenlandsfødte foreldre som selv er
innvandrere. Den andre kategorien er
personer født i Norge av to utenlands-
fødte foreldre som selv er innvandre-
re. I definisjonen av innvandrerbefolk-
ningen inngår ikke kategoriene uten-
landsadoptert, utenlandsfødte med
en norskfødt forelder, norskfødte
med en utenlandsfødt forelder og de
født i utlandet av norskfødte foreldre.
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syv år er det likevel ikke noen ytterligere utjevning mellom de vestlige og
ikke-vestlige innvandrerne før ved en botid på mer enn 15 år. På dette tids-
punktet faller sysselsettingen, og da særlig blant de ikke-vestlige innvandrer-
ne. Noe som i stor grad skyldes en økende andel av alderspensjonister blant
de vestlige innvandrerne med så lang botid (Statistisk sentralbyrå 2003).

Sosialhjelpen utjevner inntektsforskjeller
Som vi har sett, har innvandrere og da særlig førstegenerasjonsinnvandrere
vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Kapitalinntekt og
lønnsinntekt har derfor relativt liten betydning for innvandrernes husholdnin-
ger, mens ulike former for statlige overføringer har større betydning. Sosial-
hjelp har som forventet størst betydning for de ikke-vestlige innvandrernes
husholdningsinntekt, og da særlig for enslige, enslige forsørgere og par med
barn. Dette er de samme gruppene som er hyppig representert blant de norske
husholdningene med sosialhjelp (Kirkeberg 2001).

Østby (2001) har sett på flyktningers gjennomsnittlige lønnsinntekt, sosial-
hjelpsutbetaling og samlede inntekt. I studien fant han at lønnsinntekten ut-
gjorde en meget liten del av den samlede inntekten de første årene etter an-
komsten, men at andelen økte med økende botid. For sosialhjelp finner Østby
at tendensen er motsatt. Sosialhjelpsutbetalingene reduseres med økende bo-
tid, et funn som sammenfaller med funn i denne artikkelen. Andelen med
lønnsinntekt vil for de ulike ankomstkullene variere fra år til år, og vil blant
annet være påvirket av hvor mange flyktninger som kommer det aktuelle året
og hvordan arbeidsmarkedet er i ankomståret. I den samme studien fra Østby
sammenlignes flyktningers inntekt med andre grupper av innvandrere. Her
viser det seg at flyktningene uavhengig av botiden, ligger noe under andre
grupper av ikke-vestlige innvandrere. Dette gjelder både den samlede inntek-
ten og den gjennomsnittlige lønnsinntekten. Selv om sosialhjelp er viktig for
husholdningsinntekten hos innvandrere, og da særlig blant flyktninger og ens-
lige forsørgerne med ikke-vestlige bakgrunn, er yrkesinntekten den klart vik-
tigste inntektskilden for de fleste vestlige og ikke-vestlige innvandrere sett un-
der ett (Kirkeberg 2001).

En forklaring på at særlig førstegenerasjonsmottakere får mer utbetalt enn
andre grupper av sosialhjelpsmottakere, kan ligge i gruppens antatte spesielle
behov i etableringsfasen. En tidligere undersøkelse av innvandrere og sosial-
hjelpsmottakere, fant at sosialhjelpen hadde en klart utjevnende effekt når uli-
ke grupper av sosialhjelpsmottakere ble sammenlignet (Lofthus og Osmund-
dalen 1997). I denne undersøkelsen viste det seg at de viktigste faktorene som
påvirket stønadsutbetalingen var inntekt og familiestørrelse. Andre viktige
faktorer, var ikke overraskende, bosted og boutgifter. Noe mer overraskende
var derimot at forhold som arbeidssituasjon og innvandringsbakgrunn hadde
relativt liten effekt på stønadsutbetalingen.

Denne analysen har vist at innvandrerne utgjør en relativt høy andel av sosial-
hjelpsmottakerne, og at de mottar økonomisk stønad noe lenger enn andre
mottakere. De gjennomsnittlige utbetalingene reduseres med økende botid.
Det er særlig i etableringsfasen innvandrerne har et ekstra behov for sosial-
hjelp. Det er også store forskjeller mellom vestlige og ikke-vestlige innvandre-
re. Vestlige innvandrere er i større grad enn ikke-vestlige innvandrere i stand
til å forsørge seg selv raskere.

1 For mer informasjon om alderssammensetningen i
innvandrerbefolkningen se  Forgaard og  Dzamarija
(2004).

2 For mer om sammensetningen i ulike årskull se
Østby (2004) og  Forgaard og  Dzamarija (2004).
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Integreringstilskudd
Alle kommuner mottar et femårig til-
skudd ved bosetting av flyktninger og
personer med opphold på humani-
tært grunnlag. Tilskuddet skal dekke
kommunenes gjennomsnittlige utgif-
ter i bosetningsåret og de fire påføl-
gende år til blant annet sosialhjelp,
sosialkontortjenester, barnevern-
tjenester, innvandrer- og flyktning-
kontortjenester, tolketjenester, bolig-
og boligadministrasjonstjenester, sys-
selsettingstiltak, yrkeskvalifisering,
arbeidstrening, barnehagetjenester,
helsetjenester, kultur og ungdomstil-
tak. Tilskuddet er fordelt og utbetales
over fem år. Fra statens side forutset-
tes det at kommunene gjennomfører
et planmessig og aktivt bosetningsar-
beid, som bidrar til at flyktningene
raskest mulig finner seg til rette og
blir i stand til å forsørge seg selv.
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Hvor god er statistikken?

Alle tall har en usikkerhet. De fleste tallene fra Statistisk sentralbyrå er ikke feilfrie,
men de er nyttige. Det kan faktisk være umulig å finne den absolutte sannheten. For å
vurdere nytten av tallene, er det viktig å kjenne feilkildene og størrelsen på disse.

Aslaug Hurlen Foss
Registrene – grunnfjellet i statistikkproduksjonen
I Statistisk sentralbyrå er de offisielle registrene selve grunnfjellet i statistikk-
produksjonen. De fleste tall har et utgangspunkt i ett eller flere registre.
Statistisk sentralbyrå har tilgang til omtrent 140 offentlige registre. Regist-
rene er ofte ikke laget for å produsere statistikk, men til offentlig administra-
sjon. Det kan derfor være forskjeller mellom registrene og den statistikken
som blir produsert. Registrene blir kontrollert og bearbeidet før de blir brukt.

Riktige enheter
Et hovedproblem er at registrene skal bestå av de riktige enhetene. Mennesker
fødes, dør, innvandrer og utvandrer, alt dette skal bli registrert så hurtig som
mulig etter at det har skjedd. Det er omtrent 160 000 slike endringer i Folke-
registeret i løpet av et år. Andre registre har mange flere slike endringer i for-
hold til antall enheter i registeret. Det kan derfor være en stor og vanskelig
oppgave å holde et register à jour til enhver tid.

Korrekte variabler
I tillegg er det viktig at hver enhet har den riktige informasjonen knyttet til
seg. I Folkeregisteret skal for eksempel hver person være knyttet til riktig
adresse og riktig familie. Hvis noen ikke melder flytting til Folkeregisteret,
vil dette føre til at folketallet i kommunen de flyttet fra og til blir feil, selv
om folketallet totalt i landet er korrekt. I Folkeregisteret blir det årlig regist-
rert omtrent 200 000 flyttinger mellom kommuner og nesten 400 000 flyttin-
ger innenfor kommunen.

Kontrollrutiner
Registrene blir kontrollert med forskjellige metoder. Mellom enkelte variabler
i et register kan det ofte være en sammenheng. Det er derfor mulig å kontrol-
lere disse variablene ved å kjøre dem opp mot hverandre. Dette kan for ek-
sempel være variabler som moms og sysselsetting i Bedriftsregisteret. Sann-
synlige feil blir funnet ved denne metoden. I andre tilfeller kan det bli funnet
feil som vi vet med sikkerhet er feil. Hvis det for eksempel i Folkeregisteret
blir registrert et giftermål for en 13 år gammel jente er dette med sikkerhet
feil, siden dette ikke er mulig ifølge norsk lov. Antakelig har vigselsdatoen
blitt tastet inn feil. En annen måte å kontrollere registre på, er å sammenlig-
ne med en annen datakilde med tilsvarende opplysninger. Ved avvik må det
da avgjøres hvilken datakilde som antakeligvis er korrekt.

Utvalgsundersøkelser – en verden i miniatyr
Det er mye statistikk som er etterspurt som det ikke finnes noen informasjon
om i registrene. For å få denne informasjonen finnes det to alternativer: Enten
spørre alle eller bare spørre noen. Det kan være svært dyrt å spørre alle
sammen, det er derfor sjelden dette blir gjort i Statistisk sentralbyrå. Det
hyppigste er altså utvalgsundersøkelser som Statistisk sentralbyrå har svært
mange av i løpet av et år. I utvalgsundersøkelser blir bare et fåtall av

Hovedregistrene i Statistisk
sentralbyrå:
Det sentrale folkeregister

Bedrifts- og foretaksregisteret

Grunneiendoms-, adresse- og
bygningsregisteret

Aslaug Hurlen Foss er statistikkrådgiver i Statistisk
sentralbyrå, Seksjon for statistiske metoder og
standarder (aslaug.hurlen.foss@ssb.no).
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enhetene spurt. Hver enhet teller ikke bare for seg selv, men representerer og-
så noen som ikke ble trukket. Vi lager et utvalg av enheter som skal represen-
tere alle i hele populasjonen – en verden i miniatyr. Grunnlaget for å trekke
ut enheter til utvalgsundersøkelsene er i hovedsak et av basisregistrene, det vil
oftest si Folkeregisteret eller Bedriftsregisteret. Feil og mangler i basisregist-
rene kan dermed føre til feil i utvalgsundersøkelsene.

Utvalgsfeil – vi bommer på 1 av 20 undersøkelser
I mange utvalgsundersøkelser er det mulig å beregne konfidensintervall, det
vil si det intervallet den sanne verdien vil ligge i med 95 prosent1 sikkerhet. I
praksis vil dette si at i 1 av 20 utvalgsundersøkelser ligger sannheten utenfor
det konfidensintervallet vi har oppgitt. Utvalg vi har trukket tilfeldig er ikke
representative for hele populasjonen i forhold til det vi skal måle. Det er to
måter å oppdage at den sanne verdien sannsynligvis ligger utenfor konfidens-
intervallet. Den ene måten er hvis det finnes en tidsserie av dataene, da er det
mulig å sjekke om tidsserien gjør noen merkelige hopp. En annen måte er å
sjekke mot en annen kilde – hvis den finnes. Hvis vi ikke har noe å kontrolle-
re mot, kan vi ikke vite hvilke undersøkelser vi bommer på.

I figur 1 er det et eksempel på utvalgsfeil i omnibusundersøkelsen i 2001. An-
delen mannlige samboere mellom 40 og 44 år var i denne undersøkelsen mye
høyere enn i den tilsvarende undersøkelsen året før og ifølge tallene fra folke-
og boligtellingen samme år. Dette tyder på at det var en utvalgsfeil for denne
gruppen i omnibusundersøkelsen i 2001. Den sanne verdien til andelen sam-
boere for menn i alderen 40-44 år ligger utenfor konfidensintervallet.

Frafall – det er ikke alle som svarer på undersøkelsene
Det er alltid noen som ikke svarer på undersøkelser. Det kan være flere
grunner til dette. En av dem kan være at de ikke er hjemme de gangene de får
telefon fra Statistisk sentralbyrå. En annen kan være at de har problemer med
å svare, eller ikke ønsker å svare. Frafallet er større i de frivillige undersøkel-
sene enn i de lovpålagte. For de lovpålagte undersøkelsene har Statistisk sen-
tralbyrå lov til gi disse personene eller bedriftene en bot. Problemet med fra-
fall blir løst på forskjellige måter. En
måte å kompensere for frafall, er å la
de personene (eller bedriftene) som er
trukket ut telle for flere personer enn
det som var planlagt. Det vil si at vi
øker vektene på de som har svart for
å kompensere for frafallet. En annen
måte å kompensere for frafallet på, er
å imputere verdier for de som ikke
har svart. Å imputere er det motsatte
av å amputere. Det vil si at personen
eller bedriften som ikke svarte, blir
tildelt verdier istedenfor de svarene de
ikke ga. Det finnes mange måter å
beregne hvilke verdier som skal bli
gitt til en som ikke har svart.

I figur 2 er det vist hvordan frafallet i
arbeidskraftundersøkelsen var i 4.
kvartal 2001 (Foss 2004). Denne un-
dersøkelsen er obligatorisk, men

Figur 1. Andelen samboere. Menn. Prosent
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likevel var det totalt 12 prosent som
ikke svarte. Disse ble ikke ilagt bot,
selv om Statistisk sentralbyrå har lov
til å gi dem det. Frafallet var størst
blant dem mellom 20 og 25 år, her
var det hele 17 prosent som ikke svar-
te på undersøkelsen. Frafallet minket
ettersom alderen økte, for de mellom
67 og 74 år var frafallet bare på 4
prosent. I tillegg er det en tendens til
at flere personer med høyere utdan-
ning svarer på undersøkelser i forhold
til personer med lav utdanning. Fra-
fallet var svært stort for enpersonhus-
holdninger, der var det en fjerdedel
som ikke svarte på undersøkelsen. For
husholdninger med fire personer eller
mer var frafallet bare 8 prosent. Det
er svært mange førstegenerasjonsinn-
vandrere som ikke svarer på arbeids-
kraftundersøkelsen, andelen er hele
28 prosent. En grunn til dette kan væ-
re problemer med språket. I arbeids-
kraftundersøkelsen er ett av hovedfor-
målene å anslå antallet arbeidsledige.
Da er det ganske uheldig at frafallet i
denne undersøkelsen er større for de
som ikke er sysselsatt i forhold til de
som er sysselsatt. (Informasjonen om
sysselsetting er hentet fra register.)
Hvordan frafallet er fordelt i denne
undersøkelsen er trolig nokså typisk
for de fleste personundersøkelser i
Statistisk sentralbyrå.

Seksjon for metode og standarder
Statistisk sentralbyrå har en egen seksjon som skal hjelpe de som produserer
statistikk til å få en best mulig kvalitet på sine produkter. Seksjonen har 13
personer med kompetanse innenfor matematisk statistikk. De jobber på fulltid
med å hjelpe statistikkprodusentene med utvalgsplaner, frafall, vekting, revi-
sjonsmetoder, analysemetoder og beregning av usikkerhet. De jobber i hoved-
sak ut fra forespørsler fra de som trenger hjelp, men de gir også kurs i statis-
tiske metoder.

Målefeil – det er ikke alltid enkelt å svare korrekt
Det kan være vanskelig å svare på spørsmål, spesielt å svare riktig på spørs-
målene. Det kan være mange grunner til dette. Ord og uttrykk kan ha en an-
nen betydning for de som svarer enn for de som stiller spørsmålet. En måte å
avdekke dette er ved kognitiv kartlegging eller ved fokusgrupper. Disse meto-
dene prøver å avdekke hvordan spørsmålene blir oppfattet av en gruppe som
ligner på de som skal svare på undersøkelsen.

Figur 2. Frafallet i arbeidskraftundersøkelsen. 4. kvartal 2001. Prosent
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Kilde: Frafallet i Arbeidskraftundersøkelsen 4. kvartal 2001 påkoblet variabler fra Folke- og boligtellingen
          2001 (Foss 2004).
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I noen tilfeller er spørsmålene upre-
sist formulert. Dette vil som regel føre
til at svaret også blir upresist. I noen
undersøkelser er det lange forklarin-
ger til et upresist spørsmål. Det blir
ofte ikke bedre, siden mange har pro-
blemer med å huske lange setninger.

Det er ikke alle detaljer som er vanlig
å huske til enhver tid. Det kan derfor
være at vi svarer ganske omtrentlig
på enkelte spørsmål. Dette gjelder
spesielt hendelser som ligger langt
tilbake i tid eller ting som er kompli-
serte.

Et spørsmål som har vist seg å være vanskelig å svare på er: Hvor mange rom
har du i boligen? Dette skulle en tro var ganske enkelt å svare på, men det er
det ikke. Det er en svært spesiell definisjon av rom som det er ønske å få svar
på. Nemlig hvor mange lovlige soverom og oppholdsrom (stuer) som finnes i
boligen. Det vil si at ganger, bad, wc, vaskerom og kjøkken ikke skal telle
med. For mange kan det være vanskelig å finne ut hvilke rom som skal telles
med i denne definisjonen.
Høsten 2001 ble det spurt om antall rom både i boforholdsundersøkelsen og i
folke- og boligtellingen. Det er til dels svært stort sprik mellom hva de sam-
me personene2 svarte på disse to undersøkelsene (Foss 2003b). Det var om-
trent 40 prosent som svarte likt i disse to undersøkelsene. 37 prosent svarte ett
rom mer eller mindre i disse to undersøkelsene. De resterende, altså nesten en
fjerdedel, hadde større avvik enn ett rom.

Noen ønsker kanskje ikke å fortelle sannheten?
I noen tilfeller kan det være slik at enkelte ikke ønsker å gi de korrekte opp-
lysningene i et intervju. I en testing av nye husholdningsspørsmål ble det gjen-
nomført to intervjuer (Fosen et al 2001). Hver av partnerne fikk spørsmålet
om hvem de bodde sammen med og hvilket forhold de hadde til disse perso-
nene. Det viste seg at partneren til 13 av 53, som hadde svart at de var sam-
boere, svarte at de ikke var det. Dette kan tyde på at noen synes det er sensi-
tivt å oppgi at de er samboer over telefon, eller at de har en annen forståelse
av begrepet samboer enn partneren.

Systematisk målefeil – skjevhet
Det er ikke farlig hvis det i en undersøkelse er like mange som svarer for mye
som for lite. Da vil gjennomsnittet bli det samme. Det farlige er hvis det er
enten flere som svarer for mye enn for lite – eller omvendt. Da vil gjennom-
snittet enten bli trukket opp eller ned. Det finnes da en systematisk målefeil i

Tabell 1. Antall rom i folke- og boligtellingen og boforholdsundersøkelsen1. 2001.
Prosent

Antall rom i folke- Antall rom i boforholdsundersøkelsen
og boligtellingen

Antall I alt 1 2 3 4 5 6 rom
eller flere

1 ................................... 83 100 36 28 16 10 7 4
2 ................................... 216 100 2 69 15 8 3 2
3 ................................... 460 100 0 13 50 19 10 7
4 ................................... 617 100 0 2 20 46 16 16
5 ................................... 621 100 1 2 6 34 33 24
6 rom eller flere .......... 714 100 0 1 2 11 24 61
1 Det er bare tatt med de som sannsynligvis har svart for samme bolig i folke- og boligtellingen og
boforholdsundersøkelsen. Det vil si at studenter og personer som har eller planlegger å flytte, er tatt ut
av datasettet.

Figur 3. Størrelsen på feilene når vi går fra utvalgsundersøkelse til fulltelling

Total feil = utvalgsfeil + tilfeldig målefeil + systematisk målefeil
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undersøkelsen – en skjevhet. I en utvalgsundersøkelse vil denne skjevheten
kunne ligge innenfor konfidensintervallet for estimatet. I en fulltelling eksiste-
rer det ikke utvalgsusikkerhet, fordi det ikke er et utvalg. Derimot eksisterer
den tilfeldige støyen og skjevheten. Den tilfeldige støyen er et uttrykk for den
tilfeldige variasjonen i dataene og vil være svært liten fordi antallet enheter er
svært stort. Skjevheten der-imot vil ikke endre seg når vi går fra utvalgsunder-
søkelser til fulltelling, fordi den ikke er avhengig av antall enheter. Den vil få
en mye større betydning i fulltelling fordi de andre feiltypene er blitt svært
små.

Seksjon for datafangstmetoder
I Statistisk sentralbyrå finnes det en egen seksjon som i hovedsak jobber med
utforming av spørsmål og spørreskjema. Dette gjelder alle typer undersøkel-
ser, det vil si papirskjema, telefonintervju og elektronisk rapportering. Grup-
pen består av ni personer. De tester ut spørsmålene og spørreskjemaene ved
intervju av brukere. Intervjuteknikken som de bruker kalles kognitiv kartleg-
ging. Ved slik testing kan feil og mangler i skjema bli oppdaget, og det er da
mulig å prøve å finne en bedre løsning på spørsmål og spørreskjema.

Forskjellig definisjon – forskjellig resultat
Det er ofte det finnes forskjellige definisjoner på det samme begrepet. Dette
vil føre til at enkelte statistikker ikke blir sammenlignbare. Dette gjelder for
eksempel husholdningsdefinisjonen i utvalgsundersøkelser og i folke- og bo-
ligtellingen (Foss 2003a). I folke- og boligtellingen er det satt krav om at det
bare er personer som er registrert bosatt i samme bolig (adresse) som kan
inngå i en husholdning. Dette er i motsetning til utvalgsundersøkelser der det
er opp til intervjuobjektet å definere hvem som er bosatt i boligen. Det er
svært mange unge mennesker, spesielt studenter, som ikke bor der de er
registrert. Dette vil føre til en forskjell i husholdningsstatistikken mellom ut-
valgundersøkelser og folke- og boligtellingen. Ingen av disse statistikkene er
perfekte. I utvalgsundersøkelser kan man trekke et utvalg som ikke er rep-

Tabell 2. Antall husholdninger, etter størrelse. 2001

Husholdnings- Folke- og bolig- Levekårsunder- Inntekts- og formues-
størrelse tellingen 2001 søkelsen 2001 undersøkelsen 2001

I alt ................................ 1 962 000 2 116 000 2 080 000
1 person ........................ 740 000 845 000 867 000
2 personer .................... 535 000 634 000 582 000
3 personer .................... 269 000 243 000 243 000
4 personer .................... 266 000 250 000 248 000
5 personer eller flere .... 151 000 144 000 139 000
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resentativt, og det er ikke sikkert at intervjuobjektene svarer riktig på hvem
som bor i boligen.

Det finnes ifølge levekårsundersøkelsen og inntekts- og formuesundersøkelsen
omtrent 100 000 flere husholdninger enn i folke- og boligtellingen. I disse ut-
valgsundersøkelsene er det i hovedsak flere små husholdninger og færre store
husholdninger. Store husholdninger i folke- og boligtellingen har blitt til to
mindre husholdninger i utvalgsundersøkelsene. Som tidligere nevnt er grun-
nen til dette at unge mennesker, spesielt studenter, ikke har meldt flytting til
Folkeregisteret.

Det ideelle
Det ideelle hadde vært om alle som skulle svare på undersøkelser fra Statis-
tisk sentralbyrå gjorde det. Slik er ikke virkeligheten. Det vil alltid være noen
som ikke kan svare på grunn av sykdom eller noe annet. I tillegg vil det være
noen som ikke vil svare. Det kan også være feil i trekkegrunnlaget, det kan
være personer som er trukket ut til å delta i undersøkelsen som har utvandret
uten at dette er registrert. I tillegg ville det ideelle være at alle svarte korrekt

på alle spørsmål. Det vil si at alle hadde den samme forståelsen av spørs-
målet som Statistisk sentralbyrå og at de hadde en perfekt hukommel-

se, slik at de svarte riktig på alle spørsmål. Slik er ikke virkelig-
heten. Ingen statistikk er perfekt.

1 Det kan også bli valgt andre grenser, for eksempel
67 eller 99 prosent konfidensintervall.

2 Eller en i samme familie svarte.

Referanser

Fosen, Johan, Anne Gro Hustoft og Bengt Oscar
Lagerstrøm (2001): Ny spørresekvens for å identifi-
sere husholdninger i utvalgsundersøkelser. Notater
2001/25. Statistisk sentralbyrå.

Foss, Aslaug Hurlen (2003a): Kvaliteten i
husholdningsdelen i Folke- og boligtellingen 2001.
Notater 2003/78. Statistisk sentralbyrå.

Foss, Aslaug Hurlen (2003b): Kvaliteten i bolig-
delen i Folke- og boligtellingen 2001. Notater
2003/47. Statistisk sentralbyrå.

Foss, Aslaug Hurlen (2004): Kvaliteten i
arbeidsmarkedsdelen i Folke- og boligtellingen
2001. Notater 2004/4. Statistisk sentralbyrå.

På Statistisk sentralbyrås internettside har alle statistikkfelt en egen side som
heter "Om statistikken". På denne siden blir datakilder, feilkilder, kvalitet og
mye annet som angår statistikkfeltet beskrevet.
De som lurer på kvaliteten på de forskjellige statistikkfeltene bør kikke på
disse sidene. Statistisk sentralbyrå har i de siste årene satt inn store ressurser
for å forbedre og effektivisere statistikkproduksjonen. Det har blitt utdannet
35 kvalitetsloser som er spesialtrent til å kvalitetssikre og effektivisere statis-
tikkproduksjonen. Arbeidet med å heve kvaliteten og beskrive den vil fortsette
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Arbeidskraftundersøkelsen. Tilleggsundersøkelser om funksjonshemmede

Flere funksjonshemmede i arbeid

Knapt halvparten av de funksjonshemmede er yrkesaktive, sammenlignet med 78 pro-
sent av befolkningen totalt i alderen 16-66 år. Det siste året har flere funksjonshem-
mede kommet i arbeid, etter en nedgang i 2003. Hver fjerde funksjonshemmede uten
arbeid, ønsker seg til arbeidslivet.

Tor Petter Bø

I aldersgruppa 16-66 år oppgir 476 000 personer at de har en funksjonshem-
ning, nær 16 prosent av befolkningen. Sammenlignet med de to foregående
årene er tallet ca. 40 000 høyere, men på linje med tallet for 4. kvartal 2000.

Det er en høyere andel funksjonshemmede blant kvinner enn blant menn, nær
18 prosent mot 14. Mindre overraskende er det vel at andelen med funksjons-
hemning øker kraftig med alderen, fra 6 prosent blant ungdom til 33 prosent
blant de eldste.

Halvparten med i arbeidsstyrken
46 prosent av de funksjonshemmede var i arbeid i 2. kvartal 2004, en økning
på 4 prosentpoeng fra 2003. Dermed er vi tilbake på nivået fra 2002, etter at
vi i 2003 kunne rapportere om en nedgang i yrkesaktiviteten for de funksjons-
hemmede. Til sammenligning har sysselsettingsprosenten totalt sett gått noe
ned de siste to årene.

Høsten 2005 skal intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv evalueres.
Økt yrkesaktivitet blant personer med redusert funksjonsevne er ett av målene i
denne. Arbeidskraftmyndighetene, som er ansvarlige for attføringsarbeidet, ønsker
mer informasjon om situasjonen for personer med ulike funksjonshemninger og
deres tilknytning til arbeidsmarkedet. Dette er særlig blitt aktualisert de siste årene
etter inngåelsen av intensjonsavtalen mellom myndighetene og partene i arbeidsli-
vet om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Med dette som bakgrunn, er det
siden 4. kvartal 2000 gjennomført fire tilleggsundersøkelser til arbeidskraftunder-
søkelsen om funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. Den siste var i 2. kvartal
2004, og det ble gjort enda en undersøkelse for 4. kvartal 2004 (publiseres 1. mars
2005). Så blir det en gjentakelse i 2. kvartal i år, som innspill til evalueringen av IA-
avtalen. Det er Arbeids- og sosialdepartementet som er oppdragsgiver for undersø-
kelsene, som trolig blir gjennomført årlig også i årene framover.

Definisjon av funksjonshemning
I det innledende spørsmålet i undersøkelsen blir funksjonshemning definert som
"fysiske eller psykiske helseproblemer av mer varig karakter som kan medføre be-
grensninger i det daglige liv", fulgt av noen eksempler på dette. I praksis er det
folks oppfatning av sin egen situasjon vi måler, selv om vi forsøker oss på noen pre-
siseringer. Et konkret helseproblem mestres ulikt fra person til person, og dette vil
gjenspeiles i de svarene som gis i undersøkelsen.

I 2002 hadde EU-landene en tilsvarende undersøkelse. I forhold til deres opplegg
har vi gått noe lenger i å spesifisere hva som menes med en funksjonshemning. På
den måten kan det tenkes at vi får noe mer stabilitet fra år til år når det gjelder
hvem som definerer seg som funksjonshemmet.

Tor Petter Bø er rådgiver i Statistisk sentralbyrå,
Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk
(tor.petter.bo@ssb.no).
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Vi ser ellers en nedgang i arbeidsle-
digheten for de funksjonshemmede det
siste året, i tråd med trenden totalt
sett. Alt i alt betyr dette at knapt halv-
parten av de funksjonshemmede er
med i arbeidsstyrken, sammenlignet
med 78 prosent av befolkningen totalt
i alderen 16-66 år.

Økningen i yrkesaktiviteten for de
funksjonshemmede det siste året var:
• størst for dem under 40 år
• like sterk for kvinner som for menn
• jevnt fordelt på næring, yrke, heltid og deltid.

Funksjonshemmede med deltidsjobb
Det er en høyere andel deltidsarbeidende blant de funksjonshemmede enn
blant de sysselsatte totalt, 42 mot 27 prosent totalt. Dette er på omtrent sam-
me nivå som i de tidligere undersøkelsene, feilmarginen tatt i betraktning.

Ellers er de funksjonshemmede:
• noe overrepresentert i helse- og sosialtjenester
• noe underrepresentert i yrker med krav til høyere utdanning
• i noe høyere grad midlertidig ansatt enn andre.

Alt dette er i samsvar med tidligere undersøkelser.

Begrensninger i arbeidsevnen
Bortsett fra  undersøkelsen i 2. kvartal 2004, har vi også hatt noen spørsmål
om i hvilken grad funksjonshemningen begrenser arbeidsevnen, og om tilret-
telegging av arbeidssituasjonen. Av de funksjonshemmede som var i arbeid i
2003 oppgav 70 prosent at funksjonshemningen begrenser hva slags type ar-
beidsoppgaver de kan utføre, tatt i betraktning de hjelpemidler som de måtte
ha til rådighet. Dette var som i 2002. Seks av ti mente at funksjonshemningen
begrenser hvor mye de kan arbeide, det vil si den daglige eller ukentlige ar-
beidstid. Også dette var som i 2002.

Tilrettelegging av arbeidet
Halvparten av de ansatte sa i 2003 at de hadde fått arbeidssituasjonen tilpas-
set funksjonshemningen. Dette er en noe høyere andel enn i de foregående un-
dersøkelsene. Vanligst er det med endringer i arbeidsoppgavene og i arbeids-
tiden.

Av de som ikke hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen,
sier 20 prosent at det er behov for slik tilpasning, omtrent som i tidligere un-
dersøkelser. For 2. kvartal 2003 var det ingen signifikant forskjell mellom
ansatte i IA-/ikke-IA-bedrifter verken når det gjelder faktiske tilpasninger som
er gjort eller behovet for slik tilrettelegging.

Av dem som allerede har fått noe tilrettelegging, har rundt 20 prosent behov
for enda mer.

Tabell 1. Personer 16-66 år med funksjonshemning, etter arbeidsstyrkestatus. 1 000
og prosent

4. kvartal 2. kvartal 2. kvartal 2. kvartal
2000  2002 2003  2004

Personer med funksjonshemning. 1 000  460   438   433   476
Andel av personer i alt. Prosent ............. 15,7   14,7   14,4   15,7
Sysselsatte med funksjonshemning. 1 000   216   204   184   220
Andel av personer med funksjonshemning.
Prosent ................................................... 47,0   46,6   42,5   46,3
Arbeidsledige funksjonshemmede. 1 000   14   13   17   12
Andel av personer med funksjonshemning.
Prosent ...................................................  3,0   3,1   3,9   2,4

Tabell 3. Ansatte som ikke har fått
arbeidssituasjonen tilpasset funksjons-
hemningen, etter behov for slik
tilrettelegging. 2. kvartal 2003. Prosent

Ansatte i alt .............................. 100
Ikke behov for tilrettelegging .... 80
Behov for tilrettelegging ............ 20

Endringer i arbeidsoppgavene 14
Endringer i arbeidstiden .........  9
Fysisk tilrettelegging ............... 10

Tabell 2. Ansatte med funksjons-
hemning, etter tilpasninger i arbeids-
situasjonen. 2. kvartal 2003. Prosent

Ansatte i alt ................................. 100
Ingen tilpasninger .......................... 51
Én eller flere tilpasninger ............... 49

Endringer i arbeidsoppgavene .. 29
Endringer i arbeidstiden ............ 23
Fysisk tilrettelegging .................. 19
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Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

I tillegg har vi noen tall for dem som ikke er i arbeid, her også for 2004:

Funksjonshemmede ikke-sysselsatte etter ønske om arbeid
24 prosent av de 255 000 funksjonshemmede uten jobb ønsker et inntektsgi-
vende arbeid, en nedgang på 3-4 prosentpoeng fra årene før. Over 90 prosent
av dem har tidligere vært sysselsatt, og over halvparten sier at de sluttet på
grunn av sykdom eller uførhet.

Av dem som sluttet i jobben på grunn av sykdom eller uførhet, mener en fjer-
dedel at de kunne ha fortsatt i jobben med visse tilpasninger, mest i form av
endringer i arbeidsoppgavene.

Kopling til bedrifter med IA-avtale
Vi har gjort en kopling av de ansatte i AKU mot Rikstrygdeverkets register
over bedrifter som har inngått intensjonsavtale om et mer inkluderende ar-
beidsliv (IA-avtale). Her finnes det foreløpig tall bare for to år (2003 og
2004), og de fleste endringstall ligger innenfor feilmarginen.

Noen har en ganske kort historie som IA-bedrift, mens andre har en lenger
historie. Av den grunn vil det være vanskelig å si om forskjeller i andelen
funksjonshemmede i bedrifter med og uten IA-avtale har sammenheng med
virkemidlene i IA-avtalen.

Andel ansatte som omfattes av IA-avtale
I 2. kvartal 2004 arbeidet 43 prosent av de ansatte totalt i en IA-bedrift, mens
det samme gjaldt for 49 prosent av de ansatte med funksjonshemning. I denne
sammenheng bør en være oppmerksom på at aldersfordelingen er nokså ulik
mellom ansatte i bedrifter med og uten avtale. Blant de ansatte i bedrifter
med avtale er det relativt flere i alderen 40 år og over.

Andel funksjonshemmede i bedrifter med og uten IA-avtale
Ifølge tallene for 2. kvartal 2004 var andelen funksjonshemmede i IA-bedrifter
10,8 prosent, mens den var 8,5 prosent i bedrifter uten avtale. Ett år tidligere
var andelene 8,8 og 7,5 prosent. Andelen funksjonshemmede har altså økt
noe mer i IA-bedrifter enn i bedrifter uten IA-avtale. For å få sammenlignbare
tall har vi her valgt utgangen av juni 2003 som referansedato i IA-registeret
for begge år.

Fordelt på næring er endringstallene stort sett innenfor feilmarginen. Men i
helse- og sosialtjenester har andelen funksjonshemmede økt mer i bedrifter
med IA-avtale enn i bedrifter uten avtale. Det er også i denne næringen man
finner relativt flest funksjonshemmede.

Mottak av stønader
Av dem som er sysselsatt, mottar 39 prosent av de funksjonshemmede én eller
flere stønader som følge av funksjonshemningen, på nivå med tidligere under-
søkelser. I over halvparten av tilfellene er det uførepensjon det dreier seg om.
Andelen stønadsmottakere er høyest i IA-bedrifter. Forskjellen er på 12 pro-
sentpoeng, en fordobling fra 2003. Dette kan være en indikasjon på at ikke
bare er andelen funksjonshemmede høyere i IA-bedrifter enn i andre bedrifter,
men funksjonshemmede i IA-bedrifter har også i større grad en mer alvorlig
funksjonshemning.

Tabell 4. Funksjonshemmede ikke-
sysselsatte, etter ønske om arbeid.
2. kvartal 2004. Prosent

Ansatte i alt .............................. 100
Ønsker ikke arbeid ..................... 76
Ønsker arbeid .............................  24
Av dette

Tidligere sysselsatt .................... 93
Av dette

Sluttet pga. sykdom/uførhet 56
Ble oppsagt/permittert ........  14
Arbeidet var tidsbegrenset ..  10

Se også:
Temaside om arbeid
http://www.ssb.no/arbeid
og
http://ssb.emner/06/01/rapp-200425/
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Spanskesyken

Svenn-Erik Mamelund

Spanskesyken rammet sosialt skjevt

Minst 50 millioner personer, deriblant 15 000 nordmenn, bukket under for
spanskesyken, som var en verdensomspennende influensaepidemi som herjet i årene
1918 og 1919. Områder i Norge der det bodde mange samer hadde den høyeste
dødeligheten. Dødeligheten av influensaen var også høy for arbeiderklassen og folk
med lav inntekt. En av de viktigste demografiske begivenhetene i moderne tid førte til
store svingninger i fødselskullene i årene 1918-1920, og har trolig hatt konsekvenser
for helse og dødelighet langt ut i det tjuende århundret.

Svenn-Erik Mamelund er postdoktor ved Økonomisk
institutt, Universitetet i Oslo (sem@econ.uio.no).

Denne artikkelen rapporterer resultatene fra en ny doktoravhandling om de
demografiske konsekvensene av spanskesyken i Norge (Mamelund 2004a).
Den nye forskningen viser at spanskesyken ikke bare påvirket Norges befolk-
ning i form av høy dødelighet i 1918 og 1919. Det viser seg også at det mar-
kante oppsvinget i fødselstallet i 1920 kan skyldes spanskesyken, og at de
som ble hardest rammet av influensaen, men som overlevde, trolig slet med
seinskader som ga høyere dødelighet i alderdommen.

Spanskesyken og andre pandemier
Spanskesyken var en verdensomspennende influensaepidemi. Slike epidemier,
såkalte pandemier, oppstår med 10-30 års mellomrom og er konstatert 17
ganger siden den første sikre beskrivelsen i 1510 (Mamelund og Iversen
2000). I forrige århundre oppsto influensa pandemisk fire ganger, 1918-19
(spanskesyken), 1957-58 (asiasyken), 1969-70 (Hongkong-syken) og i 1977-
78 (russerinfluensaen). Det er nå 27 år siden forrige pandemi brøt ut. Leden-
de influensaeksperter og Verdens helseorganisasjon (WHO) mener derfor at
tiden statistisk sett er overmoden for en ny pandemi. Utbruddene av forkjø-
lelsessykdommen SARS i 2003 og fugleinfluensaen i Hongkong i 1997 har
vist at det er reell fare for nye verdensomspennende epidemier, i verste fall en
med like høy dødelighet som under spanskesyken. Spredte meldinger om at
fugleinfluensa har smittet og tatt livet av mennesker i Sørøst-Asia har kom-
met flere ganger etter 1997, seinest i januar-februar 2005. En ny influensa-
pandemi kan oppstå dersom fugleviruset ikke bare utvikler evnen til å spres
mellom fjærkre og mennesker, men at det blander seg med arvematerialet til
virus som forårsaker de årlige influensaepidemiene i mennesker. I teorien kan
det dermed bli skapt et nytt virus med fugleinfluensavirusets sykdomsfram-
kallende egenskaper og smitteegenskapene til et vanlig influensavirus, det vil
si et virus som spres lett mellom mennesker. Dette er imidlertid ikke bare teo-
ri. Asiasyken og Hongkong-syken oppsto nettopp som en følge av sammen-
blanding av virus fra mennesker og fjærkre. Spanskesyken kan ha oppstått på
en liknende måte, eller som en følge av sammenblanding mellom influensavi-
rus i mennesker og svin.

Pandemiene skiller seg fra de årlige influensaepidemiene ved at viruset totalt
endrer arvemateriale slik at få eller ingen har immunitet mot det. Pande-
miene kan derfor spre seg raskt over hele verden. Med dagens utstrakte reise-
virksomhet kan dette skje i løpet av få timer med fly. Spanskesyken oppsto i
flere omganger; først våren 1918, deretter sommeren 1918, høsten 1918 og
på nytt ved årsskiftet 1918-19. Et mindre utbrudd ble også registrert vinteren
1920. Godt utbygde kontinentale jernbanenettverk og interkontinentale
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dampskipsruter sørget for at hele ver-
den, med unntak av Russland og de
fleste land i Afrika sør for Sahara,
erfarte spanskesyken i mai, juni eller
juli 1918. De mange krigsflyktninge-
ne og troppebevegelsene i Europa,
USA, Afrika og Asia er trolig også
viktige faktorer for å forklare dati-
dens relativt raske og omfangsrike
spredning (Mamelund 1998a). Viru-
set som forårsaket pandemien var
relativt ufarlig i begynnelsen, men
gjennomgikk en genetisk mutasjon
høsten 1918, og ble da svært dødelig
for de som ble smittet, spesielt for
personer som bodde på steder hvor
man ikke hadde hatt muligheten til å
opparbeide immunitet fra de tidligere
utbruddene (for eksempel i Russ-
land). Spanskesyken startet ikke i

Spania. En teori er at den oppsto i Guangdong-provinsen i Sør-Kina (for øvrig
også episenteret for SARS-utbruddet i 2003) og spredte seg til USA og Europa
med kinesere som reiste via USA til Vestfronten for å grave skyttergraver un-
der krigen. En annen teori er at spanskesyken kan ha oppstått i amerikanske,
eller engelske og franske militærleire. Spanjolene fikk skylden fordi de var
nøytrale under krigen og ikke la lokk på informasjon om et utbrudd av syk-
dommen i mai 1918.

Spanskesykens demografi
Under pandemier øker dødeligheten først og fremst som følge av at flere blir
syke. I 1918 var det samtidig en økning i letaliteten, det vil si andelen av de
syke som døde. Personer med svekket immunforsvar og med hjerte- og lunge-
sykdom hadde høyest risiko for å dø, først og fremst av lungebetennelse som
ofte etterfulgte influensaen. Det er usikkert hvor mange som ble syke. Det
mest siterte globale anslaget antyder at minst 30 prosent av en befolkning på
1,8 milliarder ble syke, og at mellom 50 og 100 millioner av disse døde
(Johnson og Mueller 2002). I Norge kan halvparten av en befolkning på 2,6
millioner ha vært smittet, og av disse døde 15 000 (Mamelund 1998a). Dette
gir en letalitet på litt over 1 prosent. Letaliteten for spanskesyken er ikke spe-
sielt høy sammenliknet med letaliteten for andre epidemiske sykdommer, for
eksempel Ebola eller smittsom hjernehinnebetennelse med henholdsvis 70 og
15 prosent dødelighet. SARS i 2003 hadde også høyere letalitet enn under
spanskesyken, omkring 10 prosent, men fordi sykdommen spredte seg sakte
ble tallet på døde relativt lavt (litt over 800). Spanskesyken innehar den klart
høyeste letaliteten dersom vi sammenlikner med andre influensapandemier.
Letaliteten under asiasyken 1957-58 og Hongkong-syken 1969-70 var for ek-
sempel ti ganger lavere enn i 1918-19 (Mamelund og Iversen 2000).

I tillegg til det store antallet døde, er det tre andre forhold som kjennetegner
spanskesykens demografi. For det første var det de mellom 20 og 40 år som
opplevde den største økningen i dødelighet (se figur 1). Dette er personer som
vanligvis har lite eller ingenting å frykte av en influensa. De yngste barna og
de aller eldste erfarte også høy dødelighet under spanskesyken, men disse per-
sonene har vanligvis også høy dødelighet under de årlige epidemiene. For det
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Figur 1. Alders- og kjønnsspesifikke dødsrater av influensa og lungebetennelse i
Norge i et epidemisk normalår (1917) og et pandemisk kriseår (1918)
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andre opplevde menn i aldersgruppen 20-40 år mye høyere dødelighet enn
kvinner i samme aldersgruppe, mens det under de årlige epidemiene vanligvis
er liten eller ingen kjønnsforskjeller i dødelighet (se figur 1). Noymer og
Garenne (2000) har på en overbevisende måte forklart kjønnsforskjellen i dø-
delighet med at flere menn enn kvinner ble smittet av tuberkulose, en sykdom
som trolig forverret sjansen for å overleve spanskesyken. Det tredje og siste
kjennetegnet ved spanskesyken er at mange av de som ble hardest rammet,
men som overlevde, slet med en rekke helseproblemer, noen av dem gjennom
hele livet, deriblant søvnvansker, depresjoner, lavt blodtrykk og hørselstap.
Personer som fikk svekket helse etter å ha gjennomgått spanskesyken kan der-
for ha erfart høyere dødelighet seinere i livet. Et eksempel er dødelighet av
encephalities lethargica (sovesyke) som oppsto pandemisk i kjølvannet av
spanskesyken. På verdensbasis i perioden 1918-1928 døde mer enn en halv
million av denne mystiske sykdommen. I Norge i samme periode ble det rap-
portert om 52 døde (Mamelund 1999). Mange av de som ble mildt rammet
av sovesyken på 1920-tallet, og som overlevde, utviklet Parkinson’s sykdom
seinere i livet (Ravenholt og Foege 1982).

Ny forskning om spanskesykens demografi i Norge
Tidligere studier av spanskesyken i Norge (Mamelund 1998a, 1998b, 1999;
Mamelund og Iversen 2000) og andre land har primært vært deskriptive. I
den nye avhandlingen som blir presentert her (Mamelund 2004a), er det tatt i
bruk statistiske modeller som har gjort det mulig å isolere effekten av ulike
faktorer som kan forklare variasjonen i dødelighet og fruktbarhet. Data som
er benyttet kommer hovedsakelig fra årlig medisinal- og befolkningsstati-
stikk, men også fra folketellinger. Det meste av dataene som er benyttet i
analysene er publisert av Statistisk sentralbyrå og finnes i SSBs bibliotek. Da-
taene står i en særstilling internasjonalt; Ettersom Norge var et nøytralt land
under første verdenskrig, har det i større grad enn i andre land vært mulig å
reindyrke de statistiske og demografiske konsekvensene av spanskesyken. I de
krigførende landene er det ofte vanskelig å skille dødsfall forårsaket av kri-
gen, spesielt de indirekte, fra dødsfall som følge av spanskesyken. En annen
fordel er at føringen av vitalstatistikken, spesielt for dødsfall, fortsatte ufor-
styrret i Norge under krigen.

Spanskesyken rammet sosialt skjevt
Den nye doktoravhandlingen om spanskesykens demografi i Norge består av
fire artikler. Den første går inn i en debatt som har pågått siden 1918: Er det
slik at spanskesyken, i likhet med historiske utbrudd av kolera og tuberkulo-
se, tok uforholdsmessig mange liv blant de fattigste? (Mamelund 2004a). Ma-
joriteten av de tidligere studiene har konkludert med at den tok like mange
liv blant de rike som blant de fattige. Den nye studien stiller imidlertid spørs-
mål ved om det er grunn til å tro at dødeligheten av influensa og lungebeten-
nelse under en pandemi som spanskesyken var forskjellig fra utbrudd av epi-
demisk influensa og lungebetennelse i nyere tid, som har vist seg å ha større
sosiale forskjeller i dødelighet enn de fleste andre dødsårsaker? Videre, er det
grunn til å tro at dødeligheten av influensa og lungebetennelse i 1918 skulle
være annerledes enn for "moderne" dødsårsaker som viser klare sosiale for-
skjeller, for eksempel hjerte- og karsykdommer, ulike former for kreft samt
flere typer lungelidelser?

Analysene, som er basert på data på individnivå for to bydeler i Kristiania,
Frogner og Grønland, viste at arbeiderklassen hadde 30 prosent høyere døde-
lighet av spanskesyken enn middelklassen og borgerskapet, selv etter at det
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ble tatt høyde for kjønn, alder og sivilstatus. Mulige årsaker til de betydelige
klasseforskjellene i dødelighet kan være forskjeller i ernæring, boligstandard,
og hvorvidt man hadde kroniske lidelser som ga økt risiko for død, for ek-
sempel tuberkulose eller andre lungesykdommer. For å sjekke hvor robuste
resultatene i denne studien er, vil det i en seinere analyse bli sett nærmere på
om bosted har effekt på dødelighet uavhengig av eller i interaksjon med indi-
viduelle kjennetegn.

Samene hadde høyere dødelighet enn nordmenn
Den andre problemstillingen går inn i en diskusjon om årsakene til at urbe-
folkninger i Skandinavia, Nord-Amerika, Australia, New-Zealand og
Polynesia tilsynelatende erfarte den aller høyeste dødeligheten. De ulike for-
klaringene som hittil er fremmet i litteraturen, slik som fattigdom, dårlig er-
næring og forståelse for hygiene, samt manglende opparbeidet og ervervet
immunitet mot "europeiske" sykdommer, virker rimelige. Ingen tidligere stu-
dier har imidlertid målt effekten av disse årsakene samlet, og bidraget til den
enkelte årsak har derfor ikke vært kjent. Hypotesen som testes her er at de
norske samene opplevde høyere dødelighet enn nordmenn på grunn av mang-
lende immunitet mot influensa, og at forskjellene består selv etter at det er
tatt høyde for sosiale og økonomiske ulikheter (Mamelund 2003, 2004a).

Regresjonsanalysene viste at legedistrikter i Norge med høy andel samer had-
de den høyeste dødeligheten, når "alt annet er likt". En økning med 10 pro-
sentpoeng i andelen samer i et gjennomsnittlig legedistrikt førte til en økning
i dødeligheten med 7 prosent. Spanskesyken herjet verst i Alta, Kautokeino og
Karasjok, områder med mer enn 90 prosent samer. Dødeligheten der var vel
fire ganger høyere enn i resten av landet. Forklaringen på dette resultatet kan
være at samene i Nord-Norge hadde lavere nedarvet og opparbeidet immuni-
tet mot influensa enn nordmenn. Årsaken til den manglende immuniteten kan
være at de årlige epidemiene ikke nådde inn på vidda. Det første store ut-
bruddet av influensa sommeren 1918 nådde heller ikke vidda. De som ble
smittet i resten av landet første del av 1918, og som overlevde, ble immune.
Da den mest dødelige varianten av pandemien slo til og rammet de samiske
områdene i Finnmark høsten 1918, ble dødeligheten derfor langt høyere. En
annen etnisk gruppe, kvenene, hadde ikke høyere dødelighet enn nordmenn
som var referansegruppen i analysen. Forklaringen kan være at kvenene var
mer assimilert i storsamfunnet enn samene fordi de hadde bedre språkkunn-
skaper i norsk og fordi de i større grad deltok i pengeøkonomien. Dette ga
sannsynligvis også høyere grad av immunitet.

Et annet viktig resultat i denne studien var at dersom formuen per innbygger i
et gjennomsnittlig legedistrikt i Norge, som var nær 3 000 kroner, økte med
1 000 kroner til 4 000 kroner, gikk dødeligheten ned med 12 prosent. Argu-
mentet kan også snus den andre veien; en formue på 2 000 kroner betydde en
økning i dødeligheten med 12 prosent.

Den høye sykeligheten og dødeligheten påvirket fødselstallene
Den tredje problemstillingen tar for seg årsakene til det markante oppsvinget
i fødselstallet i Norge i 1920. Til tross for at dette året produserte det nest
største fødselskullet i norsk historie, med til sammen 69 326 fødsler, har
baby-boomen etter andre verdenskrig med en toppnotering på 70 727 fødsler
i 1946 vært mye mer påaktet. Den tradisjonelle forklaringen for det store fød-
selstallet i 1920 har vært opphenting av utsatte ekteskap og fødsler som følge
av første verdenskrig. Det er imidlertid slående at oppsvinget i fødselstallet i
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1920 skjedde med
samme intensitet i
nøytrale så vel som i
krigførende land. Hy-
potesen som testes er
ikke ny i litteraturen
på området (se f.eks.
Høijer 1959), men
den har ikke tidligere
blitt bekreftet/styrket;
Kan spanskesyken i
1918 forklare det mo-
derate fallet i frukt-
barhet i 1919 og det
sterke oppsvinget i
1920 i det nøytrale
Norge? (Mamelund
2004a, 2004b).

Regresjonsanalysene
viste at den store opp-
gangen i sykelighet
av influensa og lun-
gebetennelse medfør-
te signifikant færre
unnfangelser somme-
ren 1918, og at øk-
ningen i dødelighet
hadde en tilsvarende
negativ effekt på unn-
fangelser høsten
1918. Samtidig viste
analysene at oppgan-
gen i unnfangelser i
1919 var 50 prosent
større enn nedgangen
i 1918. Dette skyldes sannsynligvis en kompensasjon av urealiserte unnfangel-
ser i 1918, "erstatning" av døde, spe-sielt barn, og glede over at mer enn fire
år med krig og spanskesyken var over. Sammen med økt gjengifte blant dem
som mistet ektefellen i spanskesyken i 1918, førte dette til en baby-boom med
nesten 10 000 flere fødsler i 1920 enn i 1919.

Spanskesyken også etter 1918?
Utgangspunktet for den fjerde problemstillingen er en studie som har vist at
unge voksne menn fra krigførende land har erfart meget høy dødelighet av
hjerte- og karsykdommer i alderdommen, som kan skyldes underernæring un-
der første verdenskrig (Horiuchi 1983). Horiuchi fant ikke samme resultat for
to nøytrale land, og konkluderte dermed at dette dødelighetsmønsteret var
eksklusivt for krigførende land. Overraskende var det derfor at Gómez de
León, i et arbeid publisert i 1991, fant mer eller mindre det samme dødelig-
hetsmønsteret for Norge, ikke bare for menn, men også for kvinner. Hva kun-
ne være forklaringen for det nøytrale Norge? Første verdenskrig var ingen
åpenbar kandidat. I stedet foreslo Gómez de León spanskesyken, men denne
hypotesen ble ikke testet ettersom det gikk langt utover arbeidets opprinnelige

En teori er at spanskesyken spredte seg til USA og Europa med kinesere som reiste via USA til
Vestfronten for å grave skyttergraver under krigen. Fotografi tatt av Lumiere 1918/Scanpix
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problemformulering. I avhandlingen som ligger til grunn for denne artikkelen
(Mamelund 2004a) er derimot spanskesyken som mulig forklaring fulgt opp,
og de norske dataene analysert på nytt (data fra Mamelund og Borgan 1996).
Hypotesen er at de som ble hardest rammet av spanskesyken, men som over-
levde, slet med seinskader som førte til høyere dødelighet i alderdommen.

Resultatene fra en såkalt Alder-Periode-Kohort-analyse viste at menn født
1900-1909 og kvinner født 1890-1899 hadde signifikant høyere dødelighet
enn eldre og yngre "nabokull". I disse fødselskullene var det relativt få som
døde i 1918 eller 1919, men en høy andel ble smittet av spanskesyken. Som
et resultat kan disse ha fått svekket helse og dermed høyere dødelighet seinere
i livet. I artikkelen blir det sannsynliggjort at disse kohortene, både i Norge
og internasjonalt, hadde økt risiko for å begå selvmord, og for å dø av sove-
syken (på 1920-tallet), tuberkulose, Parkinson’s og hjerte- og karsykdommer
(i perioden 1920-1970). Samtidig var neppe indirekte effekter av første ver-
denskrig, som knapphet og rasjonering på matvarer, alvorlige nok til at de
skulle gi dårligere helse og høyere dødelighet i befolkningen etter 1918. I ar-
tikkelen blir det samtidig gjort klart at røyking er en alternativ risikofaktor
som også kan føre til høyere dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Det er
imidlertid ingen grunn til å tro at kun tenåringer og unge voksne i 1918 skul-
le bli storrøykere, og at dødelighet av lungekreft dermed skulle bli mye høye-
re for denne gruppen enn yngre og/eller eldre fødselskohorter.

Konklusjon
I denne artikkelen har vi beskrevet hovedfunnene fra en ny artikkelbasert dok-
toravhandling om spanskesykens demografi i Norge. Lesere som er interessert
i flere referanser til den nasjonale så vel som den internasjonale litteraturen,
og detaljene omkring forutsetningene for analysene, dataene og metodene be-
skrevet i denne artikkelen, henvises til avhandlingen eller tidsskriftene hvor to
av artiklene er publisert (Mamelund 2003, 2004a, 2004b). De fire artiklene
har kastet nytt lys over flere av spanskesykens demografiske mysterier. Blant
annet er det vist at dødeligheten av spanskesyken rammet sosialt skjevt, både
med hensyn til økonomiske og etniske variable. Resultatene står i kontrast til
tidligere studier som har hevdet at dødeligheten av spanskesyken var sosialt
nøytral. Influensaen i 1918 kan sannsynligvis også forklare hvorfor Norge er-
farte en baby-boom i 1920. Spanskesyken førte ikke bare til høyere dødelig-
het umiddelbart i 1918, men ga trolig også høyere dødelighet senere i livet
for unge voksne som overlevde influensapandemien. To av spanskesykens
kanskje største mysterier står imidlertid fortsatt ubesvart; Til tross for at halv-
parten av spanskesykevirusets genetiske arvestoffer er blitt kartlagt de siste
årene, mangler vi fortsatt svar på hvorfor nettopp denne influensaen var så
virulent, og hvorfor unge voksne hadde så overraskende høy dødelighet. Det
er heller ikke blitt utviklet en vaksine som kan brukes dersom tilsvarende vi-
rus som forårsaket spanskesyken skulle oppstå i en ny pandemi i fremtiden.
Det er imidlertid sannsynlig at allerede eksisterende antiviralia, det vil si me-
disiner som kan dempe symptomene, forkorte sykdomslengde og mulige kom-
plikasjoner, vil virke mot et slikt influensavirus.
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