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1. INNLEDNING

1.1. Formal

I Arbeidsmarkedsstatistikken finnes oppgaver over tallet på sysselsatte i alt, sysselsatte

i enkelte næringer, arbeidssøkere, og tallet på personer i ulike kategorier utenfor arbeidsstyrken

på visse tidspunkt. Forskjeller i disse tallene mellom to tidspunkt gir uttrykk for nettoendringer.

Fra ett tidspunkt til et annet vil det imidlertid forekomme både avgang fra og tilgang til hver av

kategoriene. Disse bevegelsene kaller vi bruttoendringer eller bruttostrOmmer. BruttostrOmmene ut-

trykt i prosent av tallet på personer i den kategori som forlates, kalles overgangsrater.

Den roterende utvalgsplan som nyttes i Statistisk Sentralbyrås arbeidskraftundersOkelser gir

en viss mulighet til å tallfeste bruttostrOmmer og overgangsrater. I dette notatet presenteres noen

tall for personers overgang mellom ulike former for tilknytning til arbeidsmarkedet fra et kvartal

til det neste, og fra et kvartal det ene året til samme kvartal det påfOlgende år. Vi har nyttet

opplysninger fra arbeidskraftundersOkelsene i perioden 1. kvartal 1972 til og med 2. kvartal 1974.

Arbeidet har flere formal. For det fOrste å underske hvorvidt overgangsratene er tilstrekke-

lig stabile til at man kan satse på å lage prognoser for det framtidige arbeidskraftstilbud, ved hjelp

av en modell som forutsetter konstante overgangsrater. Vi skal ikke i dette notatet gå nærmere inn

på hvor hensiktsmessig, og hvor god en slik modell vil være for prognoseformål. Disse spOrsmål vil

vi ta opp i et senere notat.

Et annet formal er å vinne kunnskap om bruttostrOmmenes stOrrelse. For arbeidsmarkedsmyndig-

hetene er det av stor betydning å få vite mer om hvor store bruttobevegelsene er, både når det

gjelder totale strømmer inn og ut av arbeidsstyrken og når det gjelder strOmmer mellom næringer, og

mellom arbeidsstyrken og spesielle kategorier utenfor arbeidsstyrken (så som "skoleelever, studenter",

"vernepliktige" og "personer i husarbeid hjemme"). Særlig når det gjelder valg av virkemidler for å

nå målsettinger knyttet til nettoendringer kan slik informasjon være nyttig. Hvis det f.eks. er et

Onske om å Oke arbeidsstyrken, kan dette oppnås ved å øke tilgangen til arbeidsstyrken og/eller redu-

sere avgangen. Det kan være tale om ulike typer av virkemidler i de to tilfellene, og opplysninger

om bruttostrOmmenes stOrrelse kan gi gode indikasjoner på hvor effektive virkemidlene vil være. Det

er i denne sammenheng også av interesse å få nærmere rede på hvilke persongrupper som kan sies å ha

et stabilt forhold til arbeidsmarkedet og hvilke som må sies å ha en mindre stabil tilknytning.

Dette kan gjøres ved a observere samme personers tilknytning til arbeidsmarkedet på flere tidspunkt.
Det er grunn til å tro at persongrupper som ofte skifter status i arbeidsmarkedet, lettere kan på-

virkes ved bruk av ulike virkemidler, enn personer med mer stabil tilknytning, enten de befinner seg

i eller utenfor arbeidsstyrken.

Et tredje formal er å forberede en eventuell lOpende (eller periodisk) publisering av brutto-

endringstall. Byrået har hittil ikke publisert tall for bruttobevegelsene i arbeidsmarkedet. Når

man etter hvert, bl.a. ved slike arbeider som dette, får mer erfaring med denne type data, er det

mulig at Byrået regelmessig vil offentliggjOre en del tall for bruttobevegelser.

1.2. Leserveiledning 

Siden notatet er skrevet med flere formal for Oye, er det rimelig å anta at forskjellige

lesere vil være interessert i ulike sider ved problemet. De som vesentlig er interessert i prognose-

spOrsmål kan lese kapitlene 1 til og med 3 pluss kapittel 6, mens de som hovedsakelig er interessert

i en statistisk presentasjon av bruttostrOmmene i arbeidsmarkedet kan lese kapittel 1, avsnittene

2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2 og kapitlene 4, 5 og 6.
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2. ANALYSEMETODE

2.1. Overgangsmatriser 

Begrepet overgangsmatrise kommer til å stå sentralt i den videre analyse. Hovedideen kan

meget kort beskrives som følger. Man studerer en befolkning på forskjellige tidspunkt med regel-

messige perioder mellom hvert tidspunkt. Befolkningen grupperes etter tilstander, som anses a være

interessante. I denne forbindelse vil tilstandene være ulike former for tilknytning til arbeids-

markedet. Fra ett tidspunkt til det neste vil befolkningen ha hatt en tilgang av personer, som

kommer inn og fordeler seg på de ulike tilstander. Tilgangen kan f.eks. besta av nyfødte og inn

vandrede personer. En har også hatt en viss avgang, f.eks. ved emigrasjon og død. Dessuten har

det skjedd en viss forskyvning av personene mellom tilstandene. Endringene kalles bruttostrømmer,

og kan framstilles skjematisk i en matrise:

Til-
stander

Til
Fra

Tilstander
1 	 2  	 k

....

Avgang Sum

1

2

•

•

.

k

t 	 t 	 t
nll n12 	 nlk

t 	 t 	 t
n21 n22 	 n2k

. 	 . 	 .

• • 	 .

ttn
kl 	
.   n

kk

t
al

t
a2

.

.

t
ak

.t
N
1

t
N
2

.

.

t
N
k

TilgangTi +1Tt2 	111+1 	t+1Tk

Sum
t+1 	 t+1 	 t+1

N
1 	

N2 	 Nk
,

hvor n.. er antall personer som var i tilstand nr: i på tidspunkt t og som på neste tidspunkt er iij
tilstand nr. j.

er antall personer som var i tilstand nr. i på tidspunkt t og som på neste tidspunkt har

gått ut av systemet.

T -4.1 er antall "nye" personer i tilstand nr. i på tidspunkt t+1.

Nt er totalt antall personer i tilstand nr. i på tidspunkt t.

Denne matrisen kaller vi en overgangsmatrise.

StOrrelsene

n..
lj	

i=1,2,...,k, 	 j =1,2,... ,k

og

a.

N.
i=1,2,...,k

kalles overgangsrater.
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2.2. Modell for overgangene 

Om en betrakter ett enkelt individ, synes det rimelig å anta at dette individet tilpasser

seg i arbeidsmarkedet ut fra en totalvurdering av såvel Økonomiske som ikke-Okonomiske faktorer.

Blant de faktorer det tas hensyn til kan nevnes:

i) Forventet arbeidslOnn i markedet.

Den forventede arbeidslOnn vil rimeligvis avhenge bl.a. av hva slags arbeid det er tale

om, av etterspOrselen etter arbeidskraft, av personens kjønn, alder, helse, utdannelse og

tidligere yrkeserfaring.

ii) Preferanser og holdninger til arbeidsmarkedet

Generelt vil holdningene være et resultat av summen av alle tidligere erfaringer. Faktorer

av noe mer konkret karakter kan være; kjønn, alder, utdanning, helse, bosted og familie-

situasjon.

iii) Mulighetene for å få passende arbeid

Lokaliseringen av mulige arbeidsplasser i forhold til personens bosted er trolig av stOrste

betydning. Pendling eller flytting overveies ut fra kommunikasjonsmuligheter og boligfor -

hold. Den generelle etterspørsel etter arbeidskraft i forhold til tilbudet spiller også

stor rolle.

iv) Institusjonelle begrensninger

Under dette punktet regnes tilgang til tjenester som underletter yrkesdeltaking (f.eks.

barneplassering) og rettsregler (f.eks. angående avtjening av verneplikt).

Tilpasningen til arbeidsmarkedet skjer som regel ikke ut fra en vurdering av situasjonen på

bare ett tidspunkt, men også ut fra situasjonen på tidligere tidspunkt ved etterslepning eller

treghet i tilpasningen, og ut fra forventninger om framtiden. Et eksempel på det siste kan være

ved utdanning, hvor man avstår fra arbeidsinntekt i en periode for å forbedre sin posisjon i arbeids-

markedet senere.

I lys av dette er det to mater å tolke en persons overgang fra én tilknytningsform i arbeids-

markedet til en annen. Den ene tolkningen er at de motiverende faktorer, eller personens vurdering

av disse faktorer, - har endret seg. Den andre er at overgangen har vært et ledd i en mer langsiktig

plan.

Det som er sagt foran, gjelder en enkelt p'erson. Vi er imidlertid interessert i g formulere

en generell modell som gjelder grupper av individer. Alle personer vil rimeligvis ikke reagere

på samme mate overfor endringer i de faktorer som motiverer tilpasningen. Holdninger og preferanser

er forskjellige fra individ til individ. Likevel vil det være likhetspunkter i preferansestrukturen

innen grupper av personer, når personene grupperes f.eks. etter kjOnn, alder, utdanning, bosted og

familiesituasjon. Et første trinn i oppbyggingen av en modell vil derfor være å dele inn befolk-

ningen i grupper av personer som antas å ha et noenlunde likt preferanse- og holdningsmOnster. En

del av de variable som det tas hensyn til i tilpasningen til arbeidsmarkedet vil rimeligvis være

av en slik karakter at alle personer i samme gruppe vil være tilbOyelig til å reagere i samme ret-

ning på endringer i slike variable. På andre forhold kan derimot responsen være mer individuell.

Som fOlge av ulikheter mellom individer, vil en selv med en meget sterk spesifisering av motiverende

variable, likevel ikke makte å få med alle forhold som spiller inn ved beslutningen for det enkelte

individ. En samling individer som alle har samme kjennetegn i de spesifiserte forklaringsvariable,

vil vise spredning når det gjelder atferd i arbeidsmarkedet. Dette kan tas hensyn til ved å nytte

en stokastisk modell, hvor en slik spredning vil komme til uttrykk i et stokastisk element i

modellen.
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En mulighet for å lage en modell kan være å nytte et tradisjonelt økonometrisk opplegg.

En slik modell ville innebære at vi startet med å gruppere personene på en slik måte at personene

innen hver gruppe kunne antas å være ganske like i preferanser og holdninger. Deretter kunne vi

postulere en funksjonell sammenheng mellom overgangsratene (event. overgangene for hver enkelt

person representert ved en binær variabel) og en del variable som vi mener har betydning for over-

gangene. Et slikt opplegg vil imidlertid ikke bli fulgt i denne omgang, blant annet fordi vi ikke

har data for sentrale forklaringsvariable som lønn, mulighetene for å få arbeid og mulighetene for

barneplassering.

Vi skal i stedet velge en noe enklere modell, hvor vi ikke bringer endringer i situasjons-

betingelsene eksplisitt inn i modellen. Vi grupperer personene etter noen kjennetegn ved personene

på fOrste tidspunkt, og håper derved å isolere persongrupper som har et noenlunde ensartet atferds-

mOnster i arbeidsmarkedet (se avsnitt 2.4) uten å gå nærmere inn på de enkelte forhold som ligger

bak individets beslutning om å endre eller ikke endre sin status i arbeidsmarkedet. Vi antar derfor

at overgangene avhenger vesentlig av kjennetegnene som nyttes ved grupperingen etter bakgrunns-

variable, og at andre individuelle kjennetegn er av mindre betydning. Som en tilnærmelse forutsetter

vi at et vilkårlig individ innen en slik gruppe har en sannsynlighet pl j (forskjellig p for hver

gruppe) for a gå over fra tilstand nr. i til tilstand nr. j i tidsrömmet t til t+1. Videre antar
vi at overgangssannsynlighetene er stokastisk uavhengige, det vil si at et individ ikke lar sine

disposisjoner påvirkes av hva de øvrige personene i gruppen foretar seg.

Vi skal også arbeide med en forutsetning om at overgangssannsynlighetene er konstante

(lik p ij ) for alle t. Med de samme notasjoner som i avsnitt 2.1, estimeres overgangssannsynlig-

hetene ved:

n..

Pij _
- 	 , 	 i=1,2,.•.,k; 	 j=1,2,••.,k,

Ni

E n.
A t ij
p.. -

t
E N .
t

i=1,2,...,k; 	 j=1,2,...,k.

Overgangssannsynlighetene kan være definert over perioder av alternativ lengde, f.eks. fra et hvilket

som helst kvartal til det neste, eller til tilsvarende kvartal året etter, eller mellom to bestemte

kvartaler (f.eks. 2. og 3.). Det vil framgå av teksten hvilke overgangssannsynligheter vi har å

gjøre med i de forskjellige deler av analysen. I de beskrivende deler av notatet, er disse størrel-

sene angitt i prosent.

2.3. Tolking og bruk av overgangssannsynlighetene/overgangsratene 

La oss betrakte en persongruppe som er avgrenset etter en del bakgrunnsvariable (f.eks.

kjønn og alder). Overgangssannsynligheten p.. gir altså uttrykk for sannsynligheten for at en
ij

person som på tidspunkt t har arbeidsmarkedsstatus nr. i, skal ha arbeidsmarkedsstatus nr. j på

tidspunkt t+1. Sannsynlighetene estimeres ved hjelp av tilsvarende observerte overgangsrater.

Selv om man ikke liker forestillingen om like overgangssannsynligheter for alle personer innen en

gruppe, vil likevel overgangsratene inneholde nyttig informasjon. Tolkingen av disse blir da at

de ganske enkelt gir uttrykk for en gjennomsnittsatferd for personene i gruppen.

Som nevnt i innledningen vil dette arbeidet ha to hovedformål. Det ene er å forberede et

videre arbeid med prognoser, og det andre er å foreta en statistisk analyse av bruttostrømtene i

arbeidsmarkedet. Når det gjelder det siste formålet, spiller det liten rolle om en betrakter

overgangsratene som estimater på tilsvarende sannsynligheter eller om en ganske enkelt ser på dem

som empiriske rater. Den statistiske analyse vil stort sett bestå av en del tabeller som viser
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hvordan strømmene varierer med kjønn, alder og for kvinners vedkommende også ekteskapelig status.

I en viss utstrekning vil vi også kommentere tallene og forsøke å si noe om hvorfor strømmene viser

forskjellig mOnster for forskjellige persongrupper.

I prognosesammenheng vil vi imidlertid foretrekke å anvende sannsynlighetsbegrepet, da dette

fra et teoretisk synspunkt er mer tilfredsstillende. Det har også den fordel at man enklere kan

angi mål for usikkerheten i prognosene. Vi skal ikke gå noe særlig inn på hvordan vi i neste omgang

konkret vil bygge opp en prognosemodell. Det kan være mange måter å gjOre dette på, og her skal vi

bare meget kort skissere hvordan vi i prinsipp vil gå fram. Anta at vi har estimert alle overgangs-

sannsynligheter, og at disse kan forutsettes a være konstante over tid i den periode vi skal lage
prognoser for. Vi starter på et tidspunkt som vi kan kalle tidspunkt 0, hvor vi kjenner personenes

fordeling på tilstander i arbeidsmarkedet (tilsvarende siste kolonne i matrisen på side 2). Ved å

benytte overgangssannsynlighetene på denne fordelingen får vi forventet antall personer som vil

foreta de ulike overganger i løpet av perioden fram til tidspunkt 1. Hvis vi i tillegg har separate

prognoser for tilgangen av nye personer i hver av tilstandene, får vi også fram forventet antall i

alt i hver av tilstandene på tidspunkt 1. (Tilsvarende siste linje i matrisen på side 2). Ved

igjen å anvende overgangssannsynlighetene på denne fordelingen får vi forventet antall personer med

forskjellige overganger i perioden fra tidspunkt 1 til tidspunkt 2, og også forventet fordeling på

tilstander i arbeidsmarkedet på tidspunkt 2. Vi fortsetter på samme måte til vi er kommet fram til

det fjerneste tidspunkt i den periode vi skal gi prognoser for og nytter de forventede størrelser

som prognosetall. I dette notatet tar vi sikte på å avgjøre om det finnes, og i tilfelle hvilke,

overgangsrater som kan anses å være tilstrekkelig stabile til at de kan brukes i en slik prognose-

modell.

2.4. Gruppering av personene etter tilknytningsform til arbeidsmarkedet

Dersom arbeidskraftundersokelsene (AKU) skal nyttes som datagrunnlag, må en selvsagt velge

en gruppering som er i samsvar med begrepene i AKU. I det følgende gis en oversikt over begrepene

som nyttes i arbeidskraftundersOkelsene. (For nærmere definisjon av begrepene se avsnitt 2.6.1.)

Arbeidsaktive Ikke arbeidsaktive

I arbeidsstyrken Ikke i arbeidsstyrken

Sysselsatte
ArbeidssOkere uten

arbeidsinntekt
Per-
soner
i  hus-
arbeid
hjemme
m.v.

Sko-
le-
ele-
ver,
stu-
den-
ter

Ver-
ne-
plik-
tige

ufOre

Pen-
sjo -
nis-
ter

Ar-
beids -

Andre

Syssel-
satte
i inn-
tekts-
giv-
ende
arbeid

Sysselsatte
midlertidig
fraværende
fra inn-
tektsgiv-
ende arbeid

Per-
soner
i hus-
arbeid
hjemme
m.v.

Sko-
le-
ele-
ver,
stu-
den-
ter

Pen-
sjo-
nis-
ter

Andre

Yrkesstatus
Selv-
sten-
dige

LOnns-
takere

Familie-
medlem-
mer uten
fast
avtalt
lønn i
familie-
bedrift

De sysselsatte kan videre grupperes etter næring og yrke. De mest sentrale gruppene er

"i arbeidsstyrken" og "ikke i arbeidsstyrken". Vi vil i fOrste rekke rette oppmerksomheten på

bruttobevegelsene mellom disse to sentrale tilstander. En slik grov todeling vil imidlertid
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dekke over en del interessante forhold. De ulike grupper som ikke er i arbeidsstyrken vil rimelig-

vis ha ulik tilbOyelighet til å tre inn i arbeidsstyrken. Særlig interessante antas gruppene

"skoleelever, studenter", "vernepliktige" og "personer i husarbeid hjemme" å være. Vi skal derfor

se nærmere på overgangene mellom arbeidsstyrken og disse tilstandene. Vi skal også se litt på

overganger mellom næringer.

2.5. Gruppering av personene etter bakgrunnsvariable 

Det er vel kjent at yrkesprosentene (antall personer i arbeidsstyrken i prosent av antall

personer i alt) er forskjellige for menn og kvinner, og forskjellig for ulike aldersgrupper av

samme kjønn. For kvinnenes vedkommende varierer yrkesprosentene betraktelig også med ekteskapelig

status og antall barn i husholdningen. Både for menn og kvinner varierer yrkesprosentene med ut-

danningsnivå (se f.eks. [1]). Det finnes også belegg for at yrkesprosentene varierer med bosted

(se f.eks. [2]).

Det er grunn til A tro at slike bakgrunnsvariable også har betydning for bruttobevegelsene

til og fra arbeidsstyrken. Vi er derfor interessert i å isolere grupper av personer som vi mener

har noenlunde samme atferdsmOnster i arbeidsmarkedet. I fortsettelsen skal vi gruppere personene

etter kjønn og alder og for kvinnenes vedkommende også etter ekteskapelig status (ugift, gift og

før gift). Alder er regnet som fylte år i slutten av det år første observasjonstidspunkt fant

sted. Aldersinndelingen er slik: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år,

60-66 år, 67-74 år. Som en ser er intervallene kortere i de yngste og i de eldste aldersgruppene

Grunnen til dette er at vi antar at alderen betyr særlig mye for overgangene her, ved tilgang til

arbeidsstyrken fra utdanningssystemet i de yngre aldersgruppene og tilbaketrekking fra arbeids-

styrken på grunn av svekket helse og pensjonering i de eldre aldersgruppene. Skillet ved 67 år

er valgt fordi pensjonsalderen er 67 år. Kvinnene er gruppert etter ekteskapelig status ved første

observasjonstidspunkt. Endring av ekteskapelig status i perioden fram til neste observasjonstids-

punkt har vi ikke tatt hensyn til i de fleste av tabellene som presenteres i dette notatet. Gruppene

av personer etter disse bakgrunnsvariable vil vi i fortsettelsen kalle demosrafiske grupper.

Vi tenker oss en overgangsmatrise for hver demografisk gruppe. I prinsipp kunne man fordelt

personene etter arbeidsmarkedstilknytning ogdemografiskekjennetegn simultant, slik at man også tok

med overganger mellom de demografiske tilstandene, men dette vil gjihre overgangsmatrisene svært

store.

2.6. Datagrunnlag 

2.6.1. Definisjoner

Statistisk Sentralbyrå har fra 1972 (prOveundersøkelser også i 1971) gjennomført arbeids-

kraftundersOkelser (AKU) etter utvalgsmetoden. Begreper og definisjoner (se oversikten på side 5)

er valgt i samsvar med tilrådinger fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Byrået har

valgt tidsperioden en uke (undersokelsesuken) som referanse for opplysninger om de personer som

inngår i utvalget.

En utførlig beskrivelse av AKU finnes f.eks. i [3], hvor det blant annet heter:

"Alle personer i utvalget får spørsmål om de utfOrte inntektsgivende arbeid av minst en

times varighet i undersøkelsesuken. De som svarer ja på dette spørsmål, grupperes som "Sysselsatte

i inntektsgivende arbeid". Personer som oppgir at de nok har inntektsgivende arbeid, men at de på

grunn av sykdom, ferie etc. ikke utfOrte slikt arbeid i undersOkelsesuken, grupperes som "Syssel-

satte midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid". Sammen med "Sysselsatte i inntektsgivende

arbeid" utgjør disse "Sysselsatte" i alt.
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Personer som verken utfOrte eller var midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid, men

som forsOkte å få inntektsgivende arbeid i undersOkelsesuken, er gruppert som "ArbeidssOkere uten

arbeidsinntekt". Sammen med de "Sysselsatte" utgjør disse "I arbeidstyrken".

Personer som svarer at de verken hadde inntektsgivende arbeid eller forsOkte å få inntekts-

givende arbeid i undersOkelsesuken, men som utfOrte husarbeid hjemme m.v., gikk på skole, studerte,

var inne til 1. gangs militær- eller sivilarbeidertjeneste, grupperes som arbeidsaktive, men "Ikke

i arbeidsstyrken". Felles for disse er at de utfOrer aktiviteter som ikke direkte medfOrer inntekt

eller utbetaling av lOnn (med unntak av soldatgodtgjOrelse). Disse personene og personer i arbeids-

styrken utgjOr gruppen "Arbeidsaktive".

Resten av de personer som svarer at de verken hadde inntektsgivende arbeid eller sOkte

inntektsgivende arbeid er pensjonister, arbeidsufOre og andre, dvs. personer ellers som ikke hOrer

hjemme i noen av de gruppene som er spesifisert foran. Til sammen utgjOr disse gruppene "Ikke ar-

beidsaktive". Summen av de personer som oppgir at de verken hadde inntektsgivende arbeid eller

sate inntektsgivende arbeid i undersOkelsesuken utgjOr gruppen "Ikke i arbeidsstyrken"."

2.6.2. Utvalget

Om utvalget står det i C3] bl.a.:

"UndersOkelsene omfatter personer i alderen 16-74 år, alderen regnet i fylte år ved utgangen

av året. Til hver undersOkelse blir det trukket ut nærmere 6 000 husholdninger med om lag 11 000

personer i de nevnte aldersgruppene. I hver uttrukket husholdning prOver en å innhente opplysninger

om forholdet til arbeidsmarkedet i undersOkelsesuken for alle husholdningsmedlemmer mellom 16 og

74 år."

Utvalget roterer etter en plan som illustreres ved følgende figur:
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En bokstav i en rute betegner én pulje (del av utvalget). Utvalget i en undersOkelsesuke

består av fire puljer. Hver pulje er med i utvalget i to påfølgende kvartal, deretter ute av ut-

valget i to påfOlgende kvartal og endelig med i utvalget igjen i to påfOlgende kvartal. Ved hvert

kvartal kommer en ny pulje med i utvalget for første gang, og én pulje er med i utvalget for siste

gang.

Denne utvalgsplanen gir oss mulighet til å studere identiske personers overganger mellom

ulike former for tilknytning til arbeidsmarkedet fra ett tidspunkt til et annet. Vi skal i fOrste

rekke se på overgangene fra ett kvartal det ene året til samme kvartal det påfOlgende år. Som det

vil framgå av rotasjonsplanen, vil vi ha et utvalg på to puljer (ca. 5 500 personer) til rådighet

når vi skal se på bruttobevegelsene fra ett kvartal et år til samme kvartal neste år. Vi skal også

se på overganger fra ett kvartal til det neste, også da vil en ha to puljer til rådighet.

2.6.3. Datakvalitet

Data er basert på intervjuobjektenes (I0) egne svar på de spørsmål som blir stilt i for-

bindelse med undersOkel;en. Noen spOrsmål er svært utvetydige og overlater lite til IO's egen

vurdering. F.eks. kan man regne med å få et korrekt svar på spørsmålet om TO utfOrte inntekts-

givende arbeid av minst en times varighet i intervjuuken. Derimot når det gjelder spørsmålet om

hva IO selv regnet som viktigste gjOremål i intervjuuken, vil IO's vurdering av situasjonen bli

avgjOrende. I to like situasjoner vil han/hun i den ene situasjonen kanskje oppgi husarbeid hjemme,

og i den andre kanskje oppgi midlertidig fravær fra inntektsgivende arbeid. Når oppgavene skal

nyttes til å estimere nivåtall eller nettoendringer, vil slike feilsvar opptre på samme måte som

utvalgsvarianser, og kan derfor fås under kontroll ved å Oke utvalgsstOrrelsen. Når interessen

rettes mot bruttoendringer, vil imidlertid slike svarforskjeller resultere i skjevheter som ikke

kan elimineres ved utvalgsstørrelsen. Dette forhold er det pekt på i en artikkel av Jabine og

Tepping [4], hvor det også gjengis noen resultat av en kontrollundersOkelse på "The US Current

Population Survey" fra 1963-64: "In this test, when data for persons reported as employed in both

the current and the previous month were tabulated prior to reconciliation, 12.0 per cent of them

showed a change in occupation, industry, or class of worker status. However, a tabulation of the

reconciled data showed that only 5.9 per cent had a change!"

I tillegg til slike feil som oppstår ved at intervjuobjekter i samme situasjon kan gi for-

skjellige svar, kan det også oppstå feil ved kodingen av opplysningene. I USA har man sluttet

publisere bruttoendringstall, da man anser at feilene er for store. Amerikanernes konklusjon var

at hvis tall for bruttoendringer skal bli av tilfredsstillende kvalitet, må intervjuene gjOres

"tidsavhengige", det vil si at IO må konfronteres med svar fra tidligere undersOkelser for at

intervjueren skal kunne avgjOre om det virkelig har skjedd endringer.

SpOrsmålet er om vi på bakgrunn av de amerikanske erfaringene skal la være å studere brutto-

endringer. Svaret på spOrsmålet vil i fOrste rekke avhenge av to forhold. For det fOrste av hvor

fint man nsker å gruppere personene i næringer, yrker, og kategorier utenfor arbeidsstyrken.

Jo finere gruppering som nyttes for svaralternativene, jo stOrre er risikoen for at en person vil

oppgi forskjellige svar selv om hans faktiske situasjon ikke har endret seg. For det andre vil

svaret avhenge av hvor konkrete spOrsmålene er. Hvis spørsmålene overlater meget til IO's egen

vurdering, har man to muligheter for feil. Den ene er en konserveringseffekt, hvor IO husker sitt

svar fra forrige intervju og fastholder dette, selv om de faktiske forhold har endret seg noe.

Den andre feilen kan framkomme ved at IO er i tvil om hva han skal svare, og velger ett svar en

gang og ett annet svar neste gang, selv om situasjonen er den samme.

Vi skal for det meste operere med bare to grupper; "i arbeidsstyrken" og "ikke i arbeids-

styrken". De spOrsmål i intervjuskjemaet som benyttes for å gruppere personene i disse kategoriene

mener vi er såpass presise, at vi må kunne se bort fra problemer med at personer grupperes feil.

Vi vil imidlertid også operere med noe finere gruppering; næringsgruppering av personene i
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arbeidsstyrken, og noen undergrupper av personene utenfor arbeidsstyrken. En viss risiko for at

vi dermed vil komme til å overestimere overgangsratene foreligger nok, men vi vil også nevne at

man i de norske arbeidskraftundersOkelsene har forsOkt å eliminere endringer mellom næringer som

bare skyldes forskjell i koding, ved at det foretas en særskilt kontroll for alle som har forandret

næringskode fra samme kvartal forrige år eller forrige kvartal.

2.6.4. Overganpmatriser på AKU-data

Når vi skal lage overgangsmatriser på AKU-data ser vi bort fra tilgang til og avgang fra

systemet. Avgangen vil bestå av personer som utvandrer og personer som dr i perioden fra tids-

punkt t til tidspunkt t+1. Av de personer som er med i utvalget på fOrste tidspunkt og som etter

utvalgsplanen også skal være med på neste tidspunkt vil det være noe frafall på neste tidspunkt.

En del av frafallet skyldes utvandring og dOdsfall, men det vil også være frafall av andre årsaker,

og vi har ingen mulighet til å skille ut den egentlige avgangen. Tilgangen til systemet vil bestå

av innvandrede personer. Disse har vi ingen opplysninger om. En br forOvrig merke seg at vi har

gruppert våre personer etter kjønn, alder og ekteskapelig status etter kjennetegnene ved fOrste

tidspunkt. Det at f.eks. noen personer i løpet av den perioden vi betrakter blir "for gamle" til

å tilhOre samme demografiske gruppe, regner vi ikke som avgang.

Våre overgangsmatriser har fOlgende form:

Tilstander på
arbeidsmarkedet

t t 	t	 mtk 	 nkl nk2 	 nkk -k

Sum 	 N
t+1 

N
t+1 	 t+1 

N
t

1 	 2 	
N
k

hvor n. er antall personer i utvalget som var i tilstand nr. i på tidspunkt t og som er i tilstandij
nr. j på tidspunkt t+1. N 	 totalt antall personer i utvalget som var i tilstand nr. i på tids-

punkt t, og Nt er totalt antall personer i utvalget. Når vi snakker om utvalget her, mener vi de

personer som er med i utvalget på begge tidspunkt. Vi har stilt opp slike matriser for hver demo-

grafisk gruppe (alder, kjønn og ekteskapelig status) og for hver observasjonsperiode. Disse matrisene

tjener som arbeidstabeller for det videre arbeid.

2.6.5. Litt utvalgsproblematikk

Den vanlige bruk av utvalgsdata går ut på å estimere størrelser i en populasjon (f.eks. hele

befolkningen) på grunnlag av tilsvarende stOrrelser i et utvalg. I tillegg til estimat på variabel-

verdien i populasjonen gis også anslag på usikkerheten av estimatet, enten i form av varianser eller

i form av konfidensintervall. Generelt sett vil usikkerheten Øke når utvalget reduseres.
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Vi benytter bare to puljer av hele utvalget ved oppstillingen av overgangsmatriser. Dess-

uten splitter vi materialet nokså sterkt etter demografiske kjennetegn og etter kjennetegn i arbeids-

markedet, og vil derfor få et forholdsvis lite antall observasjoner i hver celle i overgangsmatrisene.

Vanlige tommelfingerregler for bruk av utvalgsdata skulle nok tilsi at utvalget blir for lite til å

kunne gi noenlunde sikre tall for de tilsvarende strOmmer i populasjonen.

Vi er imidlertid ikke primært interessert i å estimere strømmene i populasjonen. Vi tenker

oss at det er en bakenforliggende struktur som genererer våre observasjoner, og vi er interessert i

å estimere parametre i denne strukturen. Vår antakelse om at hver person innen samme demografiske

gruppe har samme sannsynlighet for å endre sin status fra i til j i lOpet av den periode vi betrakter

(se avsnitt 2.3 på sidene 4 til 5), er i samsvar med en slik tankemodell. Estimatene for overgangs-

ratene tolkes da ikke som estimater på de tilsvarende overgangsrater i populasjonen, men som parametre

i en mer allmenngyldig atferdslov. Også med dette utgangspunkt vil tallet på observasjoner spille

en stor rolle for usikkerheten ved estimeringen, men vi kan stort sett se bort fra hvordan utvalget

er trukket. (Under forutsetning om personuavhengige overgangssannsynligheter.) Det gjelder også,

at hvis vi kan forutsette at den underliggende struktur er konstant over tiden, kan vi bruke over-

gangsrater observert over forskjellige tidsperioder, f.eks. 72/73 og 73/74, sammen til A estimere
overgangssannsynlighetene.

For å illustrere anslagene på usikkerheten når en anvender vårt synssett, skal vi se på

tilfellet med bare to tilstander. Estimatorer for overgangssannsynlighetene har vi tidligere gitt

på side 4. Anslag for variansen (som er en ren binomisk varians) til disse estimatorene fås ved:

At 	 1 At 	 Atvar p 	 = - p 	 (1 - pij), i=1,2; j=1,2.
ij 	 t ij

N.

3. TALLFESTING OG ANALYSE AV OVERGANGSRATENE

I dette kapitlet skal vi fOrst og fremst gi en beskrivelse av bruttostrOmmene. Vi beskriver

strømmene ved hjelp av overgangsrater, som vi benevner henholdsvis Pl i og fi ij
•
 Disse stOrrelsene

kan også oppfattes som estimater for de tilsvarende overgangssannsynligheter. Overgangsratene angis

i prosent av antall personer i den tilstand personene kommer fra. Med referanse til matrisen På

side 9 defineres overgangsratene ved:

^t
p., = 1-1 • 100

13
N.

E n..
•• - 

t 1
3 • 100

ij 	t
EN
ti

3.1. Overgangsrater fra ett kvartal til samme kvartal påfølgende år 

3.1.1. Ti alternativ for tilknxtning til arbeidsmarkedet

I tabellene 1 til 5 og diagrammene 1 til 5 (sidene 13 til 19) skjelner vi mellom to alternativ

for tilknytning til arbeidsmarkedet, nemlig "i arbeidsstyrken" og "ikke i arbeidsstyrken". (For

definisjoner se side 6 og side 7). Vi har observasjoner for overganger mellom fOlgende tidspunkt;

1. kvartal 1972 til 1. kv. 73, 2.kv. 72 til 2. kv. 73, 3. kv. 72 til 3. kv. 73, 4. kv. 72 til 4. kv.

73, 1. kv. 73 til 1. kv. 74 og 2. kv. 73 til 2. kv. 74. Tabellene og diagrammene gir tall for

n . 
•



gjennomsnittlige overgangsrater (P ii ), det vil si de rater som framkommer når vi summerer overgangs-

matrisene for alle perioder vi har observasjoner for. Videre gis tall for hOyeste og laveste obser-

verte rate i materialet. De gjennomsnittlige overgangsrater kan brukes som estimater på overgangs-

sannsynlighetene under forutsetning av konstante overgangssannsynligheter for alle observasjons-

perioder.

Tallet på personer for fortsatt er i arbeidsstyrken i prosent av tallet på personer i arbeids-

styrken ett år tidligere, benevnes 6
11 •

 Antall personer som forlater arbeidsstyrken i lOpet av ett
- 

år i prosent av tallet på personer i arbeidsstyrken på fOrste tidspunkt kan estimeres ved:

i; 12
100 - P

11 , Tallet på personer som på fOrste tidspunkt var utenfor arbeidsstyrken og som ett= 
år senere har trådt inn i styrken i prosent av antall personer utenfor arbeidsstyrken på første tids-

punkt benevnes 6 21 	Den relative andel som fortsetter å være utenfor arbeidsstyrken kan estimeres-'
ved:100 -

'22 = 	 -21'
Vi har valgt A illustrere spredningen i ratene mellom de enkelte observasjonsperioder ved

hjelp av hOyeste og laveste observerte rate. Som det framgår av tabellene og diagrammene er spred-

ningen ganske forskjellig i de ulike demografiske grupper. I enkelte grupper ligger det svært få

observasjoner til grunn ved beregningen av ratene, og dette kan nok til en viss grad forklare at vi

har fått til dels svært store utslag. Dette med spredningen i ratene fra ett observasjonstidspunkt

til ett annet, og tallet på observasjoner som ligger til grunn ved beregningen av ratene, represen-

terer et generelt problem. Kan variasjonene rett og slett skyldes tilfeldige utslag på grunn av få

observasjoner, eller skyldes de reelle forskjeller i den underliggende struktur? Vi skal forelOPig

la dette problemet ligge, men forsOke a ta det opp i et senere avsnitt (se sidene 30 til 32). I
denne omgang skal vi bare ta fram eksempler. Det grelleste eksempel på store utslag har vi for

andelen av fOr gifte kvinner i alderen 20-24 år som forblir i arbeidsstyrken. I hele observasjons-

perioden er det bare ved tre anledninger vi i det hele tatt har hatt fr gifte kvinner i arbeids-

styrken på fOrste tidspunkt med i utvalget. I to avtilfellenehaddeviån observasjon, i begge disse

gikk personen ut av arbeidsstyrken til neste tidspunkt. I det tredje tilfellet hadde vi to per-

soner, som begge fortsatt var med i arbeidsstyrken på neste tidspunkt. Dette gir en gjennomsnitts-

rate på 50 prosent, med hundre prosent som hOyeste enkeltrate og null som laveste. Disse tallene

må selvsagt tillegges svært liten vekt. For menn i alderen 30-39 år har vi en forskjell mellom

høyeste og laveste observerte rate for bevegelse fra ikke å være i arbeidsstyrken til arbeidsstyrken

på 64,3 prosentenheter. Den hOyeste raten er beregnet på grunnlag av et utvalg på 14 personer og

den laveste på grunnlag av et utvalg på 8 personer. Forskjellen mellom hOyeste og laveste til-

svarende rate for menn i alderen 67-74 år er 4,4 prosentenheter. Antall personer ved beregningen

av disse ratene er henholdsvis 148 personer og 117 personer. Tabellene angir hvor mange observa-

sjoner som ligger bak estimeringen av gjennomsnittsratene, ved at vi har tatt med tallene for

summen over hele perioden av antall personer i den gruppe som forlates. (ENti i tabellene.)

Disse tallene sier imidlertid lite om antall observasjoner bak estimeringen av de enkelte rater.

La oss nå se litt nærmere på gjennomsnittsratene. I kommentarene skal vi for lettvinthets

skyld tale om endring i ratene etter alder, selv om det her dreier seg om et i hovedsak tverr-

snittsmateriale. Korrekt språkbruk skulle derfor tilsi at vi snakker om forskjeller i ratene i

forskjellige aldersgrupper.

Hovedinntrykket en får ved å betrakte tallene er at overgangsratene viser klare forskjeller

etter kjOnn, ekteskapelig status (for kvinner) og alder. Andelen personer som fortsatt er i ar-

beidsstyrken (de Overste kurvene i diagrammene) viser for begge kjønn og for alle ekteskapelig

status for kvinner, en Oking med alderen i de yngste aldersgrupper og en nedgang med alderen i

de eldste aldersgrupper. Det at relativt mange trer ut av arbeidsstyrken i de yngste aldersgruppene

har sammenheng med utdanning, verneplikt (for menn), barnefOdsler (særlig for gifte kvinner) og

giftemål (for ugifte og fOr gifte kvinner). I de eldste aldersgruppene skyldes avgangen i fOrste

rekke pensjonering og/eller svekket helse. For menn i aldersgruppene mellom 25 og 59 år er andelene
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som forblir i arbeidsstyrken svært hOye og det er svært liten forskjell mellom aldersgruppene.

(Mellom 96,8 prosent og 97,9 prosent.) Forskjellene mellom hOyeste og laveste observerte rater

er også svært små i disse aldersgruppene, bare to-tre prosentenheters differanse. For kvinner i

alt viser andelen som forblir i arbeidsstyrken en ganske klar øking med alderen helt til alders-

gruppen 40-49 år og avtar deretter. Dette mOnsteret ser imidlertid annerledes ut når man betrakter

hver enkelt ekteskapelige status. For ugifte kvinner er det en svak antydning til en topuklet

kurve, med hOyeste andel (97,9 prosent) i alderen 30-39 år, litt ned i alderen 40-49 år (90,3

prosent), litt opp igjen i alderen 50-59 år (93,2 prosent) og deretter nedgang med alderen. For

gifte kvinner stiger andelen svakt (fra 70,6 prosent til 73,9 prosent) med alderen i de tre laveste

aldersgruppene. De forholdsvis lave andeler i disse aldersgruppene har rimeligvis sammenheng med

barnefOdsler. Høyeste andel finner en i aldersgruppen 40-49 år (89,0 prosent). Andelen som forblir

i arbeidsstyrken blant fr gifte kvinner viser også en totoppet fordeling etter alder med en forbi-

gående nedgang i aldersgruppen 30-39 år.

Ratene for kvinner i alt framkommer som en veiet sum av ratene som gjelder for de forskjel-

lige grupper av ekteskapelig status. I de to yngste aldersklassene domineres mOnsteret av ratene

som gjelder de ugifte kvinnene, og i de vrige aldersklassene bestemmes mOnsteret hovedsakelig av

ratene for de gifte kvinnene. Når det gjelder overgangsratene fra å være utenfor arbeidsstyrken på

første tidspunkt til å være i arbeidsstyrken på neste, er aldersmOnsteret forskjellig for menn og

kvinner. For menn viser disse andelene en Oking med alderen i de tre yngste aldersgruppene og der-

etter en nedgang. For kvinner i alt viser denne andelen stort sett, bortsett fra en svak oppgang i

aldersgruppen 30-39 år, en stadig nedgang med alderen. Samme mOnster finner man blant de gifte

kvinnene, men kurven er noe flatere. Også blant de ugifte kvinnene ermOnsteret det samme, med den

forskjell at den forbigående oppgangen kommer i aldersgruppen 40-49 år. Forskjellen mellom menn

og kvinner i de yngste aldersgruppene har rimeligvis sammenheng med at relativt flere menn enn

kvinner tar videregående utdanning og at menns utdanning gjennomgående er av lengre varighet, slik

at utslippet av menn fra utdanningssystemet kommer noe senere enn utslippet av kvinner. For menn

har en også en tilgang til arbeidsstyrken fra vernepliktige, som særlig gjOr seg gjeldende i

aldersgruppen 20-24 år, og som forsterker forskjellen mellom menn og kvinner. FOr gifte kvinner

viser imidlertid et mønster som er mer likt mOnsteret for menn. Raten i aldersgruppen 16-19 år

som er funnet lik null skal man imidlertid tillegge svært liten vekt. I hele observasjonsperioden

var det i alt kommet med i utvalget bare tre fr gifte kvinner i alderen 16-19 år som var ute av

arbeidslivet på fOrste tidspunkt. Ingen av disse gikk inn i arbeidsstyrken på neste tidspunkt.
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Tabell 1.	 Overgangsrater for menn fra ett kvartal til samme kvartal påfOlgende år.
fra periodene:	 19721-731, 7211_7311 ,	72111_73111	 721V_ 731V ,	731_741 og

(Romertall i toppskrift angir kvartal).	 Prosent. 1 )
Observasjoner
7311_7411 •

Alder

Til arbeidsstyrken fra arbeidsstyrken Til arbeidsstyrken fra ikke i arb.st.

p"
11

hOyeste
At
P 11

laveste
At
P 11

E N
t

t 1

hOyeste	 laveste
At	 At

1'21 P 21	 P 21
E N

t
t 2

16-19 	 69,2 77,9 60,2 549 32,8 38,6 24,0 773

20-24 	 83,5 91,6 77,2 864 43,6 52,0 37,8 544

25-29 	 96,8 97,8 95,7 1 210 44,0 54,5 30,8 134

30-39 	 97,9 99,4 96,6 1 889 40,9 64,3 71

40-49 	 97,7 98,7 96,6 2 257 39,1 47,6 33,3 110

50-59 	 96,9 97,6 96,3 2 402 19,5 30,4 9,6 277

60-66 	 91,4 93,8 88,3 1 162 9,6 18,0 4,3 333

67-74 	 67,4 72,6 62,7 444 4,1 6,1 1,7 767

16-74 	 92,9 93,8 91,9 10 785 24,4 30,0 20,2 3 033

1) Tabellforklaring:

En strek (-) i tabellene angir at det ikke har funnet sted noen overganger, eller at det
ikke har vært noen personer i den gruppen som forlates. En prikk (.) angir at overgangsratene ikke
kan beregnes, da prosentueringsgrunnlaget er lik null. Fotskrift 1 angir "i arbeidsstyrken" og
fotskrift 2 angir "ikke i arbeidsstyrken". Når to fotskrifter benyttes, f.eks. i P ll , leses dette:
fra arbeidsstyrken på første tidspunkt til arbeidsstyrken på neste tidspunkt. Når toppskriften t
nyttes så refererer tallet seg til en spesiell periode, uten toppskrift angir tallet gjennomsnitt
for alle observasjonsperiodene. Sumkolonnene angir tallet på personer i den tilstand som forlates,
summert over alle observasjonsperiodene.

Tabell 2. Overgangsrater for kvinner i alt fra ett kvartal til samme kvartal påfølgende år.
Samme observasjonsperioder som i tabell 1. Prosent. 1 )

Alder
Til arbeidsstyrken fra arbeidsstyrken	 Til arbeidsstyrken fra ikke i arb.st.

høyeste	 faveste	 hOyeste	 laveste

P11	
At	 At	 E NtIS

	At	 At	 E Nt
P 11	 P 11	

t 1	 21
P21	 P 21	

t 2

16-19 	 64,6 66,2 62,5 420 33,1 42,3 26,1 726

20-24 	 78,5 82,2 72,0 627 23,6 33,0 13,3 531

25-29 	 79,5 87,4 71,1 610 15,9 19,6 10,7 667

30-39 	 85,1 86,7 82,1 1 077 17,4 20,4 13,9 1 030

40-49 	 89,6 93,5 84,5	 . 1 307 14,1 19,5 10,7 1 069

50-59 	 85,4 86,1 84,0 1 378 11,3 16,5 8,3 1 360

60-66 	 81,2 85,0 77,2 582 4,9 6,6 3,4 1 047

67-74 	 65,0 76,9 53,8 200 1,0 1,9 0,4 1 292

16-74 	 82,7 84,3 81,2 6 203 13,2 14,2 11,4 7 378

1) Se fotnoten til tabell 1.



Alder

16-19 	 70,6

20-24 	 73,0

25-29 	 73,9

30-39 	 84,4

40-49 	 89,0

50-59 	 84,7

60-66 	 77,9

67-74 	 61,7

16-74 	 83,0

høyeste
At
P ll

laveste
At
P 11

t
E
t
N
1 1321

hOyeste
At
P21

laveste
At
P 21

E Nt
t 2

100,0 50,0 17 21,4 33,3 - 28

77,8 58,1 189 17,4 23,8 12,1 288

84,9 62,1 436 15,6 17,3 9,9 596

87,8 80,1 926 17,1 20,1 12,8 971

93,4 83,6 1 083 13,3 20,6 9,0 971

87,6 82,8 1 073 11,4 14,5 8,2 1 	 151

82,0 75,5 334 4,7 6,4 3,1 738

82,4 50,0 68 0,7 1,0 - 654

84,9 81,1 4 127 11,3 13,7 10,0 5 401

Til arbeidsstyrken fra arbeidsstyrken 	 Til arbeidsstyrken fra ikke i arb.st.

P 11

14

Tabell 3. 	 Overgangsrater for ugifte kvinner fra ett kvartal til samme kvartal påfølgende år.
Samme observasjonsperioder som i tabell 1. 	 Prosent. 1 )

Til arbeidsstyrken fra arbeidsstyrken Til arbeidsstyrken fra ikke i arb.st.

Alder
i;

høyeste
At

laveste
At E Nt 1321

hOyeste
At

laveste
At E Nt

11
P ll P 11

t 1 P21 P 21
t 2

16-19 	 64,0 67,1 60,7 403 33,6 44,0 26,6 695

20-24 	 81,3 84,2 79,0 433 33,3 41,3 26,5 234

25-29 	 94,2 100,0 90,9 154 23,1 50,0 - 52

30-39 	 97,9 100,0 90,0 96 14,3 40,0 - 28

40-49 	 90,3 95,5 85,7 130 22,2 37,5 - 36

50-59 	 93,2 100,0 87,5 147 9,7 16,7 - 83

60-66 	 88,6 100,0 73,9 140 11,7 23,1 4,5 111

67-74 	 66,6 90,9 57,1 75 1,4 2,9 - 221

16-74 	 81,0 82,2 78,9 1 578 24,5 29,4 19,5 1 470

1) Se fotnoten til tabell 1.

Tabell 4. Overgangsrater for gifte kvinner fra ett kvartal til samme kvartal påfølgende år.
Samme observasjonsperioder som i tabell 1. Prosent. 1 )

1) Se fotnoten til tabell 1.

Tabell 5. Overgangsrater for fr gifte kvinner fra ett kvartal til samme kvartal påfOlgende år.
Samme observasjonsperioder som i tabell 1. Prosent.')

Alder

Til arbeidsstyrken fra arbeidsstyrken Til arbeidsstyrken fra ikke iarb.st.

1'11

høyeste
At
P ll

laveste
At
P 11

EN
1t 1321

hOyeste
At
P21

laveste
At
P 21

E
t
N
2

16-19 	 - - - - 3

20-24 	 50,0 100,0 - 4 22,2 100,0 - 9

25-29 	 90,0 100,0 50,0 20 21,1 50,0 - 19

30-39 	 76,4 90,0 60,0 55 29,0 50,0 - 31

40-49 	 96,8 100,0 90,0 94 22,6 33,3 12,5 62

50-59 	 89,2 95,7 80,8 158 11,1 40,0 - 126

60-66 	 82,4 90,5 71,4 108 1,5 3,2 198

67-74 	 66,6 85,7 37,5 57 1,4 3,7 - 417

16-74 	 85,0 87,3 80,7 498 6,0 12,1 2,0 867

1) Se fotnoten til tabell 1.
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Figur 1. Ettårige overgangsrater. Menn.
Perioden 1. kvartal 1972 til 2. kvartal 1974

Prosent

100.

90"
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70 -1

•
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•
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Alder

16 -49 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-66 	 67-74

1011•11111• 	 MM..* AMMO, O...., OHM.* .1.110 SIM* 011111.111111 13 21

• • 	 • 	 •	 • 	 • hOyeste/laveste0■11. 	 011.11110 	 ...N.. 	 •••••••

hoyeste/laveste

se også fotnoten til tabell 1.At
P 11
At
P 21
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Figur 2. Ettårige overgangsrater. Kvinner i alt.
Perioden 1. kvartal 1972 til 2. kvartal 1974

Prosent
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Alder

16-19 	 20-24 	 25-29 	 30-39 	 40-49 50-59 60-66 67-74
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1'21
^thOyeste/laveste Pll

hOyeste/laveste P t21

se også fotnoten til tabell 1.



Alder

17

Figur 3. Ettårige overgangsrater. Ugifte kvinner.
Perioden 1. kvartal 1972 til 2. kvartal 1974

Prosent

16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-66 67-74

,••••••■■••••••••••••■•••••■■••■ ■ ••••••••■••••••••••••••••.

• •••••• • ••••••• • ••••••• • •I•••• • 	 • ••••••• •

1; 21
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P 11
,t
P 21

se også fotnoten til tabell 1.
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Figur 4. Ettårige overgangsrater. Gifte kvinner.
Perioden 1. kvartal 1972 til 2. kvartal 1974

Prosent
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4 	1 	1
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Alder       
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1 se også fotnoten til tabell 1.•••■••• •••••••• ••■• ■•••••• ■•••••••• ...••••• •••••■• 	 •••••••        
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Figur 5. Ettårige overgangsrater. FOr gifte kvinner.
Perioden 1. kvartal 1972 til 2. kvartal 1974
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se også fotnoten til tabell 1.
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3.1.2. Flere alternativ for tilknytning til arbeidsmarkedet

I dette avsnittet ser vi litt nærmere på overgangene mellom noen tilstander i arbeidsmarkedet

som vi anser som særlig sentrale. For menn i aldersgruppene mellom 16 og 29 år ser vi på strOmmene

mellom "i arbeidsstyrken", "vernepliktig" og "skoleelever, studenter". For kvinner i de samme al-

dersgruppene ser vi på overgangene mellom "i arbeidsstyrken", "husarbeid hjemme", og "skoleelever,

studenter". For kvinnene ser vi også nærmere på strOmmene mellom "husarbeid hjemme" og "i arbeids-

styrken" i aldersgruppene over 29 år.

Vi skal stort sett la tabellene 6 til 14 tale for seg, og bare peke på enkelte framtredende

trekk. Både for menn og for kvinner i alt viser andelen av personer som går fra å være i arbeids-

styrken på et tidspunkt til å være skoleelever eller studenter ett år senere, nedgang med stigende

alder, men nedgangen er sterkest for kvinnene. I aldersgruppen 16-19 år er denne andelen hOyere for

kvinner enn for menn, mens den i aldersgruppene 20-24 år og 25-29 år er hOyere for menn. Andelen

som fortsetter å være skoleelever eller studenter viser nedgang med alderen for kvinner, mens den

for menn er hOyest i aldersgruppen 20-24 år og lavest i aldersgruppen 25-29 år. I aldersgruppen

16-19 år er andelen noe høyere blant kvinner enn blant menn, mens det motsatte er tilfellet i alders-

gruppene 20-24 år og 25-29 år. Dette har sammenheng med at menn gjennomgående tar mer langvarig

utdanning enn kvinnene.

Tilgangen til status vernepliktig kommer i aldersgruppen 16-19 år i fOrste rekke fra arbeids-

styrken. I aldersgruppen 20-24 år utgjOres denne strOmmen for en stor del av personer som ett år

tidligere var skoleelever eller studenter. Avgangen fra status vernepliktig går for største delen

til arbeidsstyrken. Disse tallene reflekterer det forhold at personer som tar videregående utdanning

ofte får utsettelse med avtjening av verneplikten og at avtjening av verneplikt i ganske stor ut-

strekning skjer mellom endt utdanning og inntreden i arbeidslivet.

Av tabellene 7 og 11 ser vi at tilgangen til arbeidsstyrken fra status husarbeid hjemme for

kvinner i alt viser nedgang med alderen, med unntak av en svak Oking fra aldersgruppen 25-29 år til

aldersgruppen 30-39 år. Dette mOnsteret fant vi også når vi så på overgangene fra "ikke i arbeids-

styrken" til "i arbeidsstyrken" for kvinner i alt (se tabell 2 eller figur 2). Sammenligning av

tallene kan tyde på at den stOrste delen av strOmmen av kvinner fra "ikke i arbeidsstyrken" til

"i arbeidsstyrken" kommer fra husarbeid hjemme. Dette er nok riktig i aldersgruppene over 25 år,

men ikke i de to yngste aldersklassene hvor denne strOmmen for stOrste delen utgjOres av tidligere

skoleelever og studenter. Overgangsratene for strOmmene fra arbeidsstyrken til husarbeid hjemme

viser en Oking med alderen i aldersgruppene mellom 16 og 29 år, deretter en nedgang med alderen,

og i aldersgruppene over 50 år igjen en øking. Dette har sammenheng med at i de yngre alders-

klassene trer relativt mange ut av arbeidsstyrken i forbindelse med ekteskap og barnefOdsler, noe

som gjOr seg gjeldende i mindre grad i aldersgruppene mellom 30 og 49 år. I aldersgruppene over

50 år begynner aldring og helsesvikt å gjOre seg gjeldende og fOrer til at relativt fler går ut

av arbeidsstyrken og ofrer seg for husarbeid. Sammenligning med tabell 4 tyder imidlertid på at

en ganske stor del av kvinner over 50 år som går ut av arbeidsstyrken ikke går over til husarbeid

hjemme. I aldersgruppen 67-74 år gikk gjennomsnittlig 35,0 prosent ut av arbeidsstyrken, men bare

14,1 prosentenheter av disse gikk over til husarbeid hjemme. Grovt regnet domineres samlet avgang

av kvinner fra arbeidsstyrken, av overgang til status "skoleelever, studenter" i aldersgruppen

16-19 år, og av overgang til husarbeid hjemme i aldersgruppene mellom 30 og 59 år.

Når det gjelder ulikheter mellom kvinner med forskjellig ekteskapelig status, har vi tildels

svært små utvalg, og det er derfor vanskelig å trekke konklusjoner. Enkelte trekk kan likevel fram-

heves. I aldersgruppen 16-19 år er andelen som fortsetter i arbeidsstyrken etter ett år, lavere

for ugifte kvinner enn for gifte kvinner, mens dette forhold er omvendt i alle aldersgruppene mellom

20 og 74 år. Andelen som går fra arbeidsstyrken til husarbeid hjemme er hOyere for gifte kvinner

enn for ugifte i alle aldersklassene mellom 16 og 74 år. Når andelen av ugifte kvinner i alderen

16-19 år som fortsetter i arbeidsstyrken er såpass lav (64,0 prosent) skyldes dette at en forholds-

vis stor andel forlater arbeidsstyrken for å studere eller gå på skole. Andelen som går fra hus-

arbeid hjemme til arbeidsstyrken er gjennomgående hOyere for ugifte kvinner enn for gifte.



"skoleelever, 	 "Til	 "i arbeidsstyrken"	 vernepliktig"
studenter"

rate	 rate	 rate	 rate 	 rate 	 rate 	 rate 	 rate	 rate

Alder

Fra

gj.-	 hOy-, 	lav-	 gj.- 	hy-	lav-	 gj.- 	hy-	lav- 	Sum
1)

sn.	 este	 este	 sn.	 este	 este	 sn.	 este	 este

Alder

Fra

21

Tabell 6. Overgangsrater for menn fra ett kvartal til samme kvartal påfOlgende år. Overganger
mellom tilstandene:fli arbeidsstyrken", "skoleelever, studenter" og "vernepliktig".
Observasjoner fra periodene: 72 1_731, 7211_7311 , 72111_73111 , 7211/_73IV , 731_741 og
7311-7411. Prosent

"i arbeidsstyrken" 	 69,2 77,9 60,2 19,8 24,2 15,3 9.2 12,0 4,4 549
16-19 "skoleelever, studenter" 32,4 38,6 24,0 61,5 65,3 56,4 5,0 9,9 0,9 736

"vernepliktig" 	 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 3

"i arbeidsstyrken" 	 83,5 91,6 77,2 8,1 14,7 1,9 6,3 11,0 1,5 864
20-24 "skoleelever, studenter" 21,2 26,8 13,0 63,2 77,8 51,8 14,4 21,4 9,2 312

"vernepliktig" 	 81,1 88,0 65,5 10,8 20,7 3,2 7,0 13,8 3,0 185

"i arbeidsstyrken" 	 96,8 97,8 95,7 2,4 3,3 1,8 0,2 0,5 - 1 210
25-29 "skoleelever, studenter" 37,6 50,0 25,0 54,8 65,2 35,3 4,3 17,6 _ 93

"vernepliktig" 	 71,4 100,0 - 14,3 33,3 - 14,3 100,0 _ 7

1) I denne kolonnen angis tallet på personer i den tilstand som forlates, summert over alle observa-
sjonsperiodene.

Tabell 7. Overgangsrater for kvinner i alt fra ett kvartal til samme kvartal påfOlgende år.
Overganger mellom tilstandene: fl i arbeidsstyrken", "skoleelever, studenter" og
"husarbeid hjemme". Samme observasjonsperioder som i tabell 6. Prosent

"skoleelever,
studenter"

gi. - 	"fi-OY- 	lav- 	gi. - 	høy- .lav-	 hy-	 lav-
sn.	 este	 este	 sn.	 este	 este	 sn.	 este	 este
rate	 rate	 rate	 rate	 rate	 rate	 rate	 rate	 rate

"i arbeidsstyrken" "husarbeid hjemme"

Sum
1)

64,6 66,2 62,5 24,0 30,7 20,3 10,5 14,1 4,0 420
33,1 42,7 26,9 62,5 67,3 51,7 4,1 6,0 1,7 632
30,6 75,0 13,3 50,0 - 58,2 75,0 11,1 62

78,5 82,2 72,0 7,7 10,6 5,9 13,2 21,5 7,9 627
39,9 51,6 33,3 55,9 63, 0 45,2 4,2 6,7 - 168
16,2 20,8 10,6 2,2 4,6 - 82,6 88,3 75,0 328

79,5 87,4 71,1 0,8 3,0 - 19,2 27,7 10,8 610
56,0 75,0 33,3 24,0 40,0 - 20,0 66,7 - 25
14,4 17,9 10,4 0,3 1,0 - 85,6 89,6 80,0 617

"i arbeidsstyrken" 	
16-19 "skoleelever, studenter"

"husarbeid hjemme" 	

"i arbeidsstyrken" 	
20-24 "skoleelever, studenter"

"husarbeid hjemme" 	

"i arbeidsstyrken" 	
25-29 "skoleelever, studenter"

"husarbeid hjemme" 	

1) I denne kolonnen angis tallet på personer i den tilstand som forlates, summert over alle observa-
sjonsperiodene.

Tabell 8. Overgangsrater for ugifte kvinner fra ett kvartal til samme kvartal påfOlgende år.
Overganger mellom tilstandene: "i arbeidsstyrken", "skoleelever, studenter" og
"husarbeid hjemme". Samme observasjonsperioder som i tabell 6. Prosent

"skoleelever,Til	 "i arbeidsstyrken"	 " husarbeid hjemme"
studenter"

gj.- hOy- lav- gj.- hOy- lav- iT717---EFF---=." Sumi)
sn.	 este	 este	 sn.	 este	 este	 sn.	 este	 este
rate	 rate	 rate	 rate	 rate	 rate	 rate	 rate	 rate

Alder

Fra

"i arbeidsstyrken" 	 64,0 67,1 60,7 25,1 31,5 20,5 9,7 14,8 2,7 403
16-19 "skoleelever, studenter" 33,3 42,7 27,3 62,4 67,4 51,7 4,0 5,3 1,7 627

"husarbeid hjemme" 	 35,0 100,0 - 20,0 66,7 - 48,8 75,0 40

"i arbeidsstyrken" 	 81,3 84,2 79,0 10,4 14,5 7,7 7,9 11,3 4,1 433
20-24 "skoleelever, studenter" 39,0 50,0 30,6 56,6 64,0 46,7 4,4 7,1 _ 159

"husarbeid hjemme" 	 15,9 30,0 - 13,6 25,0 - 70,6 100,0 60,0 44

"i arbeidsstyrken" 	 94,2 100,0 90,9 1,9 4,5 3,9 6,1 154
25-29 "skoleelever, studenter" 61,5 100,0 25,0 30,8 50,0 13

"husarbeid hjemme" 	 12,5 50,0 - 86,4 100,0 50,0 24

1) I denne kolonnen angis tallet på personer i den tilstand som forlates, summert over alle observa-
sjonsperiodene.



"i arbeidsstyrken"

gj.-
	

høy-
	

lav-
sn. 	 este	 este
rate 	 rate 	 rate

"skoleelever,
studenter"

gj.- 	 høy- 	 lav-
sn. 	 este 	 este
rate 	 rate 	 rate

"husarbeid hjemme"

gj.-
	

høy-
	

lav- 	 Sum
1)

sn. 	 este 	 este
rate 	 rate 	 rate

gj.-
sn.
rate

høy- lav-
este 	 este
rate 	 rate

Fra

gi. -
sn.
rate

høy-
este
rate

Alder gj.-
sn.
rate

høy-
este
rate

lav- 	 Sum
1)

este
rate

16-19

20-24
"i arbeidsstyrken" 	
"skoleelever, studenter"
"husarbeid hjemme" 	

50,0 100,0

22,2 100,0

"i arbeidsstyrken" 	
"skoleelever, studenter"
"husarbeid hjemme" 	

Til 	 "i arbeidsstyrken"

lav-
este
rate

"skoleelever,
studenter"

- 	 100,0 100,0 100,0 3

25,0 100,0 4

- 	 80,0 100,0 9

50,0 10,0 50,0 20
100,0 1

- 	 80,0 100,0 50,0 18

) I denne kolonnen angis tallet på personer i den tilstand som forlates, summert over alle observa-
sjonsperiodene.

Tabell 11. Overgangsrater for kvinner i alt fra ett kvartal til samme kvartal påfølgende år.
Overganger mellom tilstandene: "i arbeidsstyrken" og "husarbeid hjemme". Samme obser-
vasjonsperioder som i tabell 6. Prosent

"husarbeid hjemme"

"i arbeidsstyrken"  	 90,0 100,0
25-29 "skoleelever, studenter" 100,0 100,0

"husarbeid hjemme"  	 16,7 	 50,0

22

Tabell 9. Overgangsrater for gifte kvinner fra ett kvartal til samme kvartal påfølgende år.
Overganger mellom tilstandene: "i arbeidsstyrken", "skoleelever, studenter" og
"husarbeid hjemme". Samme observasjonsperioder som i tabell 6. Prosent

"i arbeidsstyrken" 	 70,6 100,0 50,0 29,4 50,0 17
16-19 "skoleelever, studenter" 80,0 100,0 50,0 20,0 50,0 5

"husarbeid hjemme" 	 25,0 40,0 71,4 100,0 33,3 20

"i arbeidsstyrken" 	 73,0 77,8 58,1 1,6 4,0 25,3 41,9 18,5 190
20-24 "skoleelever, studenter" 55,6 100,0 - 44,4 100,0 9

"husarbeid hjemme" 	 16,0 22,2 10,7 0,4 1,8 84,3 91,5 75,6 275

"i arbeidsstyrken" 	 73,9 84,9 62,1 0,5 1,3 - 25,7 37,9 13,7 432
25-29 "skoleelever, studenter" 41,7 100,0 16,7 33,3 - 41,7 100,0 12

"husarbeid hjemme" 	 14,4 18,0 9,3 0,3 1,1 - 85,8 90,7 82,6 575

1) I denne kolonnen angis tallet på personer i den tilstand som forlates, summert over alle observa-
sjonsperiodene.

Tabell 10. Overgangsrater for før gifte kvinner fra ett kvartal til samme kvartal påfølgende år.
Overganger mellom tilstandene: "i arbeidsstyrken", "skoleelever, studenter" og
"husarbeid hjemme". Samme observasjonsperioder som i tabell 6. Prosent

Alder
Til "arbeidsstyrken" fra "husarbeid" Til "husarbeid" fra "arbeidsstyrken"
gj.sn.
rate

høyeste
rate

laveste
rate

Sum
1) gj.sn. 	 høyeste 	 laveste um

rate 	 rate 	 rate

30-39 	 16,9 19,2 13,9 985 13,8 16,2 10,8 1 076

40-49 	 14,2 19,5 8,5 972 9,2 13,9 5,6 1 305

50-59 	 11,9 16,6 7,4 1 	 122 11,2 12,2 10,1 1 373

60-66 	 5,5 7,9 3,8 765 13,9 18,2 11,2 582

67-74 	 3,2 656 14,1 23,1 7,7 198

16-74 	 11,8 12,8 10,8 5 514 12,5 15,0 10.0 6 201

1) Tallet på personer i den tilstand som forlates, summert over alle observasjonsperiodene.



Til "husarbeid" fra "arbeidsstyrken" 
gj.sn. 	 høyeste 	 laveste

Sum
1) 	 gj.sn. 	 høyeste 	 laveste Sum

1)
rate 	 rate 	 rate 	 rate 	 rate 	 rate

Til "arbeidsstyrken" fra "husarbeid" 
Alder

	30-39 	

	

40-49 	

	

50-59 	

	

60-66 	

	

67-74 	

	

16-74 	

	

14,8 	 17,9

	

10,0 	 15,1

	

13,2 	 14,7

	

18,6 	 22,6

	

22,1 	 37,5

18,1

	

11,0 	 926

	

6,0 	 1 081

	

11,9 	 1 073

	

14,8 	 334

68

	

12,8
	

4 127

16,6

13,3

11,7

5,1

0,7

19,0

20,5

14,5

7,6

1,4

13,0

9,0

7,1

3,6

946

910

1 020

626

456

11,7 	 14,0 	 10,6 	 4 820 	 15,2
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Tabell 12. Overgangsrater for ugifte kvinner fra ett kvartal til samme kvartal påfølgende år.
Overganger mellom tilstandene: "i arbeidsstyrken" og "husarbeid hjemme". Samme observa-
sjonsperioder som i tabell 6. Prosent

Alder
Til "arbeidsstyrken" fra "husarbeid" Til "husarbeid" fra "arbeidsstyrken"
gj.sn.
rate

høyeste
rate

laveste
rate

Sum
1) gj.sn.

rate
høyeste
rate

laveste
rate

li
Sum

30-39 	 30,8 66,7 13 1,0 7,1 96

40-49 	 36,4 100,0 11 6,9 10,7 130

50-59 	 18,5 50,0 27 4,1 6,7 147

60-66 	 18,2 36,4 44 5,0 8,7 140

67-74 	 1,6 12,5 63 6,7 14,3 75

16-74 	 17,3 22,6 3,2 266 6,8 9,2 3,3 1 578

1) Tallet på personer i den tilstand som forlates, summert over alle observasjonsperiodene.

Tabell 13. Overgangsrater for gifte kvinner fra ett kvartal til samme kvartal påfølgende år.
Overganger mellom tilstandene: "i arbeidsstyrken" og "husarbeid hjemme". Samme observa-
sjonsperioder som i tabell 6. Prosent

I) Tallet på personer i den tilstand som forlates, summert over alle observasjonsperiodene.

Tabell 14. Overgangsrater for før gifte kvinner fra ett kvartal til samme kvartal påfølgende år.
Overganger mellom tilstandene: "i arbeidsstyrken" og "husarbeid hjemme". Samme observa-
sjonsperioder som i tabell 6. Prosent

Alder
Til "arbeidsstyrken" fra "husarbeid" Til "husarbeid" fra "arbeidsstyrken"
gj.sn.
rate

hOyeste
rate

laveste
rate

Sum
1)	. gj.sn. 	 hOyeste 	 laveste

Sum
1)

	rate	 rate 	 rate

30-39 	 15,4 50,0 26 18,5 33,3 10,0 54

40-49 	 25,5 36,4 12,5 51 3,2 11,1 93

50-59 	 13,3 50,0 75 5,1 11,5 158

60-66 	 2,1 8,3 95 11,1 21,4 4,8 108

67-74 	 2,2 10,5 137 14,5 37,5 55

16-74 	 8,9 21,4 2,5 428 8,5 12,0 51 496

1) Tallet på personer i den tilstand som forlates, summert over alle observasjonsperiodene.
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3.1.3. Overganger mellom næringer

Tabell 15 gir noen tall for overganger mellom næringsgrupper fra ett kvartal til samme

kvartal påfølgende år. De mest slående trekk ved disse tallene er at andelene som forblir i samme

næringsgruppe etter ett år, ikke viser særlig stor variasjon fra næringsgruppe til næringsgruppe,

og at personene som forlater en næring fordeler seg temmelig jevnt på de vrige næringsgruppene.

Næringsgruppe nr. 9 i tabellen, som omfatter renovasjon, rengjOring, kultur, sport og personlig

tjenesteyting, avviker noe fra dette mOnsteret med en betraktelig lavere andel som fortsatt er i

næringen etter ett år. Det er også stor forskjell mellom hOyeste og laveste observerte rate for

denne næringsgruppe.

Avgangen domineres i alle næringer av de som trer ut av arbeidsstyrken. For næringsgruppene

jordbruk, skogbruk etc., bygg og anlegg, varehandel etc. og transport er avgangen til andre næringer

stOrst til bergverk, industri, vann- og kraftforsyning. Den sistnevnte næringsgruppen er den som

totalt sett sysselsetter flest mennesker, det er derfor rimelig at en stor del av avgangen fra noen-

lunde beslektede næringer finner veien til denne næringen. Bergverk, industri, vann- og kraftfor-

syning har stOrst avgang til varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet, som totalt sett er den

nest største næringsgruppen. Bank, forsikring, finans- og eiendomsdrift har også sin største avgang

til varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet. Fra offentlig administrasjon, politi og rettsvesen

og fra renovasjon, rengjOring, kultur etc. er avgangen stOrst til undervisning, helse og andre so-

siale tjenester. Den sistnevnte næringsgruppen har størst avgang til renovasjon, rengjOring, kultur,

etc. og nest stOrst til offentlig administrasjon etc.

De fleste arbeidssøkere 	 gar ut avarbeidsstyrkenetter ett år. Ni prosent er fortsatt

arbeidssøkere etter ett år (de kan dog ha vært sysselsatte i mellomtiden). Av de arbeidssOkere

som er sysselsatte ett år senere har det største antallet gått til bergverk, industri etc. Langt

de fleste av de som ikke var i arbeidsstyrken på første tidspunkt er heller ikke i arbeidsstyrken

ett år senere. Av de som går inn i arbeidsstyrken, sysselsettes stOrste antallet i undervisning

og helsevesen.

1) "ArbeidssOkere uten arbeidsinntekt". Ma ikke forveksles med Arbeidsdirektoratets "arbeids-
ledige", som registreres ved arbeidskontorene.



Til 	 1 Jordbruk etc.

1) 	 2) 	 3)
Fra

1 Jordbruk, skogbruk,
fiske og fangst 	

2 Bergverk, industri, vann
og kraftforsyning 	

3 Bygg og anlegg 	
4 Varehandel, hotell- og

79,8 88,1 73,6

	

0,9 	 1,3 	 0,3

	

3,3 	 5,4 	 1,3

restaurantvirksomhet 	 0,5 	 0,7 	 0,4
5 Transport  	 0,7 	 1,4 	 -
6 Bank, forsikring, finans-

og eiendomsdrift  	 0,5 	 1,1
7 Off. administrasjon, politi

og rettsvesen  	 0,5 	 1,3 	 -
8 Undervisning, helse og

andre sosiale tjenester 	 0,3 	 0,6 	 -
9 Renovasjon, rengjOring,

kultur, sport og person-
lig tjenesteyting  	 1,0 	 2,7 	 -

10 ArbeidssOkere  	 2,9 	 5,4
	

1,8
11 Ikke i arbeidsstyrken  	 2,0 	 3,2

	
1,3

1) 	 2) 	 3) 	 1)

1 Jordbruk, skogbruk,
fiske og fangst  	 1,0 	 1,7 	 0,3 	 0,2

2 Bergverk, industri, vann
og kraftforsyning  	 1,3 	 1,7 	 0,7 	 0,3

3 Bygg og anlegg  	 1,7 	 2,6 	 0,9 	 0,8
4 Varehandel, hotell- og

restaurantvirksomhet 	 0,8 	 1,3 	 0,2 	 0,5
5 Transport 	  79,5 87,9 74,5 	 0,9
6 Bank, forsikring, finans-

og eiendomsdrift  	 0,9 	 4,1 	 - 80,7
7 Off. administrasjon, politi

og rettsvesen  	 1,5 	 2,5 	 0,7 	 1,1
8 Undervisning, helse og

andre sosiale tjenester . 	 0,3 	 0,6 	 - 	 0,4
9 Renovasjon, rengjøring,

kultur, sport og person-
lig tjenesteyting 	

10 Arbeidssøkere 	
11 Ikke i arbeidsstyrken 	

	2,1	 4,3 	 - 	 0,6

	

7,4 10,9 	 - 	 2,0

	

1,1 	 1,4 	 0,5 	 0,4  

9 Renovasjon etc.

1) 	 2) 	 3)

1 Jordbruk, skogbruk,
fiske og fangst  	 0,7 	 1,4

2 Bergverk, industri, vann
og kraftforsyning  	 0,9 	 1,8 	 0,4

3 Bygg og anlegg  	 0,8 	 1,9
4 Varehandel, hotell- og

restaurantvirksomhet 	 1,2 	 2,2 	 0,7
5 Transport  	 0,7 	 1,1 	 0,3
6 Bank, forsikring, finans-

og eiendomsdrift  	 0,6 	 2,4
7 Off. administrasjon, politi

og rettsvesen ..... 	 0,8 	 1,5
8 Undervisning, helse og

andre sosiale tjenester . 	 1,4 	 2,3 	 0,7
9 Renovasjon, rengjøring,

kultur, sport og person-
lig tjenesteyting 	

10 ArbeidssOkere ........ 	
11 Ikke i arbeidsstyrken 	

	62,1	 82,2 	 51,1

	

4,1 	 9,1

	

1,5 	 2,3
	

0,5
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Tabell 15. 	 Overgangsrater for næringer fra ett kvartal til samme kvartal påfølgende år. Menn og
kvinner i alt. Observasjoner fra periodene: 1972 1-73 1 , 7211-7311, 72111-731H,
721V-731V , 731_741 og 7311_7411 • Prosent

2 Industri etc. 3 Bygg og anlegg 4 varehandel etc.

1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2) 3)

1,8 2,8 0,9 0,9 1,8 0,3 0,9 1,8 0,3

81,5 89,7 77,6 2,3 3,0 1,1 3,8 4,4 3,1
5,9 8,7 3,9 76,4 82,3 70,6 2,4 3,6 1,3

4,9 7,3 2,7 0,9 1,7 0,4 78,6 87,3 72,4
3,2 4,2 1,9 2,5 4,1 1,4 2,0 3,3 0,4

1,5 3,1 1,4 3,7 - 2,6 4,8

0,5 1,5 2,3 4,4 0,7 0,6 1,5

0,8 1,5 0,2 0,1 0,3 - 0,9 2,2 0,3

3,6 8,0 1,6 0,8 2,9 - 4,2 7,9 1,3
17,6 29,1 8,1 7,8 10,9 2,7 7,4 10,8 4,5
2,4 3,4 1,0 0,9 1,3 0,5 2,5 2,9 1,0

5 Transport 6 Bank etc. 7 Off. adm. etc. 	 8 Underv. etc.

2) 3) 1) 2) 3) 1) 	 2) 3)

0,9 0,2 0,8 0,9 	 1,5

0,9 0,2 0,5 - 0,5 	 0,7 0,3
1,6 0,4 0,6 1,9 - 0,3 	 1,4

0,7 0,2 0,1 0,7 1,3 	 2,1 0,7
1,4 0,4 0,7 1,1 1,5 	 3,6 0,3

94,4 69,8 2,0 3,8 1,8 	 3,8

1,9 0,6 81,7 89,8 77,8 3,9 	 8,0 1,5

0,6 1,3 2,2 0,6 82,7 	 89,4 78,5

1,6 - 1,3 2,4 - 5,9 	 9,4 1,6
4,3 - 1,2 4,3 - 6,6 	 13,0 1,8
0,7 0,2 0,3 0,5 0,1 2,9 	 4,5 1,1

10 Arbeidssøkere 11 Ikke i arb.st. 4)
Sum

1) 2) 3) 1) 2 3)

0,3 0,9 13,3 16,2 7,4 2 136

0,3 1,0 0,1 8,0 9,7 2,7 4 344
0,5 0,9 7,3 8,9 3,9 1 425

0,8 1,3 0,5 10,3 13,2 5,0 2 754
0,8 1,5 0,4 7,5 10,3 4,2 1 639

0,6 2,2 7,3 11,1 2,4 654

0,3 0,9 6,7 9,5 0,7 789

0,4 0,8 11,5 14,5 5,6 2 371

1,5 2,9 0,6 16,7 21,4 8,9 824
9,0 18,2 6,4 34,0 45,9 21,7 244
0,9 1,1 0,7 85,1 92,5 81,9 11 011

1) Gjennomsnittlige overgangsrater for alle observasjonsperiodene. 	 2) Høyeste observerte enkeltrate.
3) Laveste observerte enkeltrate. 	 4) Tallet på personer i den tilstand som forlates, summert over

alle observasjonsperiodene.
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3.2. Overgangsrater fra ett kvartal til det neste

3.2.1. To alternativ for tilknytning til arbeidsmarkedet

Tabellene 16 til 20 og figur 6 viser overgangsratene mellom "i arbeidsstyrken" og "ikke i

arbeidsstyrken" fra ett kvartal til det neste i perioden fra fOrste kvartal 1972 til annet kvartal

1974. Sammenligning med overgangsratene fra et kvartal ett år til samme kvartal påfOlgende år viser

naturlig nok at andelen personer som fortsatt er i arbeidsstyrken etter ett kvartal, er hOyere i

alle kategorier av kjønn, alder og ekteskapelig status enn de tilsvarende ettårige rater. Andelene

som går fra "ikke i arbeidsstyrken" til "i arbeidsstyrken" er lavere når perioden er ett kvartal enn

når den er ett år. Det er særlig i de yngste og i de eldste aldersgruppene at forskjellen mellom

de kvartalsvise ratene og de ettårige ratene er stor.

Vi skal ikke se nærmere på strOmmene mellom arbeidsstyrken, utdanning, husarbeid hjemme og

verneplikt fra det ene kvartalet til det neste. StrOmmene til og fra gruppen "skoleelever, studen-

ter" vil rimeligvis vise stor sesongvariasjon og vi har ikke observasjoner nok til å estimere en

slik variasjon.

Tabell 16. 	 Overgangsrater for menn fra ett kvartal til det neste.
1972 1 til 1974 11 . 	 Prosent. 1 )

Observasjoner fra perioden

Til arbeidsstyrken fra
arbeidsstyrken

Til arbeidsstyrken fra ikke i
arbeidsstyrken

Alder hOyeste laveste hOyeste laveste

1311 At

P 1
At
P 11

E N
t

t 1 1321
At
P 21

At
P21

E Nt
t 2

16-19 	 84,2 95,2 72,2 810 16,1 28,5 4,0 1 037

20-24 	 89,8 95,7 85,3 1 358 22,5 28,8 16,3 890

25-29 	 97,7 100,0 95,3 1 841 27,5 60,0 14,5 222

30-39 	 98,9 99,4 97,8 2 967 36,4 50,0 22,2 121

40-49 	 98,6 99,5 97,1 3 515 33,1 52,2 22,2 175

50-59 	 97,7 98,7 96,6 3 791 14,7 25,6 5,7 430

60-66 	 96,4 98,1 94,9 1 828 9,2 16,4 4,1 552

67-74 	 81,4 90,1 69,0 646 3,5 5,6 1,5 1 269

16-74 	 96,0 97,4 94,9 16 784 14,2 19,7 8,2 4 828

1) Se fotnoten til tabell 1.

Tabell 17. Overgangsrater for kvinner i alt fra ett kvartal
perioden 1972 1 til 1974 11 . 	 Prosent. 1 )

til det neste. 	 Observasjoner fra

Til arbeidsstyrken fra
arbeidsstyrken

Til arbeidsstyrken fra ikke i
arbeidsstyrken

Alder hOyeste 	 laveste hOyeste 	 laveste
E N

t
At 	 1st 	

t1'11P 11 	 11
At 	 At 	 E N

t
1321 	 t 2P 21 	 P 21

16-19 84,0 	 92,1 	 67,1 	 669 16,5 	 25,5 	 7,4 	 1 062

20-24 88,9 	 94,5 	 77,5 	 977 14,6 	 19,8 	 7,5 	 863

25-29 88,0 	 92,1 	 80,0 	 939 10,0 	 17,6 	 7,2 	 1 035

30-39 89,9 	 93,4 	 84,5 	 1 700 10,9 	 15,2 	 7,0 	 1 	 601

40-49 93,1 	 95,6 	 91,1 	 2 072 11,2 	 16,1 	 7,5 	 1 	 623

50-59 90,9 	 96,0 	 87,3 	 2 168 7,7 	 10,0 	 4,8 	 2 130

60-66 88,6 	 93,8 	 84,1 	 901 4,6 	 7,9 	 3,1 	 1 653

67-74 77,7 	 86,0 	 51,9 	 283 1,8 	 3,9 	 0,8 	 2 070

16-74 89,6 	 92,0 	 84,8 	 9 719 8,6 	 9,7	 6,8 	 12 052

1) Se fotnoten til tabell 1.



Tabell 19. 	 Overgangsrater for gifte kvinner fra ett kvartal til
perioden 1972 1 til 1974 11 . 	 Prosent. 1 )

Alder

Til arbeidsstyrken fra
arbeidsstyrken

høyeste laveste

1 1
At
P 11

At
P 11

E N
t

t 1

16-19 	 72,4 100,0 33,3 29

20-24 	 84,5 91,2 75,0 304

25-29 	 85,3 91,0 75,0 658

30-39 	 89,2 92,3 83,2 1 448

40-49 	 92,3 94,8 89,6 1 745

50-59 	 89,6 94,9 85,3 1 667

60-66 	 84,9 90,0 76,9 523

67-74 	 78,6 100,0 58,3 98

16-74 	 88,9 91,3 85,5 6 473

1) Se fotnoten til tabell 1.

Tabell 20. Overgangsrater for fOr gifte kvinner fra ett kvartal
perioden 1972 1 til 1974 11 . Prosent. 1 )

Til arbeidsstyrken fra
arbeidsstyrken

hOyeste
At
P 11

laveste
At
P 11

Alder

E Nt
t 1

	16-19 	

	

20-24 	

	

25-29 	

	

30-39 	

	

40-49 	

	

50-59 	

	

60-66 	

	

67-74 	

	

16-74 	

	

100,0 	 100,0 	 100,0

	

87,5 	 100,0 	 -

	

90,9 	 100,0 	 50,0

	

89,4 	 100,0 	 69,3

	

96,8 	 100,0 	 93,3

	

94,7 	 100,0 	 82,8

	

93,5 	 100,0 	 87,5

	

76,2 	 87,5 	 57,1

92,0

2

8

33

94

155

266

184

84

95,3 	 88,8
	

830

1) Se fotnoten til tabell 1.
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Tabell 18. 	 Overgangsrater for ugifte kvinner fra ett kvartal til
perioden 1972 1 til 1974 11 . 	 Prosent. 1 )

det neste. 	 Observasjoner fra

Til arbeidsstyrken fra
arbeidsstyrken

Til arbeidsstyrken fra ikke i
arbeidsstyrken

Alder hOyeste laveste - 110yeste laveste t
i"11

At At E Nt
1321

At At E N
P ll P11

t 1 P21 P 21
t 2

16-19 	 84,6 93,8 66,7 637 16,9 26,4 6,9 1 011

20-24 	 91,0 97,6 77,8 665 12,9 28,9 5,4 482

25-29 	 94,8 100,0 87,1 248 11,3 28,6 - 71

30-39 	 97,5 100,0 86,7 158 7,3 100,0 - 41

40-49 	 97,7 100,0 93,8 172 9,1 50,0 - 55

50-59 	 96,2 100,0 91,3 235 3,9 9,5 - 127

60-66 	 93,8 100,0 86,7 194 5,3 16,7 - 152

67-74 	 78,2 89,5 25,0 101 2,3 7,5 - 345

16-74 	 90,8 95,8 81,7 2 416 12,2 19,7 5,2 2 222

1) Se fotnoten til tabell 1.

det neste. Observasjoner fra

Til arbeidsstyrken fra ikke i
arbeidsstyrken

1321

hOyeste
At
P 21

laveste
At 	 E Nt
P21
	ti

8,5 33,3 - 47

13,2 17,5 5,8 486

10,0 18,9 6,1 930

10,8 16,0 7,1 	 1 507

11,0 14,1 7,7 	 1 478

7,8 10,5 4,4 	 1 812

4,6 6,3 3,1 	 1 178

1,6 3,1 - 	 1 036

8,2 11,2 6,7 	 8 500

til det neste. 	 Observasjoner fra

Til arbeidsstyrken fra ikke i
arbeidsstyrken

A
hOyeste laveste t

P21
At
P 21

At 	 E
P 21

Nt 2

4

15,4 100,0 13

8,8 20,0 34

15,1 50,0 53

15,6 28,6 90

8,9 22,2 191

4,3 10,0 323

1,9 5,8 689

4,9 7,0 1,7 	 1 463
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Figur 6. Overgangsrater fra ett kvartal til det neste. Perioden 1. kvartal 1972 til 2. kvartal 1974

16- 20- 25- 30- 40- 50- 60 - 67-
19 	 24 29 39 	 49 	 59 	 66 74



9 Renovasjon etc.
1) 	 2) 	 3)

10 Arbeidssøkere 	 11 Ikke i arb.st.
1) 	 2) 	 3)
	

1)	 2)	 3)
Sum

4)
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3.2.2. Overganger mellom næringer

Analogt med overgangene mellom "i arbeidsstyrken" og "ikke i arbeidsstyrken" er andelene som

fortsatt er i samme næring etter ett kvartal høyere enn tilsvarende andeler på ett års sikt, og an-

delene som skifter næring fra ett kvartal til det neste er lavere enn andelene som bytter næring fra

ett kvartal ett år til samme kvartal påfølgende år. Selve mønsteret er imidlertid svært likt.

Tabell 21. Overgangsrater for næringer fra ett kvartal til det neste. Menn og kvinner i alt.
Observasjoner fra perioden 1972 1 til 1974 11

Til 	 1 Jordbruk etc. 2 Industri etc. 3 Bygg og anlegg 4 Varehandel etc.
1) 2) 3) 1) 2) 3) 1) 2)

83,2 90,2 79,1 1,7 3,2 0,3 1,4 2,0

0,8 1,2 0,3 88,0 90,3 79,7 1,5 2,2
2,1 3,7 1,1 4,7 8,3 1,5 82,4 87,8

0,4 0,8 3,7 6,2 2,2 1,1 1,7
0,8 1,1 0,3 2,0 3,2 1,0 1,4 3,7

0,2 2,0 1,4 3,2 0,6 2,2

0,3 0,8 0,3 1,2 1,9 4,7

0,4 1,0 0,7 1,3 0,1 0,4

1,0 2,6 - 	 2,8 6,8 0,9 0,8 2,0
2,2 5,1 - 	 15,1 25,0 - 7,7 13,2
1,6 2,3 1,1 1,7 2,6 0,9 0,6 1,1

Fra

1 Jordbruk, skogbruk,
fiske og fangst 	

2 Bergverk, industri, vann
og kraftforsyning 	

3 Bygg og anlegg 	
4 Varehandel, hotell- og

restaurantvirksomhet
5 Transport
6 Bank, forsikring, finans

og eiendomsdrift 	
7 Qff. administrasjon, politi

og rettsvesen 	
8 Undervisning, helse og

andre sosiale tjenester .
9 Renovasjon, rengjøring,

kultur, sport og person-
lig tjenesteyting 	

10 Arbeidssøkere 	
11 Ikke i arbeidsstyrken 	

	3) 	 1 	 2) 	 3)

	

0,9 	 0,7 	 1,3

	

1,0 	 2,3 	 4,9 	 1,2

	

73,5 	 1,3 	 2,6 	 0,4

- 83,9 88,9 78,8

	

0,4 	 1,4 	 2,8

2,2 	 3,5 	 0,8

0,2 	 0,8

0,6 	 1,0 	 0,2

3,8 	 6,9 	 0,8

	

2,0 	 7,2 14,9 	 -

	

0,3 	 1,8 	 2,9 	 1,1

5 Transport 	 6 Bank etc. 7 Off. adm. etc. 	 8 Underv. etc.
1) 	 2) 	 3) 	 1) 	 2) 3 	 1) 	 2) 	 3) 1) 	 2) 	 3)

1 Jordbruk, skogbruk,
fiske og fangst  	 0,8 	 1,5 	 -5)

	

- 	 0,u 0,3 	 - 	 0,1 	 0,5
2 Bergverk, industri, vann

og kraftforsyning  	 0,7 	 1,0 	 0,3 	 0,2 	 0,7 	 - 	 0,1 	 0,5 	 - 	 0,3 	 0,7
3 Bygg og anlegg  	 1,8 	 3,3 	 0,8 	 0,5 	 1,2 	 - 	 0,6 	 1,1 	 - 	 0,2 	 0,7
4 Varehandel, hotell- og

restaurantvirksomhet .. . . 	 0,7 	 1,8 	 - 	 0,6 	 0,9 	 0,2 	 0,1 	 0,2 	 - 	 0,7 	 2,1 	 -
5 Transport 	  86,3 89,1 79,3 	 0,8 	 2,3 	 _ 	 0,7 	 1,4 	 - 	 0,5 	 1,4 	 -
6 Bank, forsikring, finans

og eiendomsdrift  	 1,2 	 4,3 	 - 84,8 90,6 76,7 	 1,1 	 3,0 	 - 	 1,4 	 2,7
7 Off. administrasjon, politi

og rettsvesen  	 1,5 	 3,7 	 - 	 0,9 	 1,8 	 - 85,6 92,1 75,8 	 3,8 	 7,8 	 0,8
8 Undervisning, helse og

andre sosiale tjenester . 	 0,2 	 0,5 	 - 	 0,3 	 1,3 	 - 	 0,8 	 1,3 	 0,3 86,6 90,5 82,6
9 Renovasjon, rengjøring,

kultur, sport og person-
lig tjenesteyting  	 1,6 	 4,3	 - 	 0,6 	 1,4 	 - 	 1,0 	 2,9 	 - 	 5,0 	 6,4 	 1,5

10 Arbeidssøkere  	 5,9 11,9 	 1,8 	 0,5 	 1,8 	 - 	 0,7 	 2,1 	 - 	 5,5 12,5 	 -
11 Ikke i arbeidsstyrken  	 0,7 	 1,0 	 0,5 	 0,2 	 0,6 	 _ 	 0,2 	 0,5 	 - 	 2,0 	 4,2 	 1,2

0,5 	 1,1

1 Jordbruk, skogbruk,
fiske og fangst 	

2 Bergverk, industri, vann
0,8 1,8	 0,3	 0,4 	 0,8	 -	 10,4	 13,5 7,1 3 232

og kraftforsyning .. . .. 	 0,8 	 1,8 	 0,4 	 0,5	 0,8	 0,1	 4,9	 13,5 	 7,1 	 6 566
3 Bygg og anlegg  	 0,4 	 0,8 	 - 	 1,2 	 1,9	 0,4	 4,7	 9,0	 2,2	 2 308
4 Varehandel, hotell- og

restaurantvirksomhet .. . . 	 1,3 	 2,1 	 0,2 	 0,4 	 1,1 	 -
	 7,1
	

9,6
	

4,6 	 4 226
5 Transport  	 0,3 	 0,7 	 - 	 0,5 	 1,1

	
5,4
	

8,5
	

3,3 	 2 539
6 Bank, forsikring, finans

og eiendomsdrift  	 0,5 	 1,7 	 - 	 0,3	 1,7 	 - 	 6,4 	 13,6 	 3,3 	 944
7 Off. administrasjon, politi

og rettsvesen  	 0,8 	 1,8 	 - 	 0,1 	 0,7 	 - 	 4,7 	 7,0 	 3,2 	 1 199
8 Undervisning, helse og

andre sosiale tjenester . 	 1,2 	 2,0 	 0,7 	 0,4 	 0,7 	 - 	 8,7 	 13,3 	 5,9 	 3 761
9 Renovasjon, rengjøring,

kultur, sport og person-
lig tjenesteyting 	

10 Arbeidssøkere 	
11 Ikke i arbeidsstyrken 	

70,0
4,5
0,9

	

77,9 	 61,8

	

15,2 	 1,8

	

1,4 	 0,5

	0,8 	 1,4

	

11,4 	 18,4

	

1,2 	 1,5

	- 	 12,8

	

6,7 	 38,9

	

0,7 	 89,1

	

19,8 	 6,4 	 1 262

	

76,7 	 25,5 	 404

	

91,8 	 84,0 	 '16 766

1) Gjennomsnittlige overgangsrater for alle observasjonsperiodene. 	 2) Høyeste observerte enkeltrate.
3) Laveste observerte enkeltrate. 	 4) Tallet på personer i den tilstand som forlates, summert over

alle observasjonsperiodene. 	 5) Mindre enn 0,05.
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3.3. Testing og drOfting av stabiliteten i overgangsratene 

Vi skal her bare ta for oss de ettårige ratene og bare tilfellet med to alternativ for til-

knytning til arbeidsmarkedet. Tabellene 1 til 5 og figurene 1 til 5 viser at det kan være til dels

store forskjeller i de observerte ratene for samme demografiske gruppe ved ulike tidspunkt. Vi vil

i dette avsnittet forsøke å bringe på det rene hvorvidt disse forskjellene kan skyldes rene tilfel-

digheter, eller om de ma sies å reflektere reelle forskjeller. Stabilitet i den forstand at ratene

anses som konstante over lengre tid, tar vi ikke sikte på å drOfte, da våre observasjoner bare

dekker en periode på 2,5 år.

Statistiske tester kan gjøres på flere måter. Den testen vi har valgt å bruke gjOres ved

betrakte ratene ved de ulike tidspunkt for samme demografiske gruppe som resultat av binomiske

forsOksrekker. (Se [5] side 221). Vi betrakter en bestemt demografisk gruppe, og tester:

1 	 2 	 6
P 11 = P 11 = ..• = P 11 = P 11

mot alternativet at noen er forskjellige. Observasjonsperiodene 19721 	
7211_73

-731, 	
11,

 osv. til

73
11

-74
11

, er nummerert fra 1 til 6.

StOrrelsen:

t 	t,'	 ,2
6 '11 11 - N1 P 11 ) z =

t=1 N L P
11

(1 -
11 )1 

Vil under nullhypoteser være tilnærmet kjikvadrat fordelt med 5 frihetsgrader. Tilnærmelsen regnes
t Afor brukbar når alle N i p ii og Ni (1 - 	 )11 > 5. Vi forkaster nullhypotesen med nivå r, når Z er

-
storre eller lik (1-0-fraktilen i kjikvardratfordeling med 5 frihetsgrader. Velges r= 0,05, er

denne fraktilen 11,071. På samme måte kan vi også teste om sannsynligheten for å gå inn i arbeids-

styrken fra å være utenfor styrken, er den samme for alle observasjonsperiodene. Vi utfOrer slike

tester for alle de demografiske gruppene.

Testobservatorene er gjengitt i tabell 22 og tabell 23. Som det framgår, får vi forkasting

av nullhypotesen i noen få tilfelle. I de tilfellene hvor vi får forkasting, vil vi konkludere med

at overgangssannsynlighetene ikke er like for alle tidsperiodene. I tilfellene hvor vi ikke får

forkastet nullhypotesen, vil vi selvsagt ikke konkludere at overgangssannsynlighetene for alle tids-

periodene er like, men at observasjonene ikke gir oss tilstrekkelig grunnlag til å påstå at de er

forskjellige. Vi oppfatter altså testproblemet som bestående av en rekke enkelttester, hver med

nivå 	 = 0,05. (Nivået er sannsynligheten for å forkaste når nullhypotesen er riktig.) Dersom vi

hadde oppfattet testene som 6n simultan test, måtte vi valgt et mye lavere nivå på hver av enkelt-

testene for å få et simultant nivå på 0,05. I så fall ville vi neppe fått forkasting.

1 	 2Tabell 22. 	 Testobservatorer for test av: 	
P ll = P ll =

6
= P ll = P ll

Alder
Testobservatorer (Z)

Menn
kvinner
i alt

ugifte
kvinner

gifte
kvinner

fr gifte
kvinner

16-19 	 8,978 0,465 0,740
.2) .2)

20-24 	 16,079
1)

3,993 1,155 7,194

25-29 	 2,306 12,432
1) 2)

11,436
1)

30-39 	 7,982 2,170 3,727

40-49 	 7,605 10,690 10,583

50-59 	 1,849 0,529 2,488

60-66 	 5,319 3,683 1,132

67-74 	 3,416 4,149

1) Gir forkastning av nullhypotesen.
2) Testes ikke da tilnærmelsen til kjikvadratfordelingen må anses for dårlig.
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Tabell
1 	 223. 	 Testobservatorer for test av 

P21 = P21 =
6

= P 21 = P 21

Alder
Testobservatorer (Z)

Menn
kvinner
i alt

ugifte
kvinner

gifte
kvinner

16-19 	 7,388 10,122 10,899
.2)

20-24 	 5,675 13,029
1)

3,576 4,619

25-29 00, 	 2,653 3,756
2)

3,094

30-39 	
2)

3,146 4,480

40-49 	 8,887 13,733
1)

50-59 	 7,384 8,335 4,616

60-66 	 5,028 2,307

67-74 	 2)

fOr gifte
kvinner

1) Gir forkastning av nullhypotesen.
2) Testes ikke da tilnærmelsen til kjikvadratfordelingen må anses for dårlig.

En slik test som denne bringer oss ikke så svært mye videre. Testen virker på en slik mate

at når den felles sannsynligheten (under nullhypotesen) er "nær null" eller "nær én", så blir test-

observatoren "stor", og når totalt antall personer i den tilstand som forlates (f.eks. N) er "stort",

så blir testobservatoren "stor". Dette betyr at vi kunne hatt "nesten likhet" i overgangssannsyn- ,

lighetene for de enkelte periodene, men likevel fått forkastning av nullhypotesen.

Et viktig spOrsmål er hvor stor usikkerhet prognosene vil være beheftet med, dersom man

regner med konstante overgangssannsynligheter. Det forekommer to typer av usikkerhet. Den fOrste

er en ren binomisk varians, som vil gjOre seg gjeldende selv om overgangssannsynlighetene faktisk

er konstante. På side 10 er vist hvordan man kan gire anslag for denne variansen. Tabell 24 og

tabell 25 gir tall for de tilsvarende standardavvik. En bOr merke seg at disse standardavvikene

ikke reflekterer den observerte spredningen i ratene for de enkelte observasjonsperioder. De gjen-

speiler derimot antall observasjoner som ligger til grunn for estimeringen, slik at rater som er

estimert på grunnlag av få observasjoner får store standardavvik. Vi ser at standardavvikene er

særlig store for ratene som gjelder fr gifte kvinner. Den andre typen usikkerhet melder seg når

overgangssannsynlighetene faktisk varierer fra observasjonsperiode til observasjonsperiode. Et

visst inntrykk av denne typen usikkerhet kan man få ved å se på tabellene 1 til 5 og figurene 1

til 5, som gir tall for hOyeste og laveste observerte enkeltrate, og ved å se på testobservatorene

i tabellene 22 og 23. En ser imidlertid at det ikke er noe særlig godt samsvar mellom stOrrelsen

på testobservatoren og forskjellen mellom hOyeste og laveste enkeltrate. Mer informasjon kunne

man skaffe seg ved å beregne den empiriske varians i ratene for de enkelte observasjonsperiodene.

Det skal vi imidlertid ikke gjOre i dette notatet.
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Tabell 24. Estimerte overgangssannsynligheter og estimerte standardavvik for overgang fra arbeids-
styrken til arbeidsstyrken fra ett kvartal til samme kvartal påfølgende år

Menn 	 Kvinner i alt
Ugifte
kvinner

Gifte kvinner
Før gifte
kvinner

Alder

	

16-19 	

	

20-24 	

	

25-29 	

	

30-39 	

	

40-49 	

	

50-59 	

	

60-66 	

	

67-74 	

	

16-74 	

st.av. st.av. st.av. st.av. st.av.
1311 P 11

131 1 P 11
13 11

13 11
13 11 13 11

13 11 13 11

69,2 2,0 64,6 2,3 64,0 2,4 70,6 11,1

83,5 1,3 78,5 1,6 81,3 1,9 73,0 3,2 50,0 25,0

96,8 0,5 79,5 1,6 94,2 2,4 73,9 2,1 90,0 6,7

97,9 0,3 85,1 1,1 97,9 1,5 84,4 1,2 76,4 5,7

97,7 0,3 89,6 0,8 90,3 2,6 89,0 0,9 96,8 2,3

96,9 0,4 85,4 0,9 93,2 2,1 84,7 1,1 89,2 2,5

91,4 0,8 81,2 1,6 88,6 2,7 77,9 2,3 82,4 3,7

67,4 2,3 65,0 3,4 66,6 5,4 61,7 5,9 66,6 6,2

92,9 0,2 82,7 0,5 81,0 1,0 83,0 0,6 85,0 1,6

Tabell 25. Estimerte overgangssannsynligheter og estimerte standardavvik for overgang fra ikke i
arbeidsstyrken til arbeidsstyrken fra ett kvartal til samme kvartal påfølgende år

Menn Kvinner i alt
Ugifte
kvinner

Gifte kvinner
Før gifte
kvinner

st.av. st.av. st.av. st.av. st.av.

P21 F 21
P21

'21 P 21
F21

1121
P21

1321

1,7 33,1 1,8 33,6 1,8 21,4 7,7 -

2,1 23,6 1,8 33,3 3,1 14,4 2,2 22,2 13,9

4,3 15,9 1,4 23,1 5,9 15,6 1,5 21,1 9,4

5,9 17,4 1,2 14,3 6,6 17,1 1,2 29,0 8,1

4,7 14,1 1,1 22,2 6,9 13,3 1,1 22,6 5,3

2,4 11,3 0,9 9,7 3,3 11,4 0,9 11,1 2,8

1,5 4,9 0,7 11,7 3,1 4,7 0,8 1,5 0,9

0,7 1,0 0,3 1,4 0,8. 0,7 0,3 1,4 0,6

0,8 13,2 0,4 24,5 1,1 11,3 0,4 6,0 0,8

Alder

	

16-19  	 32,8

	

20-24  	 43,6

	

25-29  	 44,0

	

30-39  	 40,9W

	

40-49  	 39,1

	

50-59  	 19,5

	

60-66  	 9,6

	

67-74 	 4,1

	

16-74  	 24,4

Det er vanskelig å komme med klare konklusjoner på det spørsmål som er formulert i innled-

ningen til notatet; nemlig hvorvidt overgangsratene kan anses å være tilstrekkelig stabile til at

man kan satse på å lage prognoser for det framtidige arbeidskraftstilbud ved hjelp av en modell som

forutsetter konstante overgangsrater. Vi mangler presise kriterier for å ta stilling til dette

spørsmålet.

En viss kontroll på forutsetningen om konstante overgangssannsynligheter kan man få ved

å lage forsOksvise prognoser på basis av de gjennomsnittlige overgangsratene vi har estimert,og

sammenligne prognosetallene med faktiske observasjoner, og sammenligne med tidligere offentliggjorte

prognoser. Dette vil bli gjort i et senere notat.

Interessante problemstillinger i forbindelse med stabilitet eller ikke stabilitet i over-

gangsratene kan være om det er noen samvariasjon fra år til år og/eller fra kvartal til kvartal i

overgangsratene for de forskjellige grupper etter alder, kjønn og ekteskapelig status, og om det

kan spores noe sesongmOnster i strømmene. Slike spørsmål har vi ikke tatt sikte på å besvare i

denne omgang, bl.a. fordi vi nok har for få observasjoner til å analysere denne typen samvariasjoner.
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4. EN ALTERNATIV PRESENTASJONSFORM FOR STRØMMENE

I dette kapitlet skal vi se på overgangene i prosent av samlet antall personer som er med

i utvalget på begge tidspunkt, mens vi i forrige kapittel så på overgangene i prosent av antall

personer i den status som forlates. (Med referanse til overgangsmatrisen på side 9 betyr dette
nt' 4 	nt4

at vi nå ser på 	 • 100. I de tidligere avsnittene så vi på 	 • 100.) De tidligere avsnitt
N'	 .1■1

har mest relevans for prognoseformål, mens dette avsnittet er teAkt som et forslag til lOpende

produksjon av statistikk over bruttobevegelsene. Opplegget er svært likt det som nyttes av

Danmarks Statistik (se f.eks. [5:). MOnstrene som framkommer ved de to angrepsmåtene kan se noe

forskjellig ut, på grunn av at prosentueringsgrunnlaget er forskjellig. Fordelene med den fram-

gangsmåten som nyttes i dette avsnittet er at tabellene og diagrammene er mer oversiktlige og at

de reflekterer stOrrelsesorden av de absolutte strømmene. Dette kapitlet atskiller seg også fra

kapittel 3 ved at vi nå bare ser på overgangene fra 1972 til 1973. Vi kan nå oppfatte tallene

som anslag for de tilsvarende strOmmene i populasjonen, og ikke som parametre i en modell.

Kommentarene til tabellene 26 til 30 og figurene 7 til 11 er i stor grad nærmest gjentakelse

av kommentarene i kapittel 3, men vi har likevel valgt å ta dem med her også, i stedet for bare å

vise til forrige kapittel.

Blant menn viser andelen som er i arbeidsstyrken på begge tidspunkt stigning med alderen

i aldersgruppene mellom 16 og 39 år, og deretter nedgang med alderen. Tilgangen til arbeidsstyrken

er særlig stor i aldersgruppene 16-19 år og 20-24 år. I aldersgruppen 16-19 år utgjør skoleelever

og studenter den stOrste delen av tilgangen, mens vernepliktige utgjør stOrste delen av tilgangen

i aldersgruppen 20-24 år. Tilgangen til arbeidsstyrken avtar sterkt med alderen fra aldersgruppen

20-24 år til aldersgruppen 30-39 år, og Oker deretter svakt med alderen. I aldersgruppen 25-29 år

utgjOr skoleelever og studenter største delen av tilgangen, mens den største tilgangskomponenten i

aldersklassene over 29 år er "andre ikke i arbeidsstyrken". Avgangen avtar med alderen i alders-

gruppene mellom 16 og 39 år, og Oker deretter. I de yngste aldersklassene utgjør skoleelever og

studenter stOrste delen av avgangen, men vernepliktige svarer også for en stor del. I aldersgruppene

over 29 år domineres avgangen av "andre ikke i arbeidsstyrken". I de tre yngste aldersgruppene er

bruttotilgang stOrre enn avgang, det vil si netto Oking i arbeidsstyrken, mens det motsatte er til-

felle i aldersgruppene over 29 år. Når en ser alle aldersgruppene under ett er avgangen stOrre enn

tilgangen, men her må en huske på at en ikke har med noen 16-åringer på sluttidspunktet og heller

ikke 74-åringer på starttidspunktet.

Ugifte kvinner viser et mOnster som i hovedsak er likt r4nsteret for menn. (Tilgangs- og

avgangskomponentene er selvsagt ikke de samme.) Både tilgang og avgang er gjennomgående stOrre og

andelen som er i arbeidsstyrken ved begge tidspunkt er lavere enn for menn i alle aldersgrupper

unntatt 20-24 år. Både tilgang og avgang domineres av skoleelever og studenter i aldersgruppene

16-19 år og 20-24 år. I aldersgruppen 25-29 år går største delen av avgangen til husarbeid hjemme

mens tilgangen er dominert av skoleelever og studenter. 1 de eldre aldersgruppene kommer tilgangen

i fOrste rekke fra husarbeid hjemme mens avgangen går både til husarbeid hjemme og til andre ikke i

arbeidsstyrken.

Blant de gifte kvinnene viser andelen som er i arbeidsstyrken begge tidspunkt en Oking med

alderen helt til aldersgruppen 40-49 år og deretter en nedgang. Tilgangen til arbeidsstyrken viser

en ganske sterk nedgang med alderen, og domineres i alle aldersklasser av husarbeid hjemme. Avgangen

avtar også gjennomgående med alderen, men svakere enn tilgangen. Også når det gjelder avgangen ut-

gjOr husarbeid hjemme stOrste delen.

Når det gjelder fr gifte kvinner er tallene på personer i utvalget til dels svært små, og

vi skal ikke ofre mange kommentarer til overgangene i denne gruppen. Andelen Ur gifte kvinner som

er i arbeidsstyrken ved begge tidspunkt Oker sterkt med alderen i de tre yngste aldersklassene, og

avtar sterkt med alderen i de fire eldste aldersgruppene. I aldersgruppen 30-39 år er andelen som
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er i arbeidsstyrken ved begge tidspunkt betraktelig lavere enn i aldersgruppene 25-29 år og 40-49 år,

på grunn av særlig stor avgang fra arbeidsstyrken. Denne avgangen skyldes trolig at forholdsvis mange

før gifte kvinner i denne aldersgruppen gifter seg på nytt, og trer ut av arbeidsstyrken av den grunn.

Når det gjelder kvinner i alt framkommer mønsteret som et veiet gjennomsnitt av mønstrene

for de ulike former for ekteskapelig status. Før gifte kvinner utgjør tallmessig en liten gruppe

og influerer lite på mønsteret for kvinner i alt. I aldersgruppene 16-19 år og 20-24 år dominerer

ugifte kvinner i antall, og vi ser at mønsteret for kvinner i alt er svært likt det for ugifte

kvinner. I aldersklassene over 24 år er gifte kvinner i klart flertall, og mønsteret som gjelder

for gifte kvinner dominerer bildet for kvinner i alt.

Dersom man er interessert i anslag på absolutte antall personer i populasjonen som har fore-

tatt de ulike typer overganger fra 1972 til 1973, så kan disse tallene brukes til å lage slike

anslag. Dette kan gjøres ved å gå ut fra det gjennomsnittlige tallet på personer i hver demogra-

fiske gruppe (kjønn, alder og ekteskapelig status) i 1972. Deretter beregnes antall av disse som

lever minst ett år til. Prosentene i tabellene 26 til 30 anvendes så på disse totalene. En må

imidlertid regne med svært store varianser på disse tallene.

Tabell 26. Bruttostrømmer til og fra arbeidsstyrken i prosent av antall personer som var med i
utvalget begge tidspunkt. Gjennomsnitt fra 1972 til 1973. Menn etter alder

16-19 20-24 25-29 30-39

43,5 61,1 89,6 96,3
56,5 38,9 10,4 3,7

31,1 52,4 86,5 93,9

12,4 8,7 3,1 2,4

8,0 4,1 2,3 0,6
3,7 3,8 0,2 -
0,7 0,8 0,6 1,8

17,6 17,6 4,7 1,6

16,2 4,9 2,9 0,5
0,1 11,1 0,3 -
1,3 1,6 1,5 1,1

38,9 21,3 5,7 2,1

48,7 70,0 91,2 95,5
51,3 30,0 8,8 4,5

911 962 910 1 313

89,5
10,5

86,6

77,0
23,0

69;6

39,6
60,4

26,5

78,2
21,8

72,4

2,9 7,4 13,1 5,8

0,1 - - 1,6
- - - 0,8

2,8 7,4 13,1 3,4

1,9 2,1 2,9 5,4

- - 2,5
- - - 1,2

1,9 2,1 2,9 1,7

8,6 20,9 57,5 16,4

88,5 71,7 29,4 77,8
11,5 28,3 70,6 22,2

1 817 	 1 031 818 	 9 306

Gjennomsnitt 1972:

I arbeidsstyrken 	
Ikke i arbeidsstyrken

Bruttostrømmer:

I arbeidsstyrken begge år 

Avgang fra arbeidsstyrken 

til skoleelever, studenter 	
til vernepliktig 	
til andre ikke i arbeidsstyrken . 	

Tilgang til arbeidsstyrken 

fra skoleelever, studenter 	
fra vernepliktig 	
fra andre ikke i arbeidsstyrken . 	

Utenfor arbeidsstyrken begge år   

Gjennomsnitt 1973:

I arbeidsstyrken 	
Ikke i arbeidsstyrken

Antall personer med i utvalget
begge tidspunkt i alt 	

95,0
5,0

92,3

2,7

0,4
-

2,3

1,8

0,5
-

1,3

3,2

94,1
5,9

1 545

40-49 50-59 60-66 67-74 16-74



16-19 20-24 25-29 30-39

Gjennomsnitt 1972:

I arbeidsstyrken 	 36,4 66,4 76,1 77,5
Ikke i arbeidsstyrken 	 63,6 33,6 23,9 22,5

BruttostrOmmer:

I arbeidsstyrken bege år 	 23,4 53,8 71,9 75,3

Avgang fra arbeidsstyrken 	 13,0 12,6 4,2 2.,2

til skoleelever, studenter 	 9,6 7,1 1,4 1,1
til husarbeid hjemme 	 2,7 5,5 2,8 1,1
til andre ikke i arbeidsstyrken . 	 0,7 - - -

Tilgang til arbeidsstyrken 	 20,4 9,7 5,6 4,5

fra skoleelever, studenter 	 18,7 7,8 3,5 _
fra husarbeid hjemme 	 0,6 0,5 2,1 4,5
fra andre ikke i arbeidsstyrken . 	 1,1 1,4 - -

Utenfor arbeidsstyrken begge år 	 • 	 43,2 23,9 18,3 18,0

Gjennomsnitt 1973:

I arbeidsstyrken 	 43,8 63,5 77,5 79,8
Ikke i arbeidsstyrken 	 56,2 36,5 22,5 20,2

Antall personer med i utvalget
begge tidspunkt i alt 	 739 422 142 89

50-59 60-66 67-74

61,8 53,9 26,7
38,2 46,1 73,3

56,6 48,9 17,8

5,2 5,0 8,9

- - -
2,9 2,8 2,0
2,3 2,2 6,9

3,5 5,0 1,0

0,6 _

2,3 3,3 -
0,6 1,7 1,0

34,7 41,1 72,3

60,1 53,9 18,8
39,9 46,1 81,2

173 180 202

40-49

74,1
25,9

67,2

6,9

-
4,3
2,6

6,1

1,8
2,6
1,7

19,8

73,3
26,7

116

16-74

51,8
48,2

42,1

9,7

5,0
3,2
1,5

11,1

8,7
1,3
1,1

37,1

53,2
46,8

2 063

35

Tabell 27. Bruttostrømmer til og fra arbeidsstyrken i prosent av antall personer som var med i ut-
valget begge tidspunkt. Gjennomsnitt fra 1972 til 1973. Kvinner i alt etter alder

16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59

Gjennomsnitt 1972:

I arbeidsstyrken 	 36,3 53,3 47,3 51,8 53,4 49,7
Ikke i arbeidsstyrken 	 63,7 46,7 52,7 48,2 46,6 50,3

BruttostrOmmer:

I arbeidsstyrken begge år 	 23,3 41,3 38,7 44,4 47,7 42,9

Avgans fra arbeidsstyrken 	 13,0 12,0 8,6 7,4 5,6 6,8

til skoleelever, studenter 	 9,1 4,3 0,2 0,2 0,2 -
til husarbeid hjemme 	 3,2 7,6 8,3 6,8 4,9 5,7
til andre ikke i arbeidsstyrken . . 	 0,7 0,1 0,1 0,4 0,5 1,1

Tilgang til arbeidsstyrken 	 20,2 10,1 8,5 8,0 7,3 5,4

fra skoleelever, studenter 	 17,8 4,8 1,1 0,3 0,2 0,1
fra husarbeid hjemme 	 1,3 4,5 7,3 7,5 6,6 4,9
fra andre ikke i arbeidsstyrken . 	 1,1 0,8 0,1 0,2 0,5 0,4

Utenfor arbeidsstyrken besge år 	 43,5 36,6 44,2 40,2 39,4 44,9

Gjennomsnitt 1973:

I arbeidsstyrken 	 43,5 51,4 47,2 52,4 55,1 48,3
Ikke i arbeidsstyrken 	 56,5 48,6 52,8 47,6 44,9 51,7

Antall personer med i utvalget
begge tidspunkt i alt 	 777 765 847 1 402 1 582 1 885

60-66 67-74 16-74

	

35,6 	 14,1 	 44,1

	

64,4 	 85,9 	 55,9

	

29,0 	 9,7 	 36,6

	

6,6 	 4,5 	 7,5

	

- 	 - 	 1,2

	

5,0 	 1,8 	 5,4

	

1,6 	 2,7 	 0,9

	

3,1 	 0,8 	 7,3

	

- 	 - 	 2,1

	

2,5 	 0,3 	 4,7

	

0,6 	 0,5 	 0,5

	

61,3 	 85,0 	 48,6

	

32,1 	 10,4 	 43,9

	

67,9 	 89,6 	 56,1

1 089 1 004 9 352

Tabell 28. BruttostrOmmer til og fra arbeidsstyrken i prosent av antall personer som var med i ut-
valget begge tidspunkt. Gjennomsnitt fra 1972 til 1973. Ugifte kvinner etter alder
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Tabell 29. BruttostrOmmer til og fra arbeidsstyrken i prosent av antall personer som var med i ut-
valget begge tidspunkt.	 Gjennomsnitt fra 1972 til 1973. Gifte kvinner etter alder

16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-66 67-74 16-74

Gjennomsnitt 1972:

I arbeidsstyrken 	 37,1 37,7 41,0 49,5 51,1 48,2 31,5 10,1 42,9
Ikke i arbeidsstyrken 	 62,9 62,3 59,0 50,5 48,9 51,8 68,5 89,9 57,1

BruttostrOmmer:

I arbeidsstyrekn begge år 	 22,8 26,5 31,1 42,3 45,4 40,9 24,3 6,7 35,7

Avgang fra arbeidsstyrken 	 14,3 11,2 9,9 7,3 5,7 7,3 7,2 3,4 7,2

til skoleelever, studenter 	 - 0,9 - 0,1 0,2 - - - 0,1
til husarbeid hjemme 	 14,3 10,3 9,7 6,9 5,1 6,6 6,1 1,8 6,5
til andre ikke i arbeidsstyrken . 	 - - 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 1,6 0,6

Tilgang til arbeidsstyrken 	 17,2 10,5 9,0 8,2 7,3 5,9 3,2 0,4 6,6

fra skolelever, studenter 	 - 1,2 0,4 0,1 0,1 - - - 0,2
fra husarbeid hjemme 	 14,3 9,3 8,4 7,9 6,8 5,6 2,8 0,4 6,1
fra andre ikke i arbeidsstyrken . 	 2,9 - 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 - 0,3

Utenfor arbeidsstyrken begge år 	 45,7 51,8 50,0 42,2 41,6 45,9 65,3 89,5 50,5

Gjennomsnitt 1973:

I arbeidsstyrken 	 40,0 37,0 40,1 50,4 52,7 46,8 27,5 7,1 42,3
Ikke i arbeidsstyrken 	 60,0 63,0 59,9 49,6 47,3 53,2 72,5 92,9 57,7

Antall personer med i utvalget
begge tidspunkt i alt 	 35 332 678 1 252 1 373 1 503 705 494 6 372

Tabell 30. BruttostrOmmer til og fra arbeidsstyrken i prosent av antall personer som var med i ut-
valget begge tidspunkt. Gjennomsnitt fra 1972 til 1973. Fr gifte kvinner etter alder

16-19 20-24 25-29 30-39 40-49

Gjennomsnitt 1972:

I arbeidsstyrken 	 - 27,3 55,6 62,3 61,3
Ikke i arbeidsstyrken 	 100,0 72,7 44,4 37,7 38,7

BruttostrOmmer:

I arbeidsstyrken begge år 	 9,1 55,6 44,3 59,1

Avgang fra arbeidsstyrken 	 18,2 18,0 2,2

til skoleelever, studenter 	 - - - 1,6 -
til husarbeid hjemme 	 _ 9,1 _ 13,1 2,2
til andre ikke i arbeidsstyrken . . .

_ 9,1 _ 3,3 _
Tilgang til arbeidsstyrken 	 _ 9,1 11,1 8,2 7,5

fra skoleelever, studenter 	 - - 3,7 3,3 -
fra husarbeid hjemme 	 - 9,1 7,4 3,3 7,5
fra andre ikke i arbeidsstyrken . . . - - - 1,6 -

Utenfor arbeidsstyrken begge år 	 100,0 63,6 33,3 29,5 31,2

Gjennomsnitt 1973:

I arbeidsstyrken 	 - 18,2 66,7 52,5 66,6
Ikke i arbeidsstyrken 	 100,0 81,8 33,3 47,5 33,4

Antall personer med i utvalget
begge tidspunkt i alt 	 3 11 27 61 93

	45,9 	 27,9	 9,1	 30,4

	

4,3	 5,9	 3,2	 5,0

	

-	 -	 -	 0,1

	

1,4	 3,4	 1,6	 2,8

	

2,9	 2,5	 1,6	 2,1

	

3,4	 0,5	 1,3	 3,2

	

0,5	 -	 -	 0,4

	

2,4	 0,5	 0,3	 2,1

	

0,5	 -	 1,0	 0,7

	

46,4	 65,7	 86,4	 61,4

50-59 60-66 67-74 16-74

	

50,2	 33,8	 12,3	 35,4

	

49,8	 66,2	 87,7	 64,6

49,3	 28,4	 10,4	 33,6
50,7	 71,6	 89,6	 66,4

209
	

204	 308	 917













vært med i utvalget alle ganger. Menn - etter alder

Skifte av arbeidsstyrkestatus Alder

16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59

Samme status alle ganger

I arbeidsstyrken 	 22,4 44,3 84,3 92,9 90,6 83,9
Utenfor arbeidsstyrken 	 30,6 16,9 3,5 1,5 2,1 7,6

Skifte av arbeidsstyrkestatus

1 gang    32,1 26,6 9,5 2,8 3,9 4,9
2 ganger 	 11,9. 10,3 2,3 2,7 3,2 3,3
3 ganger    3,0 1,9 0,4 0,1 0,2 0,3

I alt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Personer med i utvalget alle ganger . 530 526 486 721 936 1 024

60-66 67-74 16-74

66,8 	 21,5 	 69,0
18,8 	 58,7 	 14,2

10,6 	 14,4 	 11,2
3,4 	 4,3 	 4,8
0,4 	 1,1 	 0,0,

100,0 100,0 100,0

564 	 443 5 230
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5. TABELLER HVOR MAN FØLGER PERSONENES TILKNYTNING TIL ARBEIDSMARKEDET PA I ALT FIRE TIDSPUNKT

I tabellene 31 til 35 og figur 12 har vi fulgt samme personers tilknytning til arbeidsmar-

kedet på maksimalt antall tidspunkt. Hver pulje (se side 7) er som kjent fOrst med i utvalget i

to påfølgende kvartal, deretter ute av utvalget i to påfølgende kvartal og endelig med i utvalget

igjen i to påfølgende kvartal. Vi har derfor observasjoner fra høyst fire kvartal som strekker

seg over en periode på ett og et halvt år.

Tabellene egner seg bl.a. til å diskutere hvilke persongrupper som kan sies å ha et stabilt

forhold til arbeidsmarkedet og hvilke som må kunne sies å ha et mindre stabilt forhold. Person-

grupper med høye tall i de to øverste linjene, kan sies å ha en forholdsvis stabil tilknytning til

arbeidsmarkedet, henholdsvis i og utenfor arbeidsstyrken. Mennene har minst stabil tilknytning i

de yngste og i de eldste aldersklassene. I aldersgruppene mellom 30 og 49 år er mennene svært

stabile i arbeidsstyrken. Kvinnene har jevnt over mindre stabil tilknytning til arbeidsmarkedet

enn mennene. Gifte kvinner skiller seg ganske klart ut når det gjelder skifte av arbeidsstyrke -

status mer enn én gang. I alle aldersgruppene mellom 25 og 66 år har man her de høyeste tallene,

noe som bekrefter den vanlige forestillingen om de gifte kvinnene som marginalgrupper i arbeids-

markedet. Blant de gifte kvinnene er aldersgruppen 67-74 år den mest stabile, med høy relativ

andel utenfor arbeidsstyrken på alle observasjonstidspunkt.

Tabellene kan også brukes til å angi et slags bruttotilbudstall eller brutto yrkesprosenter,

ved å se på andelen som har vært i arbeidsstyrken minst e'n gang i lOpetiav hele perioden. Dette

tallet finnes enklest ved å ta 100 prosent minus prosentandelen som har vært utenfor arbeidsstyrken

alle ganger. Dette svarer til øverste kurven i figur 12. På figuren har vi også lagt inn de vanlige

yrkesprosentene som gjelder årsgjennomsnitt 1973. De vanlige yrkesprosentene er hentet fra "Arbeids-

markedsstatistikk 1973" :C. I denne publikasjonen er det delvis nyttet en annen aldersgruppering

(Den nederste aldersangivelsen på figurene). For enkelte grupper er det ikke angitt yrkesprosenter,

da man har ansett tallene for å være for usikre. Sammenligning av brutto yrkesprosentene og de

vanlige yrkesprosentene gir en grei oversikt over hvilke grupper som kan anses A utgjøre den stabile
kjerne i arbeidskraften (grupper for hvilke de to kurvene ligger nær hverandre), og hvilke grupper

som må anses å være mer marginale (hvor det er stor forskjell mellom de to kurvene).

Tabell 31. Antall personer etter hvor ofte de har endret arbeidsstyrkestatus over en periode på 6
kvartal, med observasjoner fra de to første og de to siste kvartal. Gjennomsnitt i tids'
rommet fOrste kvartal 1972 til annet kvartal 1974. Prosent av personer i alt som har



Skifte av arbeidsstyrkestatus
16-19 20-24

Samme status alle ganger

arbeidsstyrken 	 16,1 49,5
Utenfor arbeidsstyrken 	 37,1 20,3

Skifte av arbeidsstyrkestatus

1 gang 	 29,8 23,6
2 ganger 	 14,8 5,0
3 ganger 	 2,2 1,6

alt 	 100,0 100,0

Personer med i utvalget alle ganger . 372 182

Alder

30-39 40-49 50-59 60-66 67-74

70,4 66,7 57,5 47,0 17,1
18,2 16,7 32,5 34,9 68,6

9,1 14,8 10,0 15,7 9,5
2,3 1,8 2,4 4,8

1000 100,0 100,0 100,0 100,0

44 54 80 83 105

25-29

70,5
19,7

4,9
4,9

100,0

61

16-,74

37,0
33,8

20,4
7,7
1 1

100,0

981
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Tabell 32. Antall personer etter hvor ofte de har endret arbeidsstyrkestatus over en periode på
6 kvartal, med observasjoner fra de to fOrste og de to siste kvartal. Gjennomsnitt i
tidsrommet fOrste kvartal 1972 til annet kvartal 1974. Prosent av personer i alt som
har vært med i utvalget alle ganger. Kvinner i alt etter alder

Skifte av arbeidsstyrkestatus
Alder

16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-66 67-74

Samme status alle ganger

arbeidsstyrken 	 16,3 35,7 31,7 39,9 44,6 39,4 26,6 8,1
Utenfor arbeidsstyrken 	 37,2 34,0 40,3 36,8 35,8 40,7 57,9 83,1

Skifte av arbeidsstyrkestatus

1 gang 	 29,7 22,2 18,7 15,6 12,0 12,7 9,8 6,0
2 ganger 	 14,5 6,6 8,2 6,4 6,0 5,8 5,0 2,6
3 ganger 	 2,3 1,5 1,1 1,3 1,6 1,4 0,7 0,2

alt 	 , 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Personer med i utvalget alle ganger . 387 347 439 787 912 997 583 496

Tabell 33. Antall personer etter hvor ofte de har endret arbeidsstyrkestatus over en periode på
6 kvartal, med observasjoner fra de to forste og de to siste kvartal. Gjennomsnitt i
tidsrommet fOrste kvartal 1972 til annet kvartal 1974. Prosent av personer i alt som
har vært med i utvalget alle ganger. Ugifte kvinner etter alder

16-74

33,0
44,7

14,5
6,5
1,3

100,0

4948
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Tabell 34. Antall personer etter hvor ofte de har endret arbeidsstyrkestatus over en periode på
6 kvartal, med observasjoner fra de to fOrste og de to siste kvartal. Gjennomsnitt i
tidsrommet fOrste kvartal 1972 til annet kvartal 1974. Prosent av personer i alt som
har vært med i utvalget alle ganger. 	 Gifte kvinner etter alder

Skifte av arbeidsstyrkestatus Alder

16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-5960-66

Samme status alle ganger

I arbeidsstyrken 	 , 	
Utenfor arbeidsstyrken 	

21,5
35,7

21,0
48,8

24,8
43,9

37,5
38,6

42,3
37,8

37,0
41,7

21,5
61,8

Skifte av arbeidsstyrkestatus

1 gang    28,6 20,4 21,2 15,9 11,8 13,1 9,9
2 ganger 	 7,1 8,6 8,7 6,6 6,5 6,5 5,8
3 ganger    7,1 1,2 1,4 1,4 1,6 1,7 1,0

I alt 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Personer med i utvalget alle ganger . 14 162 367 717 804 825 395

67-74 16-74

	4,6 	 32,3
	89,5 	 46,2

	

4,2 	 13,7

	

1,7 	 6,4
1,4

100,0 100,0

238 3 522

Tabell 35, Antall personer etter hvor ofte de har endret arbeidsstyrkestatus over en periode på
6 kvartal, med observasjoner fra de to forste og de to siste kvartal. Gjennomsnitt i
tidsrommet fOrste kvartal 1972 til annet kvartal 1974. Prosent av personer i alt som
har vært med i utvalget alle ganger. Fr gifte kvinner etter alder

Skifte • av arbeidsstyrkestatus

Samme status alle ganger

arbeidsstyrken 	 , 	
Utenfor arbeidsstyrken

Skifte av arbeidsstyrkestatus

1 gang 	
2 ganger 	
3 ganger 	

alt

Personer med i utvalget alle ganger .

Alder

16-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59

- 45,4 53,9 57,4 45,7
100,0 66,7 36,4 19,2 24,1 39,1

- 33,3 9,1 19,2 11,1 10,9
9,1 7,7 3,7 4,3

3,7

100,0 100,0 100,0 1000 100,0 100,0

1 3 11 26 54 92

60-66 67-74 16-74

29,5	 7,2	 30,1
61,9 	 83,0 	 56,9

4,8 	 6,5 	 8,5
3,8 	 2,6 	 3,8

07 	 0,7

100,0 100,0 100,0

105 	 153 	 445



/
/

prosent

Ak
100 .

90 •

80

70-

60..

50-

40

30

20 -

10

MENN

16- 20- 25- 30-1 40- 50-
19 24 29 	 39 	 49 59 	 74

6 - 5-70-
30-49

64 69 74
KVINNER I ALTprosent,

100

90

	 alder

. „ .
16- 20- 25- 30- 40- 50- 5 4 619 24 29 	 39 49 59 	 7,

30-49 	 60-65-70-
64 69 74

prosent 	 FOR GIFTE KVINNER

100

90

60

50

40

30

20

10

60- • 5-70-
64 0 14

	) alder

80

70

60

50

40

30

20

10

alder

utenfor arbeids -
styrken alle
tidspunkt

skifte av arbeids
styrkestatus
minst in gang

i arbeidsstyrken
alle tidspunkt

45

Figur 12. Antall personer etter hvor ofte de har endret arbeidsstyrkestatus over en periode på
6 kvartal, med observasjoner fra de to fOrste og de to siste kvartal. Gjennomsnitt i
tidsrommet 1. kvartal 1972 til 2. kvartal 1974. Prosent av antall personer i alt som
har vært med i utvalget alle ganger
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6. OPPSUMMERING

6.1. Stabiliteten i overgangsratene 

SpOrsmålet om man bør satse på å utvikle prognosemodeller som baseres på konstante over-

gangssannsynligheter, bør diskuteres ut fra følgende;

1. Hvilke formal skal prognosene tjene, og hvordan tenker man seg at prognosene skal brukes?

2. Er slike modeller i overensstemmelse med vår teoretiske innsikt i arbeidsmarkedet, og kan

det ut fra teoretiske betraktninger formuleres bedre modeller?

3. Gir våre data støtte til slike modeller?

Det første spørsmålet har vi ikke drOftet i dette notatet. I avsnitt 2.2. har vi en ganske

kort begrunnelse for modellen, men vi har ikke drøftet modellen kritisk med sikte på å bedOmme om

det er en god modell, eller sammenholdt den med andre typer av modeller. Vi regner med å ta opp

disse spørsmålene i et senere notat.

På det tredje spørsmålet tør vi heller ikke gi noe klart svar. Overgangsratene viser klare

forskjeller for ulike grupper etter kjønn, alder og ekteskapelig status. Dette mønsteret viser også

klare regelmessigheter over tid. Men det er også klart at det er en viss forskjell i overgangsratene

innen hver demografiske gruppe på forskjellige tidspunkt, selv om forskjellen i de fleste tilfellene

er for små til å gi forkastning ved de testene vi har benyttet. Forfatterens hovedinntrykk er at

data ikke er i direkte strid med en hypotese om at overgangssannsynlighetene er konstante, men at

det heller ikke er særlig grunn til å vente seg særlig gode prognoser på basis av de overgangsrater

som er presentert i dette notatet.

Det later derfor til at videre framstOt bør gjøres ved å diskutere modellen relativt grundig

i lys av formålene med prognosen, og ut fra teoretiske betraktninger og generell kunnskap om arbeids-

markedet. Det bOr også gjøres forsøksvise prognoseberegninger på grunnlag av overgangsratene som

er estimert i dette notatet, for å se hvordan prognosen arbeider, og vurdere prognosetallene blant

annet ved å sammenligne med tidligere offentliggjorte prognoser.

6.2. Sammenfatnin om bruttostrømmenes variasjon med alder, kjønn og ekteska eli status

Bruttostrømmene viser klare forskjeller mellom ulike persongrupper etter alder, kjønn og

ekteskapelig status. Et gjennomgående trekk er at i de yngste aldersgruppene har man en relativt

stor tilgang til arbeidsstyrken, i første rekke fra skoleelever og studenter, og i de eldste alders-

gruppene har man en forholdsvis stor avgang fra arbeidsstyrken. For ugifte kvinner viser strømmene

et aldersmOnster som har klare likhetstrekk med det mønster som gjelder for menn. For gifte kvinner

viser strømmene et aldersmOnster som er ganske ulike mønsteret for de ugifte kvinnene, noe som i

fOrste rekke må antas å skyldes at de gifte kvinnene i større utstrekning er opptatt med omsorg for

og stell av barn.

6.3. Syns unkter så re elmessi produksjon o offentli jOrin av statistikk over bruttostrømmer

Tabeller over bruttostrOmmene i arbeidsmarkedet gir utvilsomt en del nyttig informasjon.

En løpende kvartalsvis eller årlig publisering av slike tall kan likevel neppe anbefales, da tallet

på observasjoner er lite. En periodisk publisering, f.eks. hvert fjerde år, som gir gjennomsnitts-

tall over flere år bør derimot overveies. Jeg tenker da først og fremst på tabeller av de typer som

finnes i kapitlene 4 og 5. Slike tabeller vil ikke si mye om den løpende utvikling på arbeidsmar-

kedet, men være mer egnet til a belyse strukturelle forskyvninger.



47

REFERANSER

[1] NOS Arbeidsmarkedsstatistikk 1972

[2] G.S. LettenstrOm og G. Skancke: "De yrkesaktive i Norge 1875-1960 og prognoser for utvik-
lingen fram til 1970". Artikler nr. 10. SSB.

Statistisk ukehefte nr. 29/1973.

[4] T.B. Tabine og B.J. Tepping: "Controlling the Quality of Occupation and Industry Data".
Artikkel presentert ved International Statistical Institute's symposium Wien 1973.

[53 Statistiske Efterretninger 1972 nr. 73. Danmarks Statistik.

17.6_1 E. Sverdrup: "Lov og tilfeldighet". Bind II. Oslo 1964.

[7.3 NOS Arbeidsmarkedsstatistikk 1973.


	Forside/Innhold
	1. INNLEDNING
	2. ANALYSEMETODE
	3. TALLFESTING OG ANALYSE AV OVERGANGSRATENE
	4. EN ALTERNATIV PRESENTASJONSFORM FOR STRØMMENE
	5. TABELLER HVOR MAN FØLGER PERSONENES TILKNYTNING TIL ARBEIDSMARKEDET PA I ALT FIRE TIDSPUNKT
	6. OPPSUMMERING
	REFERANSER



