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Sammendrag

Inger Texmon

Ut av redet. En demografisk analyse av flytting fra foreldrehjemmet

Rapporter 95/4 • Statistisk sentralbyrå 1995

Denne rapporten presenterer en analyse av norsk ungdoms flytting fra oppveksthjemmet, registrert gjennom flere
intervjuundersøkelser i Statistisk sentralbyrå, men først og fremst Familie- og yrkesundersøkelsen 1988. Flere av
datakildene viser at alder ved flytting hjemmefra har sunket gjennom store deler av vårt århundre, både blant menn
og kvinner. For et drøyt tiår siden stanset denne nedgangen, men om flyttealderen har gått opp igjen, slik mange har
hevdet, er ikke bekreftet med sikkerhet. Først og fremst er etterkrigskullenes menn og kvinner studert, og blant dem
var kvinnene mellom ett og to år yngre enn mennene var da de flyttet ut av foreldrehjemmet for godt. Både blant
kvinner og menn flyttet noe over halvparten uten at de gikk inn i noe samliv, menn noe hyppigere enn kvinner. Menn
var også gjennomgående ute av foreldrehjemmet i noe lengre tid før de startet sitt første samliv enn kvinnene var.

Hvordan ulike bakgrunnsfaktorer påvirker oppbruddet fra foreldrehjemmet, er også studert. Både fødselskohort,
oppvekststed, sosioøkonomisk bakgrunn og oppvekstfamiliens størrelse hadde betydning for flytteatferden, men ikke
like mye for begge kjønn. Begivenheter som er knyttet til ungdomstiden og voksenlivet, som seksuell erfaring,
utdanning og yrkesaktivitet, har også påvirket utflyttingen i stor grad.

Rapporten gir ellers en oversikt over fordeling av flytteårsaker. Årsaksmønsteret har variert over tid, blant annet har
giftermålet fått redusert betydning som flytteårsak. Det er derimot store fellestrekk i fordelingen av menns og
kvinners flytteårsaker. Ulikt årsaksmønster forklarer dermed ikke at enkelte bakgrunnsvariabler ikke påvirker menns
og kvinners flytteatferd på samme måte. Tvert i mot ser det ut til at det særlig er når flyttingen faller sammen med
samlivsinngåelse, vi finner store forskjeller i hvilke faktorer som er avgjørende for menns og kvinners atferd. Det er
lagt mye vekt på å beskrive og forklare forskjellene i menns og kvinners utflytting fra foreldrehjemmet.

Professorene Jan Hoem, Stockholms Universitet og Øystein Kravdal, Universitetet i Oslo, Turid Noack og Lars Østby,
Statistisk sentralbyrå, har gitt verdifulle råd både under arbeidet med prosjektet og under utarbeidingen av rapporten.

Emneord: Demografi, familie, flytteatferd, hushold, oppvekstfamilie, metode, sosioøkonomi.

Prosjektstøtte: Rapporten er basert på én av flere analyser i prosjektet Familie- og Yrke 1988. Prosjektet har mottatt
støtte fra Norges forskningsråd under de tidligere Norges allmennvitenskapelige forskningsråd og Norges råd for
anvendt samfunnsforskning.
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Oppsummering

Grunnlaget for denne analysen av flytting fra foreld-
rehjemmet er i første rekke data fra intervjuunder-
søkelsen Familie og yrke 1988, der kvinner fra seks
fødselskohorter l (1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og
1968) og menn fra to kohorter (født i 1945 og
1960) har gjort rede for utdannings- og yrkesforløp
samt familiedanning i stor detalj. I tillegg er opplys-
ninger fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkel-
ser fra 1980, 1983, 1987 og 1991 trukket inn, sam-
men med data fra Ungdomsundersøkelsen 1990 og
Statistisk sentralbyrås Omnibusundersøkelse novem-
ber 1992. Enkelte av opplysningene fra intervjudata
er også sammenliknet med tall fra familiestatistikk
og folke- og boligtellinger.

Familie- og yrkesundersøkelsen må altså betraktes
som hovedkilde for analysen. Når de alternative
kildene er trukket inn, er det i første rekke for å ha
med data om personer født før 1945 og om menn
født etter 1960. En annen grunn til å studere flere
kilder, er at familie- og yrkesundersøkelsen ikke
hadde noe direkte spørsmål om flytteårsak, i motset-
ning til enkelte andre undersøkelser. Flytting fra
foreldrehjemmet er langt fra noen enkel, veldefinert
hendelse for alle. At opplysningene i ulike intervju-
undersøkelser følgelig avhenger av hvordan spørsmål
om flyttetidspunkt eller flyttealder er formulert, gav
oss ytterligere en grunn til å trekke inn flere datakil-
der.

Studiet av hvordan ulike bakgrunnsfaktorer påvirker
flytting hjemmefra utgjør den største delen av analy-
sen, og er i sin helhet basert på Familie- og yrkesun-
dersøkelsen 1988, der vi finner noen sentrale bak-
grunnsvariabler som karakteriserer intervjupersone-
nes oppvekst sammen med det store antall variabler
som karakteriserer deres videre livsløp.

At analysen bygger på flere datakilder, medfører en
del overlappende og enkelte tilsynelatende motstri-

dende resultater. Dette vil drøftes nærmere i de enkel-
te kapitlene, mens denne oppsummeringen er en
gjennomgåelse av resultatene og de viktigste forkla-
ringene til disse.

Når flytter de unge hjemmefra?
Å forlate foreldrehjemmet har norsk etterkrigsungdom
oftest gjort rundt 20-årsalderen, og bare et ytterst lite
mindretall er blitt boende hjemme utover 20-årene.
Gutter flyttet noe senere hjemmefra enn jenter, i
gjennomsnitt mellom ett og to år. I familie- og yrkes-
undersøkelsen, der det ble spurt om når man forlot
foreldrehjemmet for godt, var medianalder 2 ved flyt-
tingen nær 21,5 år både for menn født i 1945 og
1960. Når vi betrakter de to mannskullene under ett,
hadde en av tre flyttet hjemmefra for de fylte 20 år,
mens snaut 40 prosent flyttet mellom 20-årsdagen og
24-årsdagen. Blant de tilsvarende kvinnekullene had-
de de eldste en medianalder ved flytting hjemmefra
på 20,4 år og de yngste en medianalder på 19,7 år.
Samlet flyttet drøyt 50 prosent av de to kvinnekullene
ut av foreldrehjemmet for godt mellom 18- og 22-års-
alderen, mens 20 prosent flyttet ut for 18-årsdagen.

I Levekårsundersøkelsen 1987 fikk intervjupersonene
spørsmål om hvor lenge de hadde bodd sammen med
far og mor. Her er den første flyttingen ut av foreldre-
hjemmet som oftest tidfestet av dem som har flyttet
flere ganger. Når medianalderen ved flytting i denne
undersøkelsen ligger ett til to år lavere enn for sam-
menliknbare fødselskull i familie- og yrkesundersøkel-
sen, både blant menn og kvinner, har vi altså antatt
at denne forskjellen i stor grad skyldes de ulike spørs-
målsformuleringene.

I Omnibusundersøkelsen 1992 ble de som deltok,
spurt både om tidspunktet da de eventuelt hadde
flyttet hjemmefra for godt og om når de hadde flyttet
hjemmefra første gang, dersom de hadde flyttet mer
enn én gang. Oppunder halvparten av dem som

' Begrepet kohort brukes i denne rapporten bare om fødselskohorter, det vil si personer som er født i samme kalenderår.
2 Med medianalder ved flytting hjemmefra menes den alder da halvparten av en gitt gruppe har gjennomført begivenheten.
De som ikke har oppgitt noen flyttealder holdes da utenfor beregningen.
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hadde flyttet hjemmefra for godt, opplyste også om
en tidligere utflytting. For begge kjønn var det en
nokså god overensstemmelse mellom medianalderen
for "endelig flytting" i omnibusundersøkelsen og
familie- og yrkesundersøkelsen. For kvinner svarer
medianalderen for første utflytting i omnibusunder-
søkelsen nokså godt til levekårsundersøkelsens resul-
tater, mens medianalderen for menns første utflyt-
ting fra foreldrehjemmet ligger noe lavere i omni-
busundersøkelsen enn i levekårsundersøkelsen, sær-
lig for de eldste som deltok.

Det var dermed en avstand på ett til to år mellom
medianalderen for den første og for den antatt siste
flytting hjemmefra for kvinnene i omnibusunder-
søkelsen, og noe større avstand i tid mellom median-
alder for første og siste flytting for de eldste manns-
kullene.

Flyttealderen har sunket gjennom store
deler av århundret
Hvordan flyttemønsteret har endret seg over tid, er
først og fremst vist ved retrospektive opplysninger
gitt av ulike fødselskohorter som var representert i
undersøkelsene. Resultater fra Levekårsundersøkel-
sen 1987 tyder på at alderen ved flytting hjemmefra
har sunket med flere år fra kullene født i de to første
tiårene av århundret til dem som ble født rundt
midten av århundret. Blant menn født like etter
århundreskiftet hadde halvparten flyttet før 25-årsal-
deren og halvparten av kvinnene i 22-årsalderen. For
etterkrigskullene var medianalderen for første flyt-
ting ut av foreldrehjemmet rundt 20 år for menn og
mellom 18 og 19 år for kvinner. Også omnibusun-
dersøkelsen bekrefter at flyttealderen var høy for
dem født i begynnelsen av århundret og at den der-
etter sank betraktelig. I denne undersøkelsen gjelder
dette først og fremst den antatt endelige flyttingen
ut av foreldrehjemmet, mens nedgangen er noe mer
beskjeden om første utflytting legges til grunn. Også
i familie- og yrkesundersøkelsen oppgav de eldste
kvinnene (født 1945) å ha flyttet hjemmefra noe
senere enn de yngre. For de to mannskohortene som
deltok i familie- og yrkesundersøkelsen, var det deri-
mot ikke noen forskjell i medianalder ved flytting
hjemmefra.

For kullene født i etterkrigstiden har nedgangen i
flyttealder stanset opp, men om den har snudd til
oppgang, er noe uklart. Når det gjelder å beskrive i
hvilken retning flyttealderen har endret seg de siste
årene, spriker datakildene en god del.

Nærmere om utviklingen det siste tiåret
Det var ikke noen entydig tendens til at de yngste
kohortene i intervjuundersøkelsene (det vil si dem
som er født på 1960-tallet) hadde høyere medianal-
der for endelig flytting ut av foreldrehjemmet enn
fødselskullene født i tiårene før. Om første utfytting

legges til grunn, har det derimot vært en tendens til
økende medianalder for de yngste, både blant menn
og kvinner. Denne økningen har imidlertid startet så
langt tilbake som for kull født før 1950, slik at alder
ved første utflytting også har steget gjennom 1960-
og 1970-tallet. Flyttedata om de yngste kullene i en
intervjuundersøkelse er av flere grunner mer usikre
enn for de noe eldre kullene.

Derfor har vi også sett hvordan andelen hjemmeboen-
de ved intervjutidspunktet varierte mellom undersø-
kelsene fra perioden 1980-1991. Mot siste halvdel av
1980-årene var det en tendens til at flere gutter som
var i første halvdel av 20-årene, bodde hjemme (Leve-
kårsundersøkelsene 1980, 1983 og 1987), mens det i
1990 og 1991 (i hhv. Ungdomsundersøkelsen 1990 og
Levekårsundersøkelsen 1991) igjen var en noe mindre
andel som bodde hos foreldrene. For jentene i samme
aldersgruppe var det derimot ingen økning i andel
som bodde hjemme på 1980-tallet, mens det også for
dem er registrert en nedgang i andel hjemmeboere
mellom 20 og 24 år rundt 1990.

Når det har vært en utbredt forestilling om at de unge
begynte å bo lenger hjemme på 1980-tallet, og at
denne tendensen fortsatte inn i 1990-årene, har dette
flere årsaker. Boligprisene steg kraftig midt på 1980-
tallet, rentene var høye, og endringer i skattereglene
gjorde låneopptak mindre lønnsomt. Før 1990 falt
boligprisene kraftig igjen, og så langt har det vært en
rentenedgang på 1990-tallet, men utsiktene for de
unge på arbeidsmarkedet er stadig langt mørkere enn
de har vært for foregående ungdomsgenerasjoner.
Virkningen av disse forholdene er ikke testet empirisk,
men så langt vi har kunnet se av våre data, har de
ikke medført markant endring i de unges flytteatferd.
Den kortvarige oppbremsingen av gutters utflytting
kan likevel ha vært en konsekvens av høye boligpriser
og renter etter midten av 1980-tallet.

Minkende spredning i flyttealder
Aldersmønsteret for utflytting har variert en del
mellom de ulike fødselskullene, også mellom fødsels-
kull som har hatt om lag samme medianalder for
flytting. Blant de eldste mennene i familie- og yrkes-
undersøkelsen (født 1945) flyttet så mye som 10 pro-
sent ut for godt allerede i 14-15-årsalderen, mens
utflyttingsalderen var mer konsentrert om de tidlige
20-årene for dem født i 1960. Også for kvinnene var
det størst aldersspredning i utflyttingen for det eldste
fødselskullet, men aldersmønsteret varierte ikke like
sterkt mellom de tilsvarende kvinnekullene. At ande-
len som flyttet hjemmefra svært tidlig har gått ned, er
en naturlig følge av innføringen av niårig obligatorisk
skole. Skoletilbudet ble mer desentralisert, og det ble
dessuten uaktuelt å reise fra oppvekststedet for å få
arbeid før 16-årsalderen.
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Det er også forskjeller i aldersmønsteret mellom
menn og kvinner, med noe større spredning i men-
nenes flytting, mens kvinnenes flytting hjemmefra
har vært mer konsentrert rundt 18-22-årsalderen.

Kvinner flytter tidligere hjemmefra enn
menn
Den mest åpenbare forskjellen mellom menns og
kvinners flytting er likevel at kvinnene gjennomgåen-
de har vært tidligere ute av foreldrehjemmet enn
mennene. Dette gjelder for de to fødselskullene i
familie- og yrkesundersøkelsen som både er repre-
sentert av menn og kvinner (mellom ett og to års
forskjell i medianalder), og det gjelder de fødsels-
kullene som har vært representert i de øvrige under-
søkelsene. For dem som ble intervjuet i Levekårsun-
dersøkelsen 1987 og i omnibusundersøkelsen og som
var født tidlig i vårt århundre, kan det se ut til at
forskjellen i kvinners og menns flyttealder har vært
enda noe høyere, nærmere tre år.

At jentene har brutt opp hjemmefra tidligere enn
guttene har gjort, kan blant annet forklares av at
jentene i gjennomsnitt var to til tre år yngre ved
inngåelse av ekteskap og samboerforhold. Det kan
også ha bidratt til kjønnsforskjellene at jenter fra
landsbygda har vært mer tiltrukket av byenes ar-
beidsmarked, mens guttene oftere har søkt arbeid på
oppvekststedet og dermed har kunnet bli boende
hjemme også etter at de var kommet i arbeid. Funn
fra andre, mindre intervjuundersøkelser tyder på at
gutter i større grad enn jenter har tatt økonomiske
hensyn, når de har hatt valget mellom å bli boende
eller å flytte ut. Forløpsanalysen av familie- og yrkes-
undersøkelsen viste også tydelig at økonomiske fak-
torer hadde større virkning på guttenes flytteatferd
enn på jentenes atferd.

At jentene er noe tidligere modne, og at de lettere
mestrer de praktiske gjøremål som følger med å ha
eget hushold, er en populær forklaring på gutters og
jenters ulike flyttealder, uten at denne sammenhen-
gen, såvidt vi vet, er testet empirisk. Derimot viser
flere datakilder at hjemmeboende jenter gir mer
praktisk hjelp i foreldrenes hushold enn guttene gir i
tilsvarende situasjon. Samtidig utsettes jenter for
større kontroll. I undersøkelser fra andre land, der
man har gått inn på generasjonskonflikt som flytteår-
sak, har jenter rapportert om dette noe oftere enn
gutter har gjort. Alt i alt har jenter trolig hatt mer å
vinne og mindre å tape på å flytte hjemmefra.

Ikke bare alderen ved flytting hjemmefra er nokså
forskjellig for menn og kvinner. Nærmere analyse av
familie- og yrkesundersøkelsen viser stor variasjon
mellom kjønnene i hvordan ulike bakgrunnsvariabler
har påvirket deres flytteatferd.

Sosioøkonomisk bakgrunn betyr mer for
gutters enn for jenters flytting
Jenter fra utkantstrøk flyttet tidligere hjemmefra enn
jenter med oppvekst i de største byene eller nær dis-
se. Blant jentene flyttet også de som hadde vokst opp
i eller ved mindre og mellomstore byer og tettsteder
noe tidligere enn de som kom fra storbyene, men ikke
så tidlig som de fra landsbygda. Dette er en konse-
kvens av at varierte utdannings- og arbeidstilbud stort
sett har vært å finne i byene, og særlig i de største.
De regionale forskjellene i guttenes flytting hjemmefra
har likevel fulgt et noe annerledes mønster. Den mest
utdanningssøkende delen av landsbygdas unge menn
flyttet ofte tidlig hjemmefra i likhet med jentene,
mens andre grupper ikke hadde det like travelt med å
komme hjemmefra. Ikke bare har de med tilknytning
til primærnæringene og som skulle overta foreldre-
hjemmet, vært mer tilbøyelige til å bli boende der,
men også større grupper av unge menn har oppsøkt
hjemstedets arbeidsmarked og har blitt boende i for-
eldrehjemmet relativt lenge.

For guttene hadde sosioøkonomisk bakgrunn større
betydning for alder ved flytting hjemmefra enn opp-
vekstregion. Som nevnt har gutter med bakgrunn i
primærnæringene hatt lav flyttetilbøyelighet, men det
var klare forskjeller også mellom andre sosioøkono-
miske grupper idet funksjonærsønnene hadde høyere
flytterisiko enn arbeidersønnene. Sosioøkonomisk
bakgrunn hadde mindre effekt på jentenes flytteatferd
enn for guttenes, men for dem var det en tendens til
at døtre av ufaglærte arbeidere og bønder flyttet
tidligere ut enn døtre av faglærte arbeidere og funk-
sjonærer.

For begge kjønn var det en liten, men tydelig tendens
til at ungdom med mange søsken flyttet tidligere ut
fra oppvekstfamilien og at enebarn flyttet senere ut
enn dem som hadde ett eller to søsken. For menn var
denne tendensen sterkest i den eldste fødselskohor-
ten. Trangboddhet og noe dårligere økonomi i store
familier er en nærliggende forklaring av dette funnet.

Tidlig seksuell erfaring medfører ofte tidlig
flytting
Religiøs aktivitet ved intervjutidspunktet er en varia-
bel som er med på å gi uttrykk for intervjupersonenes
holdninger og verdier. Religiøs aktivitet bidrar så
langt vi kan se gjennom familie- og yrkesundersøkel-
sen, lite til å forklare flytting fra foreldrehjemmet.
Bare for kvinnene har vi funnet en svak og nokså
usikker tendens til at religiøsitet kan ha bremset flyt-
tingen fra foreldrehjemmet noe.

Foruten egenskaper ved oppvekststed og oppvekst-
familie kan flytteatferden tenkes å bli påvirket av en
rekke faktorer som endres over individets ungdomstid
og tidlige voksenliv, for eksempel av å ha debutert
seksuelt. En tidlig seksuell debut kan både tolkes som
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et uttrykk for en tidlig orientering mot samliv og
familiedannelse, men også som uttrykk for tidlig
identifisering med voksenrollen, ønske om selvsten-
dighet eller opprørstrang. Ifølge familie- og yrkesun-
dersøkelsen var ungdom som hadde debutert sek-
suelt, mer tilbøyelige til å flytte hjemmefra enn dem
som ikke hadde debutert, om forholdene ellers var
like. Det ser ut til å ha vært sterkest effekt av sek-
suell debut på jentenes flytterisiko. At en særskilt
tidlig debut ofte har vært fulgt av tidlig flytting, er
imidlertid vist for begge kjønn.

Seksuell erfaring er i svært liten grad undersøkt som
determinant for flytting i andre analyser. Selv om vi
her har påvist noen grad av samvariasjon mellom de
to hendelsene, er det ikke nødvendigvis noen kausal
sammenheng mellom dem. Like trolig er det andre,
bakenforliggene faktorer som kan forklare en tidlig
realisering av de to hendelsene.

Utdanning, arbeid og inntekt
Fordi Familie- og yrkesundersøkelsen 1988 har kart-
lagt hele utdanningsforløpet til dem som ble inter-
vjuet, kan vi se hvordan flytteatferden har vært på-
virket av utdanningsnivå og utdanningsaktivitet. Å
ha oppnådd et høyere utdanningsnivå gav i hovedsak
økt tendens til å flytte ut, men mest entydig er dette
resultatet for mennene i undersøkelsen. Kvinnene,
som gjennomgående flyttet tidligere ut enn menn,
bodde svært sjelden hjemme helt til de hadde fullført
noen grad av universitets- og høgskoleutdanning. For
dette mindretallet var flytterisikoen imidlertid langt
større enn for jevngamle hjemmeboende kvinner
med lavere utdanning. På den annen side flyttet
mange kvinner som aldri kom til å ta utdanning
utover grunnskolen, tidlig ut.

Tilbøyeligheten til å flytte fra foreldrene varierte
mye med hvilken situasjon de unge var i med hensyn
til arbeid og utdanning. Å være i arbeid medførte
høyest flytterisiko for mennene, mens kvinnene had-
de høyest flyttetilbøyelighet om de verken var under
utdanning eller i arbeid, men i en fase da de selv har
karakterisert seg som hjemmeværende. Dette har
imidlertid omfattet nokså få - for eksempel ugifte
mødre. Også kvinnene hadde større flyttetilbøyelig-
het om de var i arbeid enn om de var under utdan-
ning. For individer av begge kjønn var det altså
lavest tilbøyelighet til å flytte mens de var under
utdanning. Selv om det gav økt flytterisiko å være i
arbeid, var det vanskelig å påvise noen effekt av
yrkeserfaringens omfang. Heller ikke kumulert inn-
tekt over tid påvirket flytteatferden, men en høy
månedlig inntekt økte menns flyttetilbøyelighet noe.
Det ser dermed ut til at det heller er de framtidige
inntektsmulighetene enn de faktisk opptjente beløp
som har betydning for flytteatferden, og at dette har
betydd mer for de unge mennene enn for kvinnene i
undersøkelsen.

Drøyt halvparten har bodd for seg selv før
eventuelt samliv
Som nevnt har familie- og yrkesundersøkelsen gitt
mulighet til å se hvordan flytting fra foreldrehjemmet
har vært plassert i tid i forhold til andre begivenheter
i familiedannelsen. I den foreliggende analysen er
dette begrenset til inngåelse av første samliv. Flyttin-
gen hjemmefra betraktes gjerne som det første skrittet
på veien mot egen familie, men fordi tidfestingen var
knyttet til den endelige flyttingen ut av foreldrehjem-
met, har hele 12 prosent av mennene og 10 prosent
av kvinnene i undersøkelsen angitt et tidspunkt som
ligger etter starten på det første samlivet. Videre har
en tredel av kvinnene og en firedel av mennene flyt-
tet ut av foreldrehjemmet samtidig med starten på det
første samlivet.

Når de som ennå ikke var flyttet ved intervjutidspunk-
tet holdes utenfor, er det følgelig om lag 60 prosent
av mennene og drøyt 50 prosent av kvinnene som har
bodd for seg selv etter at de forlot foreldrehjemmet.
Det har ikke vært noen økning fra eldste (født 1945)
til yngste mannskohort (født 1960) i andel som har
bodd alene før de startet et samliv. For kvinnene har
det derimot vært en viss stigning fra det eldste kullet
til dem født ti år senere, men for de aller yngste i
undersøkelsen er andelen som har startet opp for seg
selv nesten nede på samme nivå som for de eldste i
undersøkelsen. Riktignok har andelen som flyttet
hjemmefra i forbindelse med giftermål gått kraftig
ned fra de eldre til de yngre kullene i undersøkelsen,
men dette blir kompensert ved den økende andel som
har gått inn i samboerforhold i forbindelse med at de
flyttet fra foreldrene.

Blant dem som bodde alene før de dannet egen fami-
lie, varte dette i fire år eller mer for over halvparten
av de eldste mennene (født 1945), mens det for til-
svarende kvinnekull var en tredel som hadde bodd for
seg selv så lenge. For de yngre kullene var det enda
mange som ikke hadde påbegynt samliv ved intervju-
tidspunktet. Likevel ser vi også blant dem en tendens
til at kvinner ikke har bodd like lenge alene som
mennene har gjort. I tråd med dette var medianalder
for menns samlivsinngåelse mer enn to år høyere enn
medianalderen for flytting hjemmefra (når vi betrak-
ter 1945- og 1960-kullet samlet), mens det for de
tilsvarende kvinnekullene bare var ett års forskjell på
medianalderen til de to begivenhetene. Både fordi
menn bor noe oftere for seg selv og fordi de bor len-
ger for seg selv når de først er flyttet ut av foreldre-
hjemmet, er det større aldersforskjeller mellom kjøn-
nene ved samlivsinngåelse enn det er ved utflyttingen
hjemmefra.

At menn er eldre enn kvinner ved dannelsen av par-
forhold, kan likevel ikke forklare all forskjell i menns
og kvinners flyttealder. De mennene som flyttet for
seg selv, var i gjennomsnitt mellom et halvt og ett år
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eldre enn kvinner som flyttet for seg selv - når indi-
vider for de to kullene født i 1945 og 1960 sammen-
liknes.

Fordi mange bodde så lenge for seg selv etter at de
hadde forlatt foreldrehjemmet for godt, er det heller
ikke helt opplagt at gruppen av utflyttede gikk raske-
re fram i den videre familiedanningen enn dem som
bodde hjemme til samlivet startet, og dette har heller
ikke undersøkelsen kunnet bekrefte. Tvert imot er
det de hjemmeboende som i gjennomsnitt har vært
tidligst ute med å starte sitt første samliv, både blant
menn og kvinner. Særlig har kvinnene som har flyt-
tet for seg selv, vært mindre orientert mot å stifte sin
egen familie enn jevnaldrende som har bodd hos
foreldrene.

Giftermål var lenge viktigste grunn til å
flytte hjemmefra
I motsetning til familie- og yrkesundersøkelsen had-
de Omnibusundersøkelsen 1992 med respondentenes
egen begrunnelse for at de hadde forlatt foreldre-
hjemmet. Dette har også gitt en oversikt over endrin-
ger av flytteårsaker i et lengre tidsperspektiv enn vi
kunne oppnådd gjennom familie- og yrkesunder-
søkelsens respondenter.

Giftermål er oppgitt som den viktigste grunnen til å
flytte niemmefra for godt i generasjonen født før
1940. 52 prosent av kvinnene og 44 prosent av men-
nene født før 1940 har oppgitt dette som hoved-
grunn til at de flyttet ut for godt. A være samboende
var uvanlig i denne generasjonen, og vi finner da
også at så godt som ingen utflytting skyldes sambo-
erforhold. Arbeid og utdanning er samlet oppgitt
som årsak til rundt 35 prosent av flyttingen fra for-
eldrehjemmet, både for menn og kvinner, med ar-
beid som viktigst av disse. Resten av flyttingene (21
prosent for mennene og 13 prosent for kvinnene)
skyldtes først og fremst ønske om å komme for seg
selv, foruten militærtjeneste for menn (5 prosent) .

Også i generasjonen født i de to tiårene etter 1940,
var så å si alle flyttet hjemmefra for godt da de ble
intervjuet i 1992. Flytting som følge av samlivsinn-
gåelse var gått en del tilbake, til under 40 prosent
for mennene og 43 prosent for kvinnene. I tråd med
utviklingen av samboerforhold har disse også fått
økende betydning som flytteårsak. For om lag en
tredel av mennene født mellom 1940 og 1959, som
flyttet hjemmefra på grunn av samlivsinngåelse,
startet dette som et samboerforhold, mens den tilsva-
rende andelen for kvinnene var en firedel. Andelen
av flytting fra foreldrehjemmet som samlet skyldtes
arbeid og utdanning, var den samme for mennene og
økte noe for kvinnene sammenliknet med generasjo-
nen før. Utdanning var blitt en stadig viktigere grunn
til flytting i tråd med økt utdanningslengde, særlig

for kvinner, og arbeid hadde fått desto mindre betyd-
ning som flytteårsak.

Blant de yngste, født i 1960 eller senere, hadde nes-
ten ingen av dem som var flyttet hjemmefra ved inter-
vjuet, gjort det på grunn av giftermål. Samboerfor-
hold var blitt en viktigere flytteårsak, men den ande-
len av flytting som samlet skyldtes inngåelse av sam-
liv, ser her ut til å ha gått tilbake (til noe over en av
fire) . Dette skyldes nok at mange i denne aldersgrup-
pen (16-27 år ved intervjutidspunktet) ennå ikke
hadde flyttet for godt. Så mye som 25 prosent av de
yngste mennene, eller oppunder halvparten av dem
som er flyttet, har oppgitt andre årsaker til flytting
enn parforhold, utdanning og arbeid, hvorav halvpar-
ten har oppgitt ønske om å bo for seg selv som den
viktigste. I Ungdomsundersøkelsen 1990 oppgav inter-
vjupersonene som var født i perioden 1966-1974, om-
trent samme fordeling av flytteårsaker som de yngste
i omnibusundersøkelsen, bortsett fra at flere menn la
vekt på arbeid og utdanning og færre pekte på ønske
om å bo for seg selv som viktigste årsak.

Når første utflytting legges til grunn for dem som har
oppgitt mer enn én flytting i omnibusundersøkelsen,
blir årsaksmønsteret betydelig endret. Samliv reduse-
res mye som flyttegrunn, mens så å si alle øvrige
flyttegrunner får økt betydning.

Analyse av flytting etter spesifikke
flvtteårsaker
I familie- og yrkesundersøkelsen er det ikke stilt
direkte spørsmål om flyttegrunn. De detaljerte livs-
historiene har likevel gitt oss mulighet til å lete etter
sammenfall mellom flyttetidspunktet og andre begi-
venheter som samlivsinngåelse, start på ny utdanning
eller nytt arbeidsforhold. Omtrent to av tre oppgitte
flyttetidspunkt har vist seg å falle sammen med minst
én slik begivenhet. Med samtidig mener vi da at de to
begivenhetene skal ha foregått i samme måned eller
med bare én måneds avstand i tid. Med bruk av et så
strengt kriterium for sammenfall, har flytting bare
unntaksvis falt sammen med mer enn én annen begi-
venhet.

Sammenliknes utfallet av denne analysen med svar-
fordelingen i omnibusundersøkelsen for sammenlikn-
bare fødselskull, er det bare et stykke på vei samsvar
mellom resultatene. Utdanning og arbeid, men særlig
samliv, oppgis noe oftere som flyttegrunn når det
stilles direkte spørsmål om dette enn hva vi har kom-
met fram til ved å søke etter sammenfall i tid i livs-
historiene.

Kartleggingen av flytteårsaker ved hjelp av livshisto-
riene i familie- og yrkesundersøkelsen er både gjort
med tanke på å studere årsaksmønsteret og analysere
flytting av ulike grunner som separate begivenheter,
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slik det ofte er gjort i analyser fra andre land. Gjen-
nom en slik oppsplitting ble det tydelig at det er stor
variasjon i mønsteret for hvordan sentrale bak-
grunnsvariabler påvirker de ulike typene av flytting.

Ved flytting fra foreldrehjemmet som falt sammen
med start av ny utdanning, var menn og kvinner i
langt større grad påvirket av de samme faktorene
enn hva vi har sett for utflyttingen samlet. Menns og
kvinners utflytting ved samlivsstart var på den annen
side i mye mindre grad påvirket av et felles sett av
faktorer.

Mønstrene i kvinners og menns utflytting
avviker mye fra hverandre
Vi har sett at flytteatferden for menn og kvinner har
svært mange ulike trekk. Kvinner flytter ut tidligere,
og det er til dels andre forhold som påvirker deres
flytteatferd enn det som er avgjørende for menn.

Vi har sett at oppvekststed hadde vesentlig betyd-
ning for hvor tidlig jenter flyttet ut av foreldrehjem-
met, mens sosioøkonomisk bakgrunn spilte en noe
mindre rolle, mens det var omvendt for gutter. Både
religiøs aktivitet og seksuell erfaring ser ut til å ha
noe større betydning for jenters flyttemønster, men å
ha debutert framskyndet flytting for begge kjønn.
Betydningen av høyt utdanningsnivå, av å være i
arbeid og av høy inntekt var alt i alt størst for menns
flytteatferd. Men også for kvinnene i undersøkelsen
fremmet det å være i arbeid utflyttings-
tilbøyeligheten.

Sett under ett forklares menns flytteatferd i større
grad av økonomiske variabler enn kvinners atferd,
mens det kan se ut til at kvinners mønster for flyt-
ting ut av foreldrehjemmet påvirkes noe mer av
variabler som uttrykker ulike holdninger enn hva
som er tilfelle for menns flytting.

Vi har også sett at de unge mennene flytter noe
oftere for seg selv før de går inn i sitt første samliv,
og i tillegg bor de lenger for seg selv før et eventuelt
samliv. Likevel er det ikke så store forskjeller mellom
fordelingen av hva menn og kvinner oppgir når det
spørres direkte om årsaken til at de forlot foreldre-
hjemmet for godt. Det har skjedd en del endringer i
årsaksmønsteret fra de eldste til de yngste fødsels-
kullene i våre data, men disse endringene er felles
for menn og kvinner. Trolig kan ikke årsaksmønste-
ret alene forklare de forskjellene som er observert i
menns og kvinners flytteatferd.

Derimot ser det ut til at det er flytting i forbindelse
med samlivsinngåelse som representerer de største
forskjellene mellom menns og kvinners flytteatferd.
Dette kan langt på vei forklares med at økonomisk
posisjon er viktigere for mannens samlivsinngåelse
enn for kvinnens.
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1. Innledning

1.1. 	 Bakgrunn
1.1.1. Flytting hjemmefra - en viktig milepæl
Å bryte opp fra oppveksthjemmet ) er en begivenhet
som så å si all ungdom i dagens Norge opplever.
Sammen med avslutning av utdanning, start på yr-
kesliv og inngåelse av parforhold er det en viktig
hendelse i de unges utvikling fram mot et voksenliv
med egen bolig, økonomisk uavhengighet og egen
familie. Utflyttingen hjemmefra er først og fremst en
demografisk begivenhet, men i tillegg er det en øko-
nomisk begivenhet fordi den som flytter som regel
får ansvar for sitt daglige forbruk. Oppbruddet fra
foreldrehjemmet kan også karakteriseres som en
sosial begivenhet fordi det finner sted et skifte i
hvem den unge har daglig kontakt med.

At utflytting fra foreldrehjemmet har avgjørende
betydning for modning og utvikling av unge mennes-
ker, er slått klart fast i flere offentlige utredninger,
blant annet i Ungdomsutvalgets innstilling fra midt-
en av 1970-årene (Ungdomsutvalget 1977). Etter
utvalgets oppfatning den gang er flertallet av norske
familieboliger ikke utformet slik at de sikrer en til-
strekkelig selvstendig tilværelse for hjemmeboende
unge voksne. Etter dette har riktignok familiestruktur
og boligmasse endret seg, men også kravene til boli-
gen er endret. Ungdomsutvalget argumenterte for at
de unge burde ha mulighet for å etablere seg i egen
bolig, alene eller sammen med partner, i løpet av
første halvdel av 20-årene. Også i dag er det trolig
bred støtte for et slikt syn. Det har imidlertid ikke
vært vanlig å utsette flyttingen til en egen bolig
kunne skaffes. Veien har oftere gått om midlertidige
boforhold, blant annet private hybler, studenthjem
eller andre kollektiver, eller om tidsbegrensede ut-
leieforhold (Gulbrandsen, Hansen og Gulbrandsen
1992, Kristiansen 1989) .

Det er ikke bare de unge selv som får sin tilværelse
endret ved utflyttingen hjemmefra. Også for foreldre-
ne betyr denne begivenheten en stor omstilling i

dagliglivet, særlig når siste barn flytter ut. De fleste
analyser av flytting fra foreldrehjemmet tar likevel
utgangspunkt i de unge flytterne, slik det også blir
gjort i denne analysen.

Ved at sammensetningen av hushold endres når ung-
dom flytter fra foreldrehjemmet, har begivenheten
konsekvenser for samfunnet såvel som for enkeltindi-
videne. Kunnskap om endringer i husholdsstrukturen
er en forutsetning for å anslå boligbehovet, men også
et redskap til å forutsi andre sider ved forbruksmøns-
teret. Som bidrag til kunnskap om husholdsutviklin-
gen er både opplysninger om når ungdom flytter
hjemmefra og i hvilket omfang de går direkte inn i
samliv, nødvendige.

1.1.2. Få omfattende studier og sprikende
funn

Selv om kunnskap om flytting fra foreldrehjemmet er
nyttig i samfunnsplanleggingen, er det et relativt nytt
tema i studiet av familier (Kiernan 1991, Mitchell,
Wister og Burch 1989, Young 1987) . Følgelig er det
ikke utført så mange omfattende demografiske studier
av temaet, verken internasjonalt eller ut fra norske
eller nordiske forhold. En særlig viktig grunn til dette
er at flytting fra foreldrehjemmet i flere tiår rundt
midten av vårt århundre var en hendelse som oftest
falt sammen med giftermålet i vestlige land
(Goldscheider og DaVanzo 1989, Kobrin 1976) . Følge-
lig ble flytting hjemmefra lenge ikke vurdert som en
selvstendig demografisk begivenhet. At ungdom flytter
for seg selv eller danner hushold sammen med ven-
ner, har først blitt utbredt de siste tiårene
(Goldscheider og DaVanzo 1986, Goldscheider og
Goldscheider 1987) . Men helt opp til siste tiår har det
vært vanligst å flytte direkte inn i et parforhold i flere
vesteuropeiske land (Kiernan 1986) .

I de siste årene har demografer vist en stadig økende
interesse for å studere flytting hjemmefra. Samtidig er
svakhetene ved tilgjengelige data blitt avtegnet

' Da så å si alle norske barn har vokst opp hos én eller begge foreldre, iallfall i de siste tiårene, brukes begrepene for-
eldrehjem og oppveksthjem synonymt i denne framstillingen.
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(Avery, Goldscheider og Speare 1990, Kie rnan
1986) . Flytting fra foreldrehjemmet er ikke en pre-
sist definert hendelse, og i et pionerarbeid fra Aust-
ralia har Young (1987) kartlagt i hvor stor grad
utflyttingen foregår i flere trinn. Hun har også påvist
hvor stor variasjon det er i alder ved flytting etter
hva som er dens årsak. Såvel grad av tilbakeflytting,
som hvordan de ulike bakgrunnsfaktorer påvirker
flytting, varierer med flytteårsak. Flyttingens geogra-
fiske lengde er heller ikke uavhengig av flytteårsak
ifølge denne studien.

Mye av den amerikanske litteraturen om flytting fra
foreldrehjemmet er også preget av at begrepet bru-
kes om nokså ulike begivenheter. I mange analyser
skilles det gjerne mellom analyse av flytting for seg
selv og flytting i forbindelse med samlivsinngåelse. I
en del arbeider fra USA skilles dessuten såkalte "se-
mi-autonome" boforhold ut som egen kategori. Dette
omfatter dem som ikke bor hos foreldrene, men som
heller ikke er etablert på egenhånd (Goldscheider og
DaVanzo 1989) . Collegestudentene utgjør en betyde-
lig andel av 18-20-åringene i USA, som gjerne regnes
med i denne kategorien dersom de bor i internat. I
enkelte andre arbeider regnes disse som hjemmebo-
ende (Avery, Goldscheider og Speare 1990) .

Problemer knyttet til registrering av dem som er un-
der utdanning, er velkjent også i Norge og andre
europeiske land. At flytting er en reversibel prosess,
at begivenheten ikke er veldefinert og at det ikke er
så uvanlig å bo delvis på to steder, er også trukket
fram av europeiske forfattere (Mayer og Schwarz
1989, Kiernan 1989) . Også i den foreliggende analy-
sen har vi erfart at spørsmålsstillinger og definisjoner
varierer, og at dette har stor innvirkning på hvordan
resultatene kan tolkes (avsnitt 2.1, 3.1 og 4.2) . Litte-
raturen om flytting fra foreldrehjemmet er med an-
dre ord preget av en mangel på standarder både når
det gjelder å definere hva det vil si å flytte hjemme-
fra, hvordan man kategoriserer de ulike boforhold
som de unge flytter til, og endelig hvordan flytteår-
sakene inndeles i kategorier. Dette kan langt på vei
forklare at kunnskapsstatus på området dels er pre-
get av sprikende og motstridende funn (Avery,
Goldscheider og Speare 1990) .

1.1.3. Tidligere norske arbeider
Heller ikke i Norge finnes det datakilder som er
skreddersydde for omfattende analyser av flytting
hjemmefra. Enkeltspørsmål om flyttetidspunkt eller
om nåværende husholdstilknytning har imidlertid
vært med i flere av Statistisk sentralbyrås landsom-
fattende, representative intervjuundersøkelser fra det
siste tiåret. På grunnlag av dette har f. eks. alders-
mønsteret for flytting hjemmefra og utviklingen i
flyttealderen over tid vært omtalt i tidligere artikler,
med levekårsundersøkelsene og ungdomsundersøkel-
sene som kilder (Andersen 1989, Kristiansen 1989,

Moen, K. 1991) . Stort sett bekreftes deres funn og
konklusjoner i den oversikten over utviklingen som
gis i kapittel 3.

Informasjon om flytting fra foreldrehjemmet finnes
også i Boforholdsundersøkelsen 1981 (Gulbrandsen
og Ås 1986) og Yrkeshistorieundersøkelsen 1971-
1972 (Finans- og tolldepartementet 1993) . Resultater
fra disse kildene avviker imidlertid mye fra de øvrige.
Andel hjemmeboende blant de unge var svært høy i
boforholdsundersøkelsen. Dette skyldtes at hushold
var utvalgsenhet i undersøkelsen og at store hushold
var overrepresentert. I yrkeshistorieundersøkelsen ble
på den annen side, fravær ned til en måneds varighet
registrert som utflytting, og følgelig opererer denne
med svært lav alder ved flytting. Disse to kildene er
dermed holdt helt utenfor vår analyse.

Gulbrandsen og Hansen (1985) har sett på utviklin-
gen i andel unge som bodde hjemme ut fra Folke- og
boligtellingene i 1970 og 1980. Et senere arbeid har
fulgt opp med data fra tellingen 1990 (Gulbrandsen
1992). Ifølge disse kildene var en nokså stor andel
unge hjemmeboende til langt opp i 20-årene, og an-
delen steg mellom tellingstidspunktene. Dette funnet
skyldes imidlertid at mange som i virkeligheten var
flyttet, var registrert på foreldrenes adresse (se avsnitt
2.1 og 4.2).

De samme forfatterne gjennomførte på 1980-tallet
noen intervjuundersøkelser blant ugifte unge i et
utvalg av norske byer, der de unges boligforhold og
boligønsker ble registrert. Intervjuene er brukt til å se
på sammenhengen mellom flyttestatus og boligprefe-
ranser (Gulbrandsen og Hansen 1985), men resultate-
ne som gjelder disse spesielle utvalgene, er vanskelig
å sammenlikne med resultater for landsomfattende
utvalg av unge. I tillegg står disse forfatterne bak en
årlig registrering av andel unge hjemmeboende ved
bruk av private innsamlingsbyråer (Markeds- og
mediainstituttet og Norsk Gallup) (Gulbrandsen,
Hansen og Gulbrandsen 1992) . Ulike utvalgsmetoder
gjør at resultatene herfra vanskelig kan sammenliknes
med Statistisk sentralbyrås landsomfattende undersø-
kelser, men disse tidsseriene har gitt nyttig informa-
sjon om utviklingen i flyttealder gjennom det siste
tiåret.

Felles for de omtalte bidragene er at de i liten grad
forklarer flytting ut fra individenes bakgrunn eller ut
fra tidligere begivenheter i deres livsløp. Familie- og
yrkesundersøkelsen 1988 gir bedre grunnlag for dette
enn datakildene som er benyttet tidligere. En annen
forskjell mellom dette og de tidligere norske arbeide-
ne er forsøket på å beskrive flytting hjemmefra som
en eventuell sekvens av flere hendelser. Det siste er
gjort mulig fordi vi i en omnibusundersøkelse fra
1992 spurte om tidspunkt for første og antatt siste
flytting hjemmefra for de individene som har flyttet
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hjemmefra mer enn én gang. Spørsmålssekvensen
om flytting hjemmefra i Omnibusundersøkelsen
november 1992 er for øvrig den eneste landsomfat-
tende representative datakilden som er opprettet
spesielt med tanke på studiet av flytting hjemmefra.
Gjennom denne har det også vært mulig å få en
bedre oversikt over utviklingen i flytteårsaker.

I analysen som presenteres her, er det også lagt vekt
på å danne et mest mulig fullstendig bilde av flytting
hjemmefra gjennom hele spekteret av norske datakil-
der. Deler av stoffet er lagt fram tidligere (Texmon
1992, 1993, 1994a, 1994b), men bortsett fra dette
kjenner vi ikke til andre norske arbeider der så ulike
sett av opplysninger om flytting fra foreldrehjemmet
vurderes under ett.

1.1.4. Utflytting i et langt tidsperspektiv
At ungdom bryter opp fra foreldrehjemmet senest
ved giftermålet, betraktes i dag som nokså selvsagt.
Både hushold der flere gifte par inngår og hushold
med mer enn to generasjoner under samme tak er
svært sjeldne. Flergenerasjonshushold var noe vanli-
gere så sent som i 1960, da nær halvparten av 80-
åringene bodde i hushold med tre eller flere perso-
ner og nær en femdel av dem bodde i hushold der
det også bodde mindreårige barn (Moen, B. 1989) .
Noen dominerende husholdstype har imidlertid ikke
flerkjernefamilien vært i vår tid, og mye tyder på at
den heller ikke har hatt så stor utbredelse i Norge
om vi går et par hundre år tilbake i tid. Norske hus-
hold på 17- og 18-hundretallet var i hovedsak bygget
opp rundt ett gift par (Dyrvik 1975, Sogner 1978) .
Foruten ekteparets mindreårige barn var i varierende
grad voksne ugifte barn, tjenere, slektninger og losje-
rende medlemmer i husholdene, men innslaget av de
siste kategoriene var som oftest lite, unntatt på de
større gårdene (Sogner 1978) .

At hushold med flere gifte par heller var et unntak
enn en regel i USA, Nord- og Vest-Europa, selv i det
førindustrielle samfunnet, er påpekt av en rekke
historisk orienterte demografer, blant annet av
Hajnal (1982). Men også internasjonal litteratur
framhever at husholdene i bondesamfunnet var stør-
re enn i dag. Ikke bare var de større fordi familiene
hadde flere barn, men også fordi det var innslag av
individer utenom kjernefamilien (Hajnal 1982, Wall
1988) . Om voksne, ugifte barn ble boende i foreldre-
hjemmet, var både avhengig av om de skulle overta
eiendommen og om familien ellers var i stand til å
brødfø dem (Mayer og Schwarz 1989) . Derfor var
det mange som forlot foreldrehjemmet svært tidlig,
og bare rundt halvparten av tenåringene over 15 år
bodde hos foreldrene ifølge et britisk materiale som
beskriver forholdene på 1800-tallet (Wall 1988) . Til
forskjell fra dagens situasjon, skjedde flytting sjelden
fordi de unge ønsket å oppnå uavhengighet, og de
flyttet i liten grad for seg selv. De bodde derimot i

arbeidsgivers hushold, som hushjelp eller som
arbeidshjelp på større gårder o.a. (Hajnal 1982,
Mayer og Schwarz 1989) . Dessuten ble de som var
barn og unge før vårt århundre oftere rammet av at
en eller begge foreldrene falt fra og barndomshjem-
met ble oppløst av den grunn.

I industrisamfunnet ble det etter hvert mer vanlig å
bli boende lenge hjemme, og i første halvdel av vårt
århundre var flyttealderen gjennomgående høy. I
likhet med hva som er observert i Norge (avsnitt 3.2),
ble mange som var født like etter siste århundreskifte
boende hjemme til langt opp i 20-årene, også i andre
vestlige land. En klar tendens i retning av synkende
flyttealder er deretter observert utover i vårt århund-
re. Å flytte fra foreldrehjemmet uten at det skjedde i
forbindelse med giftermål, har altså endret karakter
over tid. Fra å være noe som ofte skjedde ut fra nød-
vendighet, blir det å flytte for seg selv nå betraktet
som et ønsket trinn i den personlige utviklingen.
Tidligere var det andre som overtok foreldrenes auto-
ritet, men nå flytter de unge ut for å oppnå uavhen-
gighet (Young 1987) .

1.1.5. Ulike typer faktorer påvirker flytting
Heller ikke i vår tid er det utelukkende de unges egne
ønsker og behov som bestemmer tidspunktet for flyt-
ting hjemmefra. Oppbruddet fra foreldrehjemmet
framskyndes enda for en del av dem som vokser opp i
utkantstrøk, men før den niårige obligatoriske grunn-
skolen var fullt ut etablert over hele landet, rammet
dette langt flere. Realskolene var færre og lå mer
spredt enn dagens ungdomsskoler gjør, og det videre-
gående skolesystemet var mindre utbygd og ble søkt
av færre. Når det gjelder høyere utdanning, var det
først i 1970-årene det regionale høyskolesystemet ble
etablert (Severeide 1989) . For dem som startet sin
hybeltilværelse i 14-15-årsalderen for å fortsette sko-
legang eller for å få arbeid, ble overgangen til voksen-
livet trolig mer brå enn både det foreldrene og de
unge selv ønsket.

Mindre undersøkelser fra 1970- og 1980-tallet tyder
likevel på at en nokså stor andel av norsk ungdom
har hatt klare ønsker om å komme for seg selv før
flytting fra foreldrehjemmet ble realisert. I intervjuer
fra tidlig på 1970-tallet, der tenåringer ble spurt om
sine flytteplaner, oppgav tre av fire at de ønsket å
forlate foreldrehjemmet før de fylte 20 år (Ungdoms-
utvalget 1977) . Ifølge en nyere undersøkelse, fra
1980-tallet, var omtrent halvparten av guttene og tre
firedeler av jentene som var i 18-årsalderen, opptatt
av spørsmålet om å flytte hjemmefra (Grue 1987) . I
tråd med dette har halvparten av de hjemmeboende
som er i første halvdel av 20-årene, uttrykt ønske om
å kunne flytte for seg selv umiddelbart. Når de likevel
har valgt å bli boende hjemme, oppgis oftest økono-
miske årsaker, spesielt legger guttene vekt på at det
er økonomisk fordelaktig å bli boende i foreldrehjem-
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met (Gulbrandsen, Hansen og Gulbrandsen 1992) .
Når ungdom flytter hjemmefra, er det ofte til en
midlertidig bolig, og gjennomgående får de noe dår-
ligere boligstandard enn dem som bor hjemme (Kris-
tiansen 1989) . Samtidig må de som regel klare sine
daglige utgifter selv.

Faktorer som kan tenkes å påvirke valget mellom å
flytte ut og bli boende hjemme, kan deles inn i noen
hovedgrupper:

Makrovariabler
- Skole- og arbeidstilbudet på hjemstedet.
- Boligtilbudet, både tilgjengelighet og prisleie.

Individuelle variabler
Samlivsstatus, om en har gifteplaner eller vil flytte
sammen med en kjæreste.
Den unges eget ønske om selvstendighet.
Foreldrenes bolig, hvilket rom den gir for en selv-
stendig tilværelse.
Forholdet til foreldrene.

Verken variabler som beskriver boligmarkedet eller
variabler som beskriver det psykososiale klimaet i
respondentenes oppvekstfamilier, finnes i de datakil-
dene som har vært med i den foreliggende analysen.
Det er for øvrig et fellestrekk ved mye av den demo-
grafiske litteraturen om flytting fra foreldrehjemmet
at den først og fremst er konsentrert om variabler
som karakteriserer individet.

I de følgende to avsnittene kommer vi derfor inn på
noen eksempler på arbeider der boligmarkedet og
forholdene i oppvekstfamilien er nærmere studert.

1.1.6. Boligmarkedets rolle
Det er utleiemarkedet som har størst betydning for
20-åringene som vil hjemmefra, mens eiendomsmar-
kedet har mest å si for hvor raskt de vil avansere på
boligmarkedet (Gulbrandsen 1993, Kristiansen
1989) . De to delene av boligmarkedet er imidlertid
ikke uavhengige av hverandre.

Det har vært en langvarig tendens mot at de ulike
ungdomsgenerasjonene fram til dem som ble født på
1950-tallet, har blitt selveiere i stadig yngre alder
(Finans- og tolldepartementet 1993, Skrede 1994) .
Blant disse generasjonene har det også vært en klar
nedgang i alderen ved flytting hjemmefra her i lan-
det (se avsnitt 3.2), men dette kan også forklares
utfra en generell bedring i unges økonomi, f. eks. ved
bedret studiefinansiering. At flytting påvirkes mye av
boligmarkedet, er sannsynlig, men norske forskere
med interesse for ungdom og bolig, har fokusert mer
på den omvendte relasjonen; på hvordan de demo-
grafiske endringene, som veksten i ungdomskullene
og det økte omfang av samlivsoppløsning påvirker
etterspørselen etter boliger (Gulbrandsen og Hansen

1985, Gulbrandsen, Hansen og Gulbrandsen 1992,
Gulbrandsen 1993) .

I hvilken grad svingninger i boligmarkedet forklarer
endringer i ungdoms utflyttingsmønster, er sjelden
tatt med i arbeider som ellers tar utgangspunkt i
individdata. Boligmarkedet er nevnt som forklarings-
faktor for endring av flyttetendenser i Danmark, Stor-
britannia, Tyskland og USA (Kiernan 1989, Mayer og
Schwarz 1989), men uten at en klar årsakssammen-
heng er påvist. I et par svenske arbeider er boligmar-
kedet trukket inn i diskusjonen av demografiske funn.
En oppbremsing av flytting hjemmefra for svensk
ungdom født på 1960-tallet (Linden 1990, Lundberg
og Modig 1984) falt sammen med at boligbyggingen
ble trappet ned slik at tilveksten av boliger i Sverige
nesten stanset opp, samtidig som små, eldre boenhe-
ter ble slått sammen til større enheter. På samme tid
ble ungdomskullene stadig større og enpersonshus-
holdene utgjorde en økende andel av husholdene. At
en generell forverring av de unges inntektsforhold
kunne forklare oppbremsingen, er tilbakevist. Samti-
dig viste heller ikke intervjuer med ungdom tegn til
noen mer positiv holdning til å bo i foreldrehjemmet.
Det er derfor konkludert med at boligmarkedet kan
ha nokså avgjørende betydning for endringer i utflyt-
tingsmønsteret (Linden 1990) .

At norske gutter i 20-24-årsalderen var noe mer til-
bøyelige til å bo hjemme rundt midten av 1980-årene
enn i årene før (se avsnitt 3.3), kunne på en tilsva-
rende måte forklares ut fra økningen av boligprisene i
denne perioden, samtidig med at det etterhvert ble
ugunstig å ta opp store lån til bolig. Dette er imidler-
tid ikke nærmere undersøkt og veid opp mot andre
forklaringsfaktorer.

1.1.7. Forholdene i foreldrehjemmet
Den generelle hevingen av boligstandarden de siste
tiårene (Faye 1989) har medført at familieboligene
som de unge nå forlater, har andre kvaliteter enn det
som var vanlig for tidligere ungdomskull. Trolig er
også dagens middelaldrende foreldregenerasjon mer
villig til å la ungdom velge sin egen livsførsel enn hva
som var vanlig noen tiår tidligere. Alt i alt burde
dette sammen med bedret regional spredning av
utdanningstilbudene bidra til at unge kunne bli boen-
de lenger hjemme nå enn for et par-tre tiår siden.

Nå viser vår analyse ingen entydig utvikling i denne
retningen (avsnitt 3.3), men en rekke arbeider har
belyst at forholdet til foreldrene påvirker flytteatfer-
den. Blant annet har de Jong-Gierveld, Liefbroer og
Beekink (1990) påvist at positive egenskaper ved
oppveksthjemmet kan bidra til å bremse de unges
utflytting.

Det finnes også en omfattende litteratur som doku-
menterer at de unges oppbrudd framskyndes om
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forholdene i foreldrehjemmet er ugunstige, slik de
kan være etter brudd mellom foreldrene (Aquilino
1991, de Graaf 1991, Kiernan 1990, Mitchell, Wister
og Burch 1989, Peron, LaPierre-Adamcyk og Mori-
sette 1986, van Hoorn 1990, van Hoorn og de Graaf
1991) . Det er ikke full enighet blant disse forfatterne
om bruddet mellom foreldrene i seg selv forklarer
dette, eller om utflyttingen først og fremst framskyn-
des ved at det kommer en stefar, stemor eller ste-
søsken inn i familien.

Vi har også tidligere vært inne på at de unges flyt-
ting ikke bare har betydning for dem selv, men at
også foreldrenes liv endres når barna flytter ut. Mens
noen vil legge mest vekt på at deres barn kommer
hjemmefra og utvikler seg i selvstendig retning, vil
andre være mer opptatt av å redusere deres etable-
ringskostnader og dermed oppmuntre dem til å bli
boende. Hvordan slike holdninger er fordelt er lite
undersøkt. Sikkert er det imidlertid at dagens mid-
delaldrende normalt får en lengre periode med "tomt
rede" enn tidligere foreldregenerasjoner, både fordi
levealderen har steget og at mange av dagens mid-
delaldrende mødre gjorde unna barnefødslene tidlig
og fordi utflyttingsalderen for de unge har har vært
synkende (avsnitt 3.2) . Det finnes imidlertid svært
ulike utsagn om de mer følelsesmessige reaksjoner
på de unges oppbrudd. Ifølge Young (1987) beskri-
ver mødre jevnt over sine følelser ved barns utflyt-
ting som negative, spesielt første gang de opplever at
et barn flytter ut. I populærlitteratur har det vært
antatt at dette særlig gjelder hjemmearbeidende
mødre. På den annen side har mange beskrevet at
foreldrene gjennomlever en lykkelig fase av sitt ekte-
skap etter at redet er tømt (Aquilino 1990, McLana-
han og Adams 1989, White og Edwards 1990) . Vide-
re er det godt dokumentert at foreldre ofte aktivt
støtter sine barn når de vil etablere seg på egenhånd
(Aquilino 1991, Waite and Spitze 1981, se også
avsnitt 5.5) .

Ressursoverføringen mellom generasjonene vil ofte
fortsette, selv om de ikke bor under samme tak. Iføl-
ge et amerikansk materiale har mellom en tredel og
halvparten av utflyttede unge som er under utdan-
ning, oppgitt at de mottok økonomisk støtte fra
foreldrene (Goldscheider og Goldscheider 1989b) .
Også nyere norske data viser at en stor andel av
middelaldrende fortsetter å støtte sine barn økono-
misk etter at de har forlatt foreldrehjemmet (Brusdal
1994). Samtidig finnes amerikanske data som viser
at én av tre voksne, hjemmeboende barn bidrar
økonomisk i husholdet. Dette indikerer at overgan-
gen fra økonomisk avhengighet til uavhengighet ved
utflytting hjemmefra ikke er absolutt og entydig.

1.1.8. Sentrale hypoteser om hvordan flytte-
mønsteret påvirkes

Blant demografer som har skrevet om dette temaet,
legger en del vekt på at normene for når unge skal
flytte ut påvirker både de unge og foreldregenerasjo-
nen i så sterk grad at det først og fremst er i mangel
av tilstrekkelige ressurser de unge blir boende hjem-
me utover dette. Dette er i tråd med at høy sosioøko-
nomisk status i oppveksthjemmet er en sterk pådriver
for flytting (se avsnitt 5.5) . Det er også i tråd med at
en god del av dem som returnerer til foreldrene har
gjennomlevd krisesituasjoner som samlivsbrudd, ar-
beidsløshet eller å bli alenemødre (Clemens og Axel-
son 1985, DaVanzo og Goldscheider 1990, Goldschei-
der og Goldscheider 1989a) . Å bo hos foreldrene be-
traktes da som siste utvei i en vanskelig livssituasjon.

Andre forfattere legger vekt på at drivkreftene bak de
unges flyttebevegelser ut av og tilbake til foreldre-
hjemmet er mer komplekse. Ved siden av de normati-
ve drivkreftene som påvirker de unge til å flytte hjem-
mefra, er det som nevnt mange praktiske årsaksfor-
hold som styrer de unges flytting, som undervisnings-
tilbudet og arbeidsmarkedet på hjemstedet. I tillegg er
det påvist at såkalt ikke-overførbare ressurser, som
omsorg og "service" i foreldrehjemmet, har en selv-
stendig effekt i å bremse de unges utflytting, i motset-
ning til de overførbare ressursene, som bidrar til å
framskynde utflyttingen (de Jong-Gierveld, Lief broer
og Beekink 1990) . Andre har også pekt på det mel-
lommenneskelige klimaet i oppvekstfamilien som
utslagsgivende for flytteatferden (Ward og Spitze
1992) .

Selv om både ressurser og "mulighetsstrukturer" som
arbeidsmarkedet, ekteskapsmarkedet og boligmarke-
det står sentralt i studiet av flytting hjemme fra, er
også holdninger og verdier trukket fram som forkla-
ringer i stor grad. Normer for hva som er passende
flyttealder varierer mellom samfunn, grupper og fami-
lier (Wall 1988) . Personer med det som karakteriseres
som moderne verdier, som f. eks. har høy utdanning,
er uten tilknytning til religiøse miljøer og er fra urba-
ne strøk, utsetter ekteskapet, men flytter tidlig for seg
selv (Goldscheider og DaVanzo 1989) . De som har
bodd for seg selv før ekteskapet, er også mindre tradi-
sjonelle i sine senere valg (Waite, Goldscheider og
Witsberger 1986), noe som også harmonerer med at
orienteringen mot familieverdier grunnlegges svært
tidlig. Lengst i vektlegging av verdiorientering går
Lesthaege og Moors (1993), som tillegger dette større
betydning enn økonomiske forhold. Ifølge deres funn
atskiller aleneboere seg fra hjemmeboere ved både å
være mindre religiøse og mindre orientert mot fami-
lieverdier.

1.2. 	 Problemstilling
Ett av siktemålene med denne analysen har vært å gi
en bedre beskrivelse av mønsteret for flytting fra
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foreldrehjemmet i Norge. En nærmere presisering av
hva som menes med flytting inngår i dette. Et annet
siktemål har vært å studere hvilken forklaringskraft
ulike bakgrunnsvariable har for utflyttingen - ved
hjelp av multivariat analyseteknikk. Det siste er lagt
lite vekt på i tidligere norske studier av flytting fra
foreldrehjemmet, og noen av de kovariatene som
trekkes inn i vår analyse, finnes det heller ikke så
mye opplysninger om i den internasjonale litteratu-
ren.

Dataene i Familie og yrke 1988 gjør det mulig å
studere både hvordan en del bakgrunnsfaktorer fra
oppveksten og forløpet av arbeid og utL:dnning påvir-
ker flyttingen. De gir også innsikt i hvordan flytting
hjemmefra påvirker de neste skrittene i egen familie-
danningsprosess. Analysen har likevel en viktig be-
grensning idet den ikke trekker inn makrovariable
som kan være sentrale i å forklare flytteatferd.
Spørsmålene som besvares med utgangspunkt i Fa-
milie- og yrkesundersøkelsen 1988, er:

Når har menn og kvinner i ulike fødselskohorter
flyttet hjemmefra?

Hvordan varierer mønsteret for flytting fra foreld-
rehjemmet med forhold i oppveksten som opp-
vekststed, sosioøkonomisk bakgrunn og oppvekst-
familiens størrelse?

Hvordan påvirkes flytteatferden av utdanning,
yrkeserfaring og inntekt?

Hvilken sammenheng er det mellom tilbøyelighe-
ten til oppbrudd fra foreldrehjemmet og opplys-
ninger som indikerer holdningsforskjeller? Av vari-
able som har tilknytning til holdninger og verdier,
har vi her trukket fram religiøs aktivitet og å ha
gjennomført seksuell debut.

Er menn og kvinner påvirket av ulike faktorer i sin
flytteatferd?

Hvor stor andel flytter direkte til samliv, og hvor
lenge er det vanlig å bo alene for dem som ikke
flytter rett hjemmefra til en ektefelle eller sambo-
er?

Andre tilgjengelige datakilder er brukt til å se nær-
0mere på:

- Hva menes med flytting hjemmefra, og hvordan er
spørsmål om flyttetidspunkt forstått i de ulike
intervjuundersøkelsene?

- Hva oppgis som flytteårsak når det spørres direkte
om dette i intervju?

Hvordan har alderen ved flytting hjemmefra
endret seg de siste årene?

1.3. 	 Disposisjon av rapporten
Etter et kapittel om datakilder (2) følger et kapittel
(3) som inneholder en enkel beskrivelse av hvordan
alder ved flytting hjemmefra varierer mellom de ulike
ungdomsgenerasjonene og mellom kjønnene. Deretter
gir kapittel 4 en nærmere drøfting av hva som menes
med flytting fra foreldrehjemmet og hvordan spørsmål
om flytting er forstått i de ulike intervjuundersøkel-
sene. I dette kapitlet tas det utgangspunkt i alle til-
gjengelige datakilder (se avsnitt 2.1.), og her blir også
ulikhetene mellom dem drøftet.

Kapittel 5 tar derimot utgangspunkt i bare én av
datakildene (familie- og yrkesundersøkelsen), og
presenterer både analysemetode og resultater. Her
vises hvordan ulike faste bakgrunnsvariable og variab-
le som varierer over livsløpet, påvirker flytting fra
foreldrehjemmet.

I kapittel 6 studeres i hvilken grad flytting hjemmefra
påvirker senere begivenheter i livsløpet, spesielt inn-
gåelse av samliv. Her ser vi på hvor mange som flyt-
ter i forbindelse med samlivsinngåelse og hvor lenge
de som ikke inngår samliv direkte, blir boende alene.
Også her ligger familie- og yrkesundersøkelsen til
grunn. I kapittel 7, ser vi på et bredere spekter av
flytteårsaker med utgangspunkt i datakilder der det er
stilt spørsmål om årsak. I del 8 gis noen få eksempler
på sammenheng mellom forklaringsfaktorer og flytte-
årsak, og her blir i tillegg de viktigste forskjellene
mellom menns og kvinners flytting hjemmefra opp-
summert.
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2. Data

Fordi det i de to påfølgende kapitlene bare gis resul-
tatoversikter som er basert på enkle frekvenstabeller
og inspeksjon av medianalder, blir ikke metode for
modellestimeringer omtalt før i kapittel 5, sammen
med resultatene av dette.

2.1. 	 Oversikt over datakilder
Resultatene stammer i første rekke fra Familie- og
yrkesundersøkelsen 1988, en undersøkelse som først
og fremst kartlegger det å stifte egen familie for dem
som ble intervjuet. Flere egenskaper gjør likevel
undersøkelsen egnet for studiet av flyttebegivenheten
(se avsnitt 2.2) .

Bare en kort spørsmålssekvens i en annen av datakil-
dene, Omnibusundersøkelsen 1992, har flytting fra
foreldrehjemmet som hovedtema (se skjemaet i ved-
legg 1) . Både tilfanget av variabler som kunne
tenkes å påvirke flyttingen og av variabler som be-
skriver flytteprosessen, er likevel beskjedent i såvel
dette materialet som i de andre benyttede datakil-
dene. De har likevel det felles fortrinn at de alle er
landsomfattende representative undersøkelser. Føl-
gende datakilder er trukket inn i analysen (se også
tabell 2.1) .

Familiestatistikk, som er en del av den løpende be-
folkningsstatistikken, angir hvor mange i alder over
17 år som bor hjemme hos foreldrene. Familiestatis-
tikken gir sammenliknbare tall for hele befolkningen
for en 20-årsperiode. Imidlertid bygger disse tallene
på flyttemeldinger til Det sentrale folkeregister, som
ikke skal gis av ungdom under utdanning, om ikke
flyttingen skjer i forbindelse med etablering på ar-
beidsmarkedet, giftermål eller kjøp av bolig. Flytting
hjemmefra ved inngåelse av samboerforhold blir
heller ikke systematisk meldt til registeret, som der-
med har betydelig høyere tall for hjemmeboende
ungdom enn det den faktiske utflyttingen skulle gi
grunnlag for (se s. 33) .

Folke- og boligtellingene bygger også på registeropp-
lysninger når de publiseres, selv om det finnes enkel-

te datafiler som ikke er korrigert for manglende sam-
svar med Det sentrale folkeregister.

De viktigste kildene til kunnskap om flytting hjem-
mefra er dermed intervjuundersøkelser, og i denne
analysen inngår følgende:

Levekårsundersøkelsen 1987 (Statistisk sentralbyrå
1988) har spørsmål om alder ved flytting hjemmefra,
som er stilt til alle respondentene ("til hvilken alder
bodde du sammen med far/mor?" (i to spørsmål)) . I
både denne og de øvrige levekårsundersøkelsene (fra
1980, 1983 og 1991) samt Ungdomsundersøkelsen
1990 er det angitt om respondentene bodde hjemme
ved intervjutidspunktet. I Ungdomsundersøkelsen
1990 er det også stilt spørsmål om årsak til flytting.

I november 1992 ble det laget en spørsmålssekvens til
Statistisk sentralbyrås første Omnibusundersøkelse for
å kartlegge i hvor stor grad flytting hjemmefra har
foregått i flere trinn. Her spørres det også om flytteår-
sak, både ved den første og ved den antatt siste flyt-
tingen. Undersøkelsen omfatter personer født i perio-
den 1913-1976. Ulempene ved dette materialet er at
langt færre intervjupersoner inngår og at det mangler
egnede bakgrunnsvariabler som kan forklare flytteat-
ferden f.eks. fra intervjupersonenes oppvekst.

2.2. 	 Familie- og yrkesundersøkelsen 1988
I intervjuundersøkelsen Familie og yrke 1988 var
hovedmålsettingen å studere kvinners og menns fami-
liedanning og fruktbarhet ved hjelp av livshistorie-
data. Til undersøkelsen ble det trukket ut et repre-
sentativt utvalg av kvinner bosatt i Norge og født i
årene 1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og 1968. Det ble
gjennomført intervjuer med 4 019 kvinner, etter en
frafallsprosent på 18, 5. Blant annet fordi det i under-
søkelsen fokuseres sterkere på kvinners enn på menns
fruktbarhet, skulle mennene i undersøkelsen bare
representeres med to fødselskohorter, født i 1945 og
1960. 1 543 menn ble intervjuet, etter at det for dem
hadde vært et frafall på 22 prosent. Omtale av en
rekke detaljer vedrørende planleggingen og gjennom-
føringen, samt av frafallet, er gitt i Blom og Noack
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Levekårsundersøkelsen 1980 	 Bor med foreldre?

Levekårsundersøkelsen 1983 	 Bor med foreldre?

Levekårsundersøkelsen 1987 	 1: Bor med foreldre?
2: Til hvilken alder bodde du sammen med

mor? Og med far?

Levekårsundersøkelsen 1991
	

Bor med foreldre?

Ungdomsundersøkelsen 1990 Har du flyttet hjemmefra?

3 885

3 929

3 952

3 755

6 889

Omnibusundersøkelsen 1992 	 1: Når flyttet du fra foreldrehjemmet første gang? 1 890
2: Når flyttet du hjemmefra for godt?

16-79 år

16-79 år

16-79 år

16 år og over

17-24 år

16-79 år
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(1992). En rekke sentrale resultater er oppsummert i
en egen tabellpublikasjon (Statistisk sentralbyrå
1991) og hos Blom, Noack og Østby (1993).

Egenskaper ved undersøkelsen, som er av interesse
for studiet av flytting hjemmefra, er:

- Tidspunktet for flytting hjemmefra er angitt til
nærmeste måned i motsetning til i de fleste andre
kildene.

- Samlet gir også de faste bakgrunnsvariablene og
de tidsvarierende variablene (livshistoriene) et
bedre tilfang av forklaringsvariable enn det vi
finner i de alternative kildene.

- Den omfattende og nøyaktige kartleggingen av de
senere trinnene i familiedannelsen gir oss mulig-
het til å studere hvor sterk sammenheng det er
mellom flytting hjemmefra og de påfølgende trin-
nene i familiedannelsen.

1960. Blant annet for å få et bedre inntrykk av
utviklingen over tid, særlig av menns flytting, er de
alternative datakildene trukket inn.

Det er bare stilt ett spørsmål om flyttetidspunkt
("når forlot du foreldrehjemmet for godt"). Det er
altså ikke gjort noe forsøk på å kartlegge utflyttin-
gen fra foreldrehjemmet som en trinnvis eller grad-
vis prosess, der man eventuelt flytter hjem igjen for
en periode.

- Det er heller ikke stilt direkte spørsmål om flytteår-
sak i undersøkelsen. Som en erstatning for dette
kan flytteårsakene et stykke på vei spores opp ved
å studere sammenfall med andre begivenheter som
ekteskap, første samliv, start av ny utdanning eller
nytt arbeidsforhold. Resultatet av dette k an bli u-
fullstendig, men når det stilles et eksplisitt spørs-
mål om å begrunne en hendelse som ligger så
langt tilbake i tid for mange respondenter, kunne
en på den annen side risikere en del tilfeldige svar.

De viktigste manglene ved undersøkelsen er:

- Den omfatter seks fødselskull av kvinner født i
perioden 1945-1968, mens mennene bare er re-
presentert med to fødselskull, født i 1945 og

Tabell 2.1. Datakildene brukt i analysen av flytting fra foreldrehjemmet

Datakilde Primærkilde/Spørsmål Antall respondenter 	 Alder (Fødselsår)

Familiestatistikk
	

Personregisteret
	 Hele befolkningen

Folketellingene Personregisteret / Utfylte skjema
med husholdsopplysninger

Hele befolkningen 1970 og 1980
Utvalg (10 000) 1990

Familie og yrke 1988 	 Når forlot du foreldrehjemmet for godt? 1 543 menn
4 019 kvinner

28, 43 år (1945, 1960)
20-43 år (1945, 1950,
1955, 1960, 1965, 1968)
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3. Når flytter ungdom hjemmefra?

3.1. 	 Mest flytting i alderen rundt 20 år
For mer enn ni av ti norske ungdommer født etter
annen verdenskrig har flytting fra foreldrehjemmet
skjedd i alderen fra midten av tenårene og fram til
slutten av 20-årene. I gjennomsnitt flyttet jentene ut
mellom ett og to år tidligere enn guttene. Nøyaktig
hvilken gjennomsnittlige flyttealder som er registrert,
varierer betydelig mellom ulike datakilder og er først
og fremst avhengig av hvordan flyttetidspunktet
defineres. I Familie- og ykesundersøkelsen 1988 ble
intervjupersonene spurt om når de hadde flyttet ut
av foreldrehjemmet for godt. Når undersøkelsens to
mannskull og de to fødselskull med jevngamle kvin-
ner (født i 1945 og 1960) betraktes under ett, hadde
50 prosent av jentenes utflytting funnet sted mellom
18- og 22-årsalderen, mens 20 prosent av flyttingen
hadde funnet sted før dette. Det yngste av disse to
kvinnekullene flyttet raskest ut, med en medianalder
for flyttingen på 19,7 år, mens det eldste kullet had-
de en medianalder på 20,4 år. Blant guttene hadde
en av tre flyttet før 20-årsdagen og snaut 40 prosent
flyttet mellom 20-årsdagen og 24-årsdagen, og
medianalderen om lag 21,5 år både for dem som var
født i 1945 og i 1960 (figur 3.1, tabell 3.1).

I Levekårsundersøkelsen 1987 ble også responden-
tene bedt om å oppgi når de hadde flyttet hjemme-
fra, men i spørsmål med annen ordlyd. De ble her
bedt om å angi til hvilken alder de hadde bodd sam-
men med far eller mor. Intervjuevnes instruks anty-
der at det er første utflytting en har vært ute etter,
men som regel blir ikke instruksens ordlyd presentert
under intervjuet. Likevel er det grunn til å anta at de
fleste som hadde flyttet hjemmefra mer enn én gang,
oppgav første utflytting. Medianalderen for jenters
flytting ut av foreldrehjemmet var 18-19 år og for
gutters utflytting rundt 20 år for fødselskull som er
sammenliknbare med familie- og yrkesundersøkel-
sens fødselskull (figur 3.1) .

I Omnibusundersøkelsen 1992 ble alder ved både
første og siste utflytting forsøkt kartlagt. Resultatene
samsvarer langt på vei med resultatene fra de to
omtalte undersøkelsene. Men særlig for den første
utflyttingen blant menn som var født tidlig i århund-

ret, finner vi et klart avvik fra resultatene i Levekårs-
undersøkelsen 1987. Medianaldere for "endelig" flyt-
ting ut av foreldrehjemmet er derimot i god overens-
stemmelse med familie- og yrkesundersøkelsens resul-
tater for sammenliknbare fødselskull, både blant
menn og kvinner.

Resultatene som er referert her, gav atskillig lavere
flyttealdere enn om data fra Det sentrale folkeregister
skulle legges til grunn (se avsnitt 2.1 og 4.2) . De er
dessuten lavere enn et annet norsk intervjumateriale,
Boforholdsundersøkelsen 1981 (Gulbrandsen og Ås
1986) . Ifølge denne lå medianalderen for flytting for
etterkrigskullene opp mot 22 år for jenter og rundt
23-24 år for gutter. At store hushold er overrepresen-
tert i dette materialet (som hadde hushold som ut-
valgsenhet), er en rimelig forklaring av dette avviket
(se avsnitt 4.4) . I Yrkeshistorieundersøkelsen 1971-
1972 er det på den annen side spurt etter fravær helt
ned til én måneds varighet fra foreldrehjemmet, med
det resultat at medianalder for flytting helt ned i 18-
årsalderen er registrert for menn født i 1931 og 1941
(Finas- og tolldepartementet 1993). Tas alle tilgjenge-
lige kilder i betraktning, finner vi altså stor spredning
i gjennomsnittlig alder ved utflytting fra foreldrehjem-
met.

Flyttealderen i Norge og i Norden er noe lavere enn
det som er registrert i en del andre vesteuropeiske
land (tabell 3.2), men heller ikke tallene i tabellen lar
seg uten videre sammenlikne fordi det varierer om
det er første utflytting eller senere utflytting fra for-
eldrehjemmet som ligger til grunn. Selv om flyttealde-
ren åpenbart er lavere i Skandinavia enn i mange
andre europeiske land, er den ikke lavere enn i USA,
der mange flytter ut og bor i utdanningsinstitusjon i
slutten av tenårene. I spredtbygde land som Norge og
Sverige preges flyttemønsteret av at mange må bort
fra hjemstedet for å få videre skolegang eller arbeid.

Men også i Danmark flytter mange for seg selv tidlig
(tabell 3.2) . I Nederland og Tyskland flytter på den
annen side over halvparten av de unge ut først i for-
bindelse med giftermål.
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Kjønn 	 Kohort

Menn

Kvinner
1945
1950
1955
1960
1965
1968

14 16 18 20 22 24 26 28

2 10 22 37 53 70 82 87
2 3 12 34 56 76 85 91

2 6 21 45 68 83 92 95
1 6 24 52 77 89 94 96
1 6 25 59 81 90 96 98
1 5 20 57 82 q1 96
0 4 20 51 74
1 4 15 43

1945
1960

Land

Norge

Sverige

Danmark

Storbritannia

Tyskland (V.)

Nederland

Frankrike

USA

Canada

Australia
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Tabell 3.1. Andel som har flyttet hjemmefra, e tter alder. Kumulativ prosent. Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945, 1950,
1955, 1960, 1965 og 1968

Alder

Tabell 3.2. Medianalder for flytting hjemmefra. Ulike land og fødselskull

Medianalder
Kohort Første/siste flytting Kilde

Menn Kvinner

21,5 20,4/19,7 1945/1960 Flytting for godt Familie og yrke 1988
20 18-19 1940-1950 1. flytting Levekår 1987

20-21 18-18,5 1957-60 Uspesifise rt Lundberg og Modig 1984

19 1. flytting

21,7 20 1958 Uspesifise rt Kiernan 1991

24 21,3 1959 Siste Mayer og Schwartz 1989

23,7 21,9 ca. 1955 Uspesifise rt de Jong-Gierveld et al. 1990

22 21,2 1941-45 Toulemon 1990
21,5 20,1 1955-60

20 19-19,5 ca. 1960 Goldscheider og DaVanzo 1989

22,3 20,5 ca. 1950 Telling Peron et al. 1986

22,3 20,5 ca. 1960 Flytting for godt Young 1987
21,2 20,1 ca. 1960 1. flytting

3.2. Synkende flyttealder gjennom mye av
århundret

Slik det kunne registreres ved retrospektive spørsmål
i undersøkelser rundt 1990, var alder ved flytting fra
foreldrehjemmet atskillig høyere for dem som ble

født tidlig i vårt århundre enn den var for etterkrigs-
kullene (figur 3.1) . Ifølge Levekårsundersøkelsen
1987 hadde halvparten av mennene født de to første
tiårene etter århundreskiftet først forlatt oppvekst-
hjemmet omkring 25-årsalderen. Tilsvarende andel av
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kvinnene født i samme periode var flyttet ut da de
var om lag 22 år. Medianalderen for første utflytting
sank med i størrelsesorden fem år for menn og med
noe mindre for kvinner fram til de første etterkrigs-
kullene. Den stabiliserte seg så rundt 20 år for menn
og mellom 18 og 19 år for kvinner født i de neste to
tiårene, men med en svakt stigende tendens. Også
tidligere er det vist at flyttealderen har sunket - for
så å stige svakt - med utgangspunkt i dette mate-
rialet (Andersen 1989) .

Også blant familie- og yrkesundersøkelsens kvinner
var det en synkende tendens i medianalderen ved
flytting for kullene født i perioden fra 1945 til
1955/60, mens de to mannskullene, født i 1945 og
1960 hadde samme medianalder. Omnibusunder-
søkelsen bekreftet til dels hovedtrenden i levekårs-
undersøkelsen mot lavere flyttealder, men der var
dette mest tydelig for den antatt siste utflyttingen. I
omnibusundersøkelsen, der det er spurt etter to
flyttetidspunkt, har mennene født tidlig i århundret
vært mer tilbøyelige til å oppgi en tidlig første utflyt-
ting. Av disse har en god del vært flytting i forbin-
delse med militærtjeneste, som for disse fødselskul-
lene var kort, og gjerne ble etterfulgt av flytting
tilbake til foreldrehjemmet. Levekårsundersøkelsen,
som bare har spurt om ett flyttetidspunkt, har åpen-
bart ikke fått tak i så mange av disse tidligste flyttin-
gene (se kapittel 4) .

En liknende nedgang i flyttealder gjennom deler av
vårt århundre er rapportert fra de fleste landene der
det finnes observasjoner av flytting hjemmefra over
så mange kohorter. Det er beskrevet for Sverige
(Kravdal 1985), Tyskland (Mayer og Schwarz 1989),
Nederland (Crommentuijn og Hooimeijer 1991, de
Jong-Gierveld, Liefbroer og Beekink 1990) og Stor-
britannia (Kiernan 1989), samt for Australia (Brac-
her og Santow 1986, Young 1987) og USA (Goldsc-
heider og LeBourdais 1986, Kobrin 1976) . Mange av
disse peker på nedgangen i ekteskapsalderen som en
direkte årsak til dette, da flytting lenge for en stor
del falt sammen med giftermålet. Etter 1960-1970
har ekteskapsalderen vært stigende i mange vestlige
land, men flyttealderen har likevel fortsatt å synke -
iallfall i noe tid etter dette (Waite, Goldscheider og
Witsberger 1986) 1 . I flere av disse arbeidene hevdes
det samtidig at en økende del av ungdommen har
flyttet for seg selv de siste tiårene - mens flytting ved

giftermål, ifølge norske data, erstattes av flytting til
samboerforhold (se kapittel 6 og 7) .

Nedgangen i flyttealder er forklart med endringer i
holdninger og livsstil, det vil si med en økende orien-
tering mot uavhengighet. Dette kommer til uttrykk
også ved at andre aldersgrupper i mindre grad bor i
familier, som de middelaldrende skilte og enslige
eldre (de Jong-Gierveld, Liefbroer og Beekink 1990,
Mayer og Schwarz 1989) . Økonomiske oppgangstider
har dertil lagt grunnlaget for at en boform med alene-
boende unge har kunnet bli realisert (Christian 1989,
Michael, Fuchs og Scott 1980) . Den tidligere utflyttin-
gen har riktignok skjedd på tross av økt utdannings-
lengde, men på grunn av en bedret utdanningsfinan-
siering i mange land, sammen med en bedring av
boligtilbudet, kunne mange unge flytte hjemmefra før
de hadde fast arbeid.

Det har altså vært en tydelig nedgående trend i flytte-
alder gjennom noen tiår av vårt århundre, for kohor-
tene født i tidsrommet 1910-1950 (eller 1960). Dette
tilsvarer flytting som fant sted mellom 1930 og 1970
(eller 1980) . Som vi har vært inne på i innledningen
(avsnitt 1.1.4), flyttet mange svært tidlig hjemmefra i
forrige århundre. Kullene født like etter århundreskif-
tet, som ble voksne under depresjonen i 1930-årene
og under 2. verdenskrig, har dermed blitt boende
lenger i foreldrehjemmet enn både foregående og
etterfølgende generasjoner har gjort (de Jong-Gier-
veld, Liefbroer og Beekink 1990). Lange dataserier
som beskriver utviklingen mer presist, finnes imidler-
tid ikke for flytting fra foreldrehjemmet.

3.3. 	 Er flyttealderen på vei opp igjen?
Undersøkelsene fra slutten av 1980-tallet har vist at
nedgangen i alder ved flytting hjemmefra har stanset
opp, men det er noe mer usikkert om den har snudd
til en økning. Selv om de yngste kvinnekohortene i
familie- og yrkesundersøkelsen (født i 1965 og 1968)
antyder en svak oppgang i alderen ved endelig flyt-
ting ut av foreldrehjemmet (figur 3.1), er det vans-
kelig å se noen parallell tendens når omnibusunder-
søkelsen legges til grunn. Alderen ved siste flytting
ser ifølge dette materialet ut til å ha vært nokså stabil
for kvinner født etter 1950. Også for menn er det noe
uklart om alderen ved siste flytting har økt for kohor-
ter født etter 1950-årene, selv om det kan se slik ut
på grunnlag av de aller yngste i omnibusundersøkel-
sen (figur 3.1) .

1 Varigheten av nedgang i flyttealder er oppgitt til 1960 i enkelte kilder og fram til 1980 i andre. Dette ser ikke først og
fremst ut til å variere med land, men med hvilke typer datakilder som ligger til grunn. Ut fra tellingsdata, der utdan-
ningssøkende regnes som hjemmeboende, rapporteres det ofte om en mye tidligere stagnasjon i nedgang i flyttealder enn i
intervjudata (se kapittel 4).

27



Ut av redet. En demografisk analyse av flytting fra foreldrehjemmet
	

Rapporter 95/4

Figur 3.1. Medianalder ved flytting hjemmefra for ulike fødselskull. Menn og kvinner. Tre utvalgsundersøkelser
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For både kvinner og menn er det imidlertid en nokså
tydelig økning i medianalderen om den første utflyt-
tingen legges til grunn for dem som har flyttet flere
ganger. For omnibusundersøkelsens menn og kvinner
og levekårsundersøkelsens kvinner gjelder oppgan-
gen fra og med kohortene født på 1940-tallet, mens
det for levekårsundersøkelsens menn ser ut til å
gjelde dem født etter 1950. De klareste tegn til øken-
de flyttealder har vi altså når det gjelder første flyt-
ting.

En viktig grunn til å konkludere nokså varsomt om
tendensene for de aller yngste, er at hjemmeboerne
blant de yngste som er trukket ut, kan være overre-
presentert blant undersøkelsens oppgavegivere (se
avsnitt 4.4) . For å komplettere bildet har det derfor
vært nyttig å sammenlikne hvordan andel hjemme-
boere i ulike aldersgrupper har endret seg mellom de
ulike undersøkelsene fra tidsrommet 1980-1991.
Dette blir en sammenlikning over historisk tid i mot-
setning til de hittil refererte data om kohorter. Gjen-
nom dette dekker vi bare en kort periode, men ved
denne tilnærmingen unngår vi trolig problemet med
frafallsskjevhet blant de yngste, fordi denne neppe
varierer systematisk mellom undersøkelsene. De som
har oppgitt å bo hjemme ved intervjutidspunktet,
kan være personer som aldri har flyttet ut, eller de

kan ha flyttet hjem igjen for en tid. Andelene er der-
for påvirket både av mønsteret for første og senere
flyttinger og av hyppighet og varighet av flytting hjem
igjen.

Den svake økningen på 1980-tallet i andel menn i 20-
24-årsalderen som bor hjemme (tabell 3.3), harmone-
rer med den litt tydeligere økningen i alder ved første
utflytting som vi fant for de yngste kohortene. Denne
økningen har imidlertid ikke fortsatt. Ifølge Levekårs-
undersøkelsen 1991 og Ungdomsundersøkelsen 1990
var det derimot en lavere andel menn i alderen 20-24
år som bodde hjemme rundt 1990 enn utover 1980-
tallet. For kvinnene var det også en mindre andel som
bodde hjemme ifølge undersøkelsene rundt 1990, enn
det var på 1980-tallet, og for dem var det heller ingen
økning i andel hjemmeboende utover 1980-tallet
ifølge levekårsundersøkelsene. I annet materiale som
er samlet inn årlig gjennom hurtigundersøkelser i regi
av Norsk Gallup og MMI, er det ikke påvist klare
endringer i andel som bor hjemme når perioden
1985-1992 betraktes under ett (Gulbrandsen, Hansen
og Gulbrandsen 1992) . Enda ferskere oppdatering av
samme materiale kan tyde på at det utover 1990-
tallet er mindre vanlig blant de unge å bo hos foreld-
rene.

28



Rapporter 95/4	 Ut av redet. En demografisk analyse av flytting fra foreldrehjemmet

Tendensene til senere utflytting fra foreldrehjemmet
blant gutter ser altså ut til å ha vært både svake og
forbigående. Det kan imidlertid se ut til at de i tid
har falt sammen med den raske prisøkningen for
boliger og økning rentenivået i siste halvdel av 1980-
årene (se også 1.1.6) . Dersom utsiktene på arbeids-
markedet skulle brukes som forklaring, måtte vi
vente at oppbremsingen av flytting skulle vært større
og mer langvarig.

Rundt 1990 ble det likevel skapt et inntrykk av at
unge stadig bor lenger hjemme, blant annet ved ny-
hetsmedienes medvirkning. Flere slike "nyhetsopp-
slag" har vært preget av en flåsete tone og en latter-
liggjøring av hjemmeboende unge menn (for eksem-
pel i programmet "Par-i-bol", NRK 28.8.1992, og i
Dagbladet 6.9.1992 om "mamboen" som bor sammen
med sin mamma) . Skjeve framstillinger av omfanget
av hjemmeboende unge, som utelukkende har bygget
på familiestatistikk, der de som er under utdanning,
er registrert som hjemmeboende, er også trukket
fram med jevne mellomrom (avsnitt 2.1 og 4.2) .
Også fra USA finnes det eksempler på at populær-
litteraturen har overdimensjonert foreldres proble-
mer med "å bli kvitt" barna sine eller "å overleve
med voksne barn i huset" (Clemens og Axelson 1985,

Riche 1987), men en viss økning i alder ved utflytting
i 1980-årene er også rapportert fra vitenskapelige
kilder.

Når også noen norske arbeider har kommet til samme
konklusjon (Andersen 1989, Gulbrandsen og Hansen
1985), har henholdsvis Levekårsundersøkelsen 1987
(tidspunkt for første flytting hjemmefra) og folke-
tellingsdata ligget til grunn (se avsnitt 4.2) . Dessuten
er en økning i flyttealder på 1980-tallet omtalt i ar-
beider fra en stor del av de vestlige landene hvor det
er gjort studier av flytting fra denne perioden, som i
Sverige (Lundberg og Modig 1984), Nederland
(Latten 1990), Tyskland (Schwarz 1988), USA (Glick
og Lin 1986) og Australia (Young 1987) . Et mangfold
av forklaringer trekkes fram i disse kildene, både de
unges økonomiske problemer på grunn av generelt
økte etableringskostnader, et vanskelig boligmarked
og økt ungdomsarbeidsløshet. At en økt flyttealder på
1980-tallet først og fremst skulle gjelde menn, mens
kvinnenes flyttealder samtidig er stabilisert, er også
beskrevet i litteraturen, for eksempel fra Nederland
(de Jong-Gierveld, Liefbroer og Beekink 1990, Tysk-
land (Mayer og Schwarz 1989) og USA (Heer, Hodge
og Felson 1985) .

Tabell 3.3. Andel i ulike aldersgrupper som har oppgi tt å bo sammen med foreldrene. Prosent. Menn og kvinner 20-24 år og
25-29 år. Levekårsundersøkelsene 1980, 1983, 1987 og 1991, Ungdomsundersøkelsen 1990

Kjønn og alder 1980 1983 1987 1991 1990

Levekårsundersøkelsene Ungdomsundersøkelsen

20-29 år
Begge kjønn 	 23 24 24 22

Menn 	 29 33 34 34
Kvinner 	 17 15 15 11

20-24 år
Begge kjønn 	 36 38 41 34 34

Menn 	 47 51 54 50 45
Kvinner 	 25 25 27 19 23

25-29 år
Begge kjønn 	 9 10 8 10

Menn 	 10 15 14 18
Kvinner 	 8 4 2 4
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3.4. 	 Kvinner flytter tidligere hjemmefra
enn menn

Vi har sett at menn født i 1945 og 1960 flyttet hjem-
mefra mellom ett og to år senere enn kvinnene født i
de samme årene. For generasjonen født tidligere i
århundret var forskjellen i flyttealder mellom kjønne-
ne om lag tre år, og den avtok altså noe for kullene
født etter 1930. Muligens har den økt svakt for dem
som ble født utover 1960-tallet. Vi har også sett at
flyttealderen til en viss grad henger sammen med
ekteskapsalderen, som har ligget to til tre år høyere
for menn enn for kvinner gjennom hele perioden. At
aldersforskjellen mellom menn og kvinner som dan-
ner par forklarer mye av forskjellen i flyttealder
mellom kvinner og menn, er innlysende, og det er
beskrevet for mange land (Crommentuijn og Hooi-
meijer 1991, de Jong-Gierveld, Liefbroer og Beekink
1990, Kiernan 1989, Ongaro 1990) . Først og fremst
har disse henvist til ekteskapsalder, da samboerf-
orhold som kjent forekommer sjeldnere i mellom
europeiske land og i USA enn hos oss, men også
blant samboerpar er mennene et par år eldre enn
kvinnene.

Imidlertid er jenter som flytter for seg selv, også noe
tidligere ute enn gutter som flytter for seg selv (se
også kapittel 6), og det er en rekke andre forhold
som kan tenkes å bidra til forklaring av kjønnsfor-
skjellene i flyttemønsteret. At unge jenter fra norske
utkantstrøk i større grad enn gutter orienterer seg
mot byenes utdanningstilbud og arbeidsmarked
(Sørlie 1992, Statistisk sentralbyrå 1977), kan være
en medvirkende årsak til at de alt i alt flytter tidli-
gere hjemmefra. Mennenes sterkere tilknytning til
primærnæringene er en av de bakenforliggende årsa-
ker til dette. Om guttene i tillegg lar økonomiske
hensyn veie tyngre ved valget om å bli boende hjem-
me eller å flytte for seg selv, slik noen kilder kan
tyde på (Gulbrandsen, Hansen og Gulbrandsen 1992,
Brusdal 1984), bidrar dette til at de utsetter flyttin-
gen. Analysen av familie- og yrkesundersøkelsen har
også vist at økonomiske faktorer betyr mer for gut-
ters enn for jenters flytting (se også avsnitt 5.5) .

Forskjellen i utflyttingsalder mellom kjønnene blir av
og til forklart med en annen type faktorer, med
ulikhet i modenhet og ferdigheter mellom de to
kjønn. Jentene regnes fremdeles for å være mer
trenet for de praktiske utfordringer en egen hushold-
ning medfører. Hvor mye slike forhold påvirker flyt-
tingen, er imidlertid ikke undersøkt. Det er derimot
kjent at det ofte stilles strengere krav til hjemmebo-
ende døtre enn til sønner, både gjennom kontroll av
livsførsel og krav til deltakelse i praktisk arbeid
(Goldscheider og Waite 1987, Lundberg og Modig
1984) . I de undersøkelsene konflikter mellom gene-
rasjonene er tatt opp som flytteårsak, viser det seg at
døtre noe oftere inngår i slike konflikter enn sønner
gjør (Goldscheider og Waite 1987, Lundberg og Mo-

dig 1984) . Døtre har dermed mer å vinne og mindre
å tape på å flytte ut. For øvrig har det vist seg at døt-
re er noe mindre tilbøyelige til å flytte hjem igjen om
de først har flyttet ut (Avery, Goldscheider og Speare
1990, DaVanzo og Goldscheider 1990, Glick og Lin
1986, Young 1987) (se også kapittel 4) .

	3.5.	 Aldersspredningen større for menn
enn for kvinner

Selv om jenter stort sett forlater foreldrehjemmet
tidligere enn gutter, er det flest menn blant de få som
har flyttet hjemmefra for godt allerede i 14-15-årsal-
deren. Først omkring 17-årsalderen er guttene inn-
hentet av jevnaldrende jenter (figur 3.2) . Kvinnenes
flytting er mer konsentrert mellom 18 og 22 år, og
midt i tjueårene er andelen som bor hjemme, langt
mindre blant dem enn blant mennene. Mot slutten av
20-årene har rundt 10 prosent av mennene ennå ikke
flyttet, mens dette gjelder under 5 prosent av kvinne-
ne, når vi ser på gjennomsnittet for de to fødselskul-
lene som var representert både med menn og kvinner
i familie- og yrkesundersøkelsen.

Vi har tidligere drøftet en rekke mulige årsaker til at
jentene samlet sett er tidligere ute av foreldrehjem-
met enn gutter er. At flytting før 18-årsalderen er mer
jevnt fordelt mellom kjønnene, skyldes at dette oftest
er flytting etter utdanning, som ikke viser så stor
ulikhet mellom kjønnene (se avsnitt 8.1). At det så
sent som i 30-årsalderen er en del hjemmeboende
voksne menn, kan skyldes at flere menn enn kvinner
overtar gårdsbruk eller barndomshjem og av den
grunn ikke har oppgitt noen endelig utflytting. Det
kan også ha noe betydning at et mannsoverskudd i
unge aldere medfører at en del menn heller ikke har
startet samliv før denne alderen. Hjemflyttede skilte
menn, som har mistet tilgang til sin tidligere bolig,
ser på den annnen side ikke ut til å bidra nevneverdig
til andelen av voksne sønner som ikke er endelig ute
av foreldrehjemmet.

	3.6.	 Størst aldersspredning i de eldste
kullene

Aldersmønsteret for flytting ut av foreldrehjemmet var
nokså ulikt for de to mannskohortene i familie- og
yrkesundersøkelsen selv om medianalderen for flyttin-
gen var den samme. Hele 10 prosent av det eldste
kullet flyttet hjemmefra som 14-15-åringer, men bare
3 prosent av de yngste mennene var så tidlig ute. På
den annen side bodde en større andel av mennene i
det eldste kullet hjemme da de passerte 28 år, 13
prosent, mot 10 prosent av de yngste. Også for kvin-
nene er det i 1945-kullet det har forekommet mest
flytting før 16-årsalderen (6 prosent) .

Den tidlige utflyttingen for 1945-kullet fant sted
rundt 1960. Innføringen av obligatorisk niårig skole
fra 1959, som langt på vei var gjennomført i det
påfølgende tiåret, medførte en sterk desentralisering
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av skoletilbudet (Severeide 1989) . Mye av flyttingen
hjemmefra i de tidligste tenårene falt da bort. Med
to år lengre obligatorisk skolegang ble det også uak-
tuelt å flytte så tidlig for å få arbeid. Dette er i over-
ensstemmelse med at det har vært en stigning i
medianalderen for første flytting - det har blitt færre
av de helt tidlige første utflyttingene.

At det har vært større tendens til å bli boende svært
lenge hjemme i det eldste fødselskullet, kan ha mange
forklaringer. At noe færre skulle ut av hjembygda for
å ta utdanning, og at det var noe flere knyttet til
primærnæringene i det første etterkrigskullet, kan
forklare at iallfall en del gutter ble boende lenge
hjemme om de ikke giftet seg.

Figur 3.2. Andel som har flyttet hjemmefra i ulike aldere. Menn og kvinner, født 1945 og 1960. Kumulert prosent
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4. Hva mener vi med flytting
hjemmefra?

	4.1.	 Mange typer feilkilder og tolknings-
problemer

For deler av befolkningen er oppbruddet fra foreldre-
hjemmet en enkelt, veldefinert hendelse som det
ikke har vært noe problem å tidfeste i ettertid. Dette
er langt fra tilfelle for alle (se avsnitt 4.2) . I tillegg
er det, som ved alle retrospektive spørsmål, sjanse
for feilerindring, særlig for de eldste i et utvalg (av-
snitt 4.3) . For de yngste intervjupersonene i utvalge-
ne har det på den annen side vært en sjanse for
skjev seleksjon av hjemmeboerne i forhold til dem
som er flyttet (avsnitt 4.4) . For de yngste kan det i
tillegg være vanskeligere å fastsette hvor langt de er
kommet i flytteprosessen (avsnitt 4.2) . Sammenlikn-
barhet av ulike undersøkelser kompliseres også av at
de til dels opererer med ulike aldersbegrep (4.3) .

Ikke i noen av de datakildene som inngår i denne
analysen, er det tatt sikte på å kartlegge flytteproses-
sen i detalj. Omnibusundersøkelsens spørsmålssek-
vens går likevel lengst i å kartlegge hvor ofte flytting
fra foreldrehjemmet foregår i flere trinn. De øvrige
kildene har også gitt en pekepinn om at ikke alle
situasjoner er entydige med hensyn til om respon-
dentene er hjemmeboende eller ikke.

	4.2.	 Flytting hjemmefra er ikke et entydig
begrep

4.2.1. Forskjeller mellom ulike typer av
datakilder

I familiestatistikken og i de tall som publiseres fra
folketellingene, er det flyttemeldingene til Det sent-

rale folkeregister som ligger til grunn for opplysnin-
gene om hvor mange unge voksne som bor hjemme
hos foreldrene. Slik melding gis vanligvis ikke når
unge forlater foreldrehjemmet i forbindelse med ut-
danning (se avsnitt 2.1). Andel hjemmeboende blant
de unge blir dermed angitt for høyt i disse kildene.
Opplysningene fra flere folketellinger eller fra flere
årganger med familiestatistikk gir også et skjevt bilde
av hvordan andel hjemmeboende er endret over tid.
Fordi en økende andel unge mennesker flytter hjem-
mefra mens de er i en utdanningssituasjon, og en
økende andel av de som flytter ved etableringen av et
parforhold, velger et samboerforhold, blir en økende
andel av utflytting fra foreldrehjemmet ikke meldt til
Det sentrale folkeregister. Dermed er det et økende
gap mellom registeropplysningene og det antall unge
som faktisk bor hjemme hos foreldrene.

Ifølge familiestatistikken har andel unge voksne som
bor i foreldrehjemmet, økt siden tidlig på 1970-tallet
(tabell 4.1) . I aldersgruppen 20-29 år bodde 31 pro-
sent hjemme i 1974 og 38 prosent i 1990. Ifølge
folketellingene var andel hjemmeboere i den samme
gruppen 32 prosent i 1970, 35 prosent i 1980 og 39
prosent i 1990. Til sammenlikning var det ifølge de
fire levekårsundersøkelsene fra 1980 til 1991 mellom
22 prosent og 24 prosent som bodde hjemme av alle
som var mellom 20 og 29 år. Mens det i 1980 var om
lag halvannen gang så stor andel hjemmeboere etter
registeropplysninger som etter intervjudata, er dette
forholdstallet økt mot inngangen til 1990-årene.

Tabell 4.1. Andel i alder 20-29 år som bor hos foreldrene. Prosent. 1970-1991

Datakilde 1970 	 1974 1980 	 1983 	 1987 	 1990 	 1991

Familiestatistikk 	
Folketelling 	
Levekårsundersøkelse 	

31 	 36 	 38
32 	 35.. 	 .. 	 39

23 	 24 	 24 	 22
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Figur 4.1. Svarfordeling på spørsmål om boform i og utenfor foreldrehjemmet                
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Kilde: Omnibusundersøkelsen 1992
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4.2.2.	 Også betydelige forskjeller mellom
intervjuundersøkelsene

Også i et intervju er det rom for ulik tolkning av
hvordan flyttebegivenheten skal forstås. Vi har, i tråd
med dette, sett at nivået for median flyttealder varie-
rer mye mellom de ulike undersøkelsene, avhengig
av om det refereres til den første eller til den antatt
siste utflyttingen (avsnitt 3.1) . Problemet er trolig
mer omfattende enn dette. Noen flytter gradvis, og
noen har formulert det slik at det fullt ut er mulig å
bo delvis på to steder (Mayer og Schwarz 1989) .
Så mye som 45 prosent av dem som deltok i omni-
busundersøkelsen, oppgav at de hadde flyttet midler-
tidig ut fra foreldrehjemmet minst én gang. Av dette
utgjorde om lag 5 prosentpoeng respondenter som
ved intervjutidspunktet var tilbake i foreldrehjemmet
etter en midlertidig utflytting eller respondenter som
ved intervjuet var ute av foreldrehjemmet, men anså
dette for å være midlertidig.

4.2.3. Nærmere om omnibusundersøkel-
sens kartlegging av flytteprosessen

I omnibusundersøkelsen ble spørsmålene om flytting
fra foreldrehjemmet lagt opp som en sekvens av
spørsmål (se vedlegg 1 og figur 4.1) . Hovedsikte-
målet var som nevnt, å finne ut hvor mange som
noen gang hadde brutt opp midlertidig fra foreldre-
hjemmet. I tillegg ønsket vi å kartlegge hvor mange
som etablerer eget hushold i foreldrenes bolig, enten
ved at de overtar den eller deler den med dem. I de
eldre undersøkelsene er disse kategoriene behandlet
vilkårlig. Sekvensen startet derfor med å spørre om
respondentene bodde i foreldrehjemmet, for så å
definere i hvilken grad de inngikk i foreldrenes hus-
hold (se spørsmålssekvens vedlegg 1) .

Fordelingen av svarene fra omnibusundersøkelsens
respondenter (menn og kvinner mellom 16 og 79 år)
er illustrert i figur 4.1. 10 prosent bodde i foreldre-
nes hushold da de ble intervjuet. I tillegg var 5 pro-
sent knyttet til oppveksthjemmet ved at de hadde
overtatt det eller hadde eget hushold der. Hele 83
prosent var flyttet ut av foreldrehjemmet for godt,
mens 1 prosent bodde utenfor foreldrehjemmet, men
anså dette for å være midlertidig. Dermed var opp-
under 90 prosent ute av foreldrehusholdet for godt.
Drøyt halvparten av dem som bodde i foreldrehjem-
met, hadde aldri bodd utenfor det. Likedan er det
bare noe over halvparten av dem som var flyttet for
godt, som hadde flyttet ut bare én gang. Av de 45
prosent som oppgav en tidligere flytting, var 1,1 pro-
sentpoeng midlertidig ute, 3,6 hjemme igjen og 40,6
ute igjen for godt.

Det er mennene som i størst grad har flyttet hjem
igjen etter en tidligere flytting, hele 54 prosent i alt,
mens det for kvinnene bare gjaldt 36 prosent (tabell
4.2) . For fødselskull som var født før 1960, og var
gamle nok til at de fleste var ute for godt ved inter-

vjutidspunktet, hadde det ikke skjedd særlig endring i
sannsynligheten for å flytte tilbake for menn. Kvinner
født før 1940 flyttet på sin side hjem igjen i noe stør-
re grad enn kvinnene født i de neste to tiårene. For
dem som var født etter 1960, var nesten 40 prosent
av mennene og 27 prosent av kvinnene ikke ute av
foreldrenes hushold for godt. Det var omtrent like
mange kvinner og menn som aldri hadde bodd uten-
for foreldrenes hushold, men hele 18 prosent av men-
nene og 7 prosent av kvinnene hadde enten flyttet
hjem igjen eller bodde ute bare midlertidig. Det kan
dermed se ut til at menn har hatt en nokså stabil
tilbakeflyttingsfrekvens, mens kvinner i noe minkende
grad flytter hjem igjen til foreldrene.

At andelen som har flyttet hjem igjen etter en første
utflytting er så stor, stemmer godt overens med . resul-
tatene funnet for etterkrigskull i Australia (Young
1987) . Det er også i overensstemmelse med hennes
resultater at menn har flyttet hjem igjen oftere enn
det kvinner har gjort.

Selv om ikke tilbakeflyttingsfrekvensen har avtatt for
menn, er det blitt kortere varighet mellom første og
siste utflytting for yngre kull (tabell 4.3). Andelen
som flyttet endelig ut fire år eller mer etter første
flytting, har gått ned fra 70 prosent for dem født før
1940 til halvparten av dem født mellom 1950 og
1959, når bare de som har to registrerte flyttetids-
punkt, sammenliknes. For kvinnene er det en minst
like sterk sammentrengning i tid, og for dem er det i
tillegg blitt færre som flytter flere ganger. Dette gjel-
der også når vi holder de yngste i undersøkelsen
utenfor, som ikke kan si med full sikkerhet hvor langt
de er kommet i flytteprosessen. For øvrig har menn
gjennomsnittlig noe lengre avstand mellom første og
siste flytting enn kvinner har.

At menn oftere flytter i flere etapper og at det går
lengre tid mellom flyttingene, har et par opplagte
forklaringer. Menn flytter ofte ut i forbindelse med
militærtjeneste første gang, og da er det v anlig å
flytte hjem igjen (se avsnitt 7.3) . Dette er også i over-
ensstemmelse med at det går lang tid fra den første
utflyttingen til de er ute av foreldrehjemmet for godt.
I tillegg kan det tenkes å bidra noe at menn flytter
hjem til foreldrene, iallfall for en kortere tid, etter
samlivsbrudd. Men nærmere inspeksjon av dataene
viser at den siste kategorien ikke utgjør noen stor del
av vårt datamateriale.
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Tabell 4.2. Andel som har vært midle rtidig ute av foreldrehjemmet, fordelt etter boform ved intervjutidspunktet. Prosent. Menn
og kvinner. Ulike fødselskohorter

Ikke ute for godt 	 Ute for godt

Kjønn 	 Kohorter født 	 I alt 	 Ikke vært ute av 	 Vært ute før den 	 Bare flyttet én
foreldrehjemmet 	 Vært ute tidligere endelige utflytting gang

Begge kjønn 	 I alt 	 100,0 	 6,7 	 4,7 	 40,7 	 47,9

Før 1940 	 100,0 	 0,0 	 0,5 	 49,0 	 50,5
1940-1949 	 100,0 	 0,3 	 2,1 	 46,3 	 51,4
1950-1959 	 100,0 	 0,3 	 1,3	 45,7 	 53,5
Etter 1959 	 100,0 	 21,2 	 12,5 	 26,7 	 39,7

Menn 	 I alt 	 100,0 	 6,7 	 6,4	 47,5 	 39,4

Før 1940 	 100,0 	 0,0 	 0,3 	 54,1 	 45,6
1940-1949 	 100,0 	 0,6 	 2,3 	 56,2 	 41,1
1950-1959 	 100,0 	 0,5 	 2,4 	 52,7 	 44,4
Etter 1959 	 100,0 	 21,7 	 18,0 	 31,9 	 28,5

Kvinner 	 I alt 	 100,0 	 6,7 	 2,8 	 33,2 	 57,3

Før 1940 	 100,0 	 0,0 	 0,8 	 43,0 	 56,3
1940-1949 	 100,0 	 0,0 	 1,9 	 34,8 	 63,2
1950-1959 	 100,0 	 0,0 	 0,0	 36,5 	 63,5
Etter 1959 	 100,0 	 20,7 	 6,9 	 21,4 	 51,0

Tabell 4.3. Fordeling etter avstand i tid mellom første og siste flytting, for dem som både har fly ttet ut av foreldrehjemmet for
godt og har vært ute av foreldrehjemmet tidligere. Prosent. Menn og kvinner. Ulike fødselskohorter

Antall år mellom flyttingene
Kohorter født 	 I alt

Under 2 år 	 2-4 år 	 Over 4 år
Kjønn

Begge kjønn

Menn

Kvinner

I alt 	 100,0 	 24,9 	 25,9 	 49,2

Før 1940 	 100,0 	 13,5 	 19,6 	 66,9
1940-1949 	 100,0 	 26,4 	 23,7 	 50,0
1950-1959 	 100,0 	 28,2 	 31,0 	 40,8
Etter 1959 	 100,0 	 39,6 	 33,1 	 27,3

I alt 	 100,0 	 21,5 	 23,9 	 54,6

Før 1940 	 100,0 	 11,5 	 18,6 	 69,9
1940-1949 	 100,0 	 19,8 	 22,9 	 57,3
1950-1959 	 100,0 	 22,4 	 27,1 	 50,5
Etter 1959 	 100,0 	 39,1 	 30,4	 30,4

I alt 	 100,0 	 30,2 	 29,6 	 40,9

Før 1940 	 100,0 	 16,4 	 20,9 	 62,7
1940-1949 	 100,0 	 38,5 	 25,0 	 36,5
1950-1959 	 100,0 	 37,3 	 37,3 	 25,4
Etter 1959 	 100,0 	 40,3 	 37,1 	 22,6
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18-19 år 20-22 år 	 23- år-15år 	 16-17 år

12,6
12,6

100,0
100,0

100,0 7,8 	 11,0

Alder ved første utflytting
Kjønn 	 I alt

All første utflytting 	 Ikke registrert flyttedato

Tilbakeflytternes første utflytting 	 Ikke tilbakeflytter med
registrert 1. flyttedato

Begge kjønn

Menn
Kvinner

100,0 	 12,6

	

16,6 	 17,7

	

18,6 	 18,8

	

14,7 	 16,2

Begge kjønn

Menn
Kvinner

	100,0	 8,8 	 9,3

	

100,0 	 6,8 	 12,7

14,2 	 8,0 	 3,1 	 56,0

18,4 	 11,8 	 4,2 	 47,5
10,0 	 4,1 	 1,9 	 64,5

27,0

27,6
26,3

18,7

14,9
22,7

7,6

7,6
7,6
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Tabell 4.4. Fordeling etter alder for all forstegangsflytting, og for forstegangsflytting for dem som senere har flyttet hjem igjen.
Prosentfordeling. Menn og kvinner

Ikke så overraskende er det blant de unge utflytterne
det har vært størst tilbakeflytting (tabell 4.4) . Likevel
er det ikke stort mer enn halvparten av jentene som
flyttet ut før de var 16 år som har flyttet hjem igjen,
mens det gjelder 70 prosent av guttene som flyttet ut
så tidlig. Av dem som flyttet ut i 18-20-årsalderen,
har tilbakeflyttingsfrekvensen vært drøyt én av tre
for jentene og fremdeles så mye som to av tre for
guttene. For flytting etter 22-årsalderen har imidler-
tid tilbakeflyttingsandelene ikke vært mer en drøyt
20 prosent for guttene og drøyt 10 prosent for
jentene.

4.2.4. Også ulike tolkninger av flytte-
spørsmålet i familie- og yrkesunder-
sØkelsen

Selv om det ble presisert at man var ute etter den
"endelige" flyttingen i familie- og yrkesundersøkel-
sen, er det også i dette materialet mange tegn på at
spørsmålet er ulikt tolket av respondentene. I
instruksen til intervjuerne ble det riktignok gitt en
mer presis operasjonalisering av begrepet, men mye
tyder på at den har blitt oversett i stor grad. Under-
søkelsens planleggere fulgte opp intervjuerne under-
veis, og deler dette inntrykket. Instruksens formule-
ring var: "IO regnes å ha flyttet fra foreldrehjemmet
for godt dersom hun (han) har bodd borte fra foreld-
rehjemmet minst seks netter i uken i minst tre måne-
der i sammenheng og deretter ikke har flyttet tilbake
til foreldrehjemmet annet enn for kortere perioder
(maksimum seks måneder). Dersom IO bor i samme
hus som foreldrene, men har egen husholdning,
regner vi det som utflyttet."

Følgende funn illustrerer hvor ulikt spørsmålet er blitt
tolket:

En del som ved intervjutidspunktet har oppgitt at
de lever i ekteskap eller sammen med samboer, har
ikke oppgitt at de har flyttet hjemmefra. Ved revi-
sjonen av materialet ble dette endret slik at de er
registrert som flyttet, men med uoppgitt tidspunkt.
Det er her ikke tatt hensyn til husholdningsopplys-
ninger, det vil si at det ved revisjonen ble antatt at
gifte har egen husholdning.

Så mange som 12 prosent av mennene og 10 pro-
sent av kvinnene har oppgitt tidspunkt for flytting
hjemmefra som er etter tidspunktet de har oppgitt
for inngåelse av første samliv, uten at dette er
endret under revisjonen. Dersom disse parene har
inngått i husholdningen til IO's foreldre etter sam-
livsinngåelsen, er det avgitte svaret i samsvar med
instruksen, ellers ikke, men dette kan ikke etterprø-
ves. Vi antar imidlertid at disse intervjupersonene
oftest har bodd en periode med ektefelle eller sam-
boer i samme hus (eller gårdsbruk) som sine for-
eldre, men i eget hushold. Dette siste var det noen
eksempler på under prøveintervjuene. En annen
mulig forklaring på disse høye tallene, er at noen
av dem kan være personer som har flyttet hjem
etter samlivsbrudd.
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Andre observasjoner tyder på at en del intervjuperso-
ner heller har oppgitt et for tk_llig enn et for sent
flyttetidspunkt:

Det var en del personer som oppgav å ha flyttet
hjemmefra ved intervjutidspunktet, men som også
oppgav å bo i samme hushold som foreldrene.
Dersom disse ikke rapporterte noen samlivshisto-
rie, ble de endret til ikke å ha flyttet hjemmefra
under revisjonen. Omfanget av dette er ikke doku-
mentert.

32 personer har oppgitt at flytting fant sted Ø de
fylte 13 år. Dette er før de normalt skulle ha full-
ført obligatorisk grunnskole, som for de eldste
kohortene var i det året de fylte 14 år, og kan
enten skyldes registreringsfeil, hukommelsesfeil
eller særskilte forhold som opphold i internat eller
at familien er gått i oppløsning. Selv om disse
neppe stod på egne ben i så ung alder, er det ikke
korrigert.

Endelig må det slås fast at et visst innslag av "uven-
tede" resultater alltid opptrer som følge av feilskri-
ving, ikke avvikende tolkning.

4.3. 	 Nøyaktighet i retrospektiv angivelse
av flyttetidspunkt

Flytting hjemmefra skjedde tidlig i livet og før de
andre begivenhetene i familiedannelsen for de aller
fleste. For mange av dem som intervjues, vil tids-
punktet for flyttingen ligge mange tiår tilbake i tid.
Sjansen for feilerindring blir dermed større enn for
mange av de andre livsløpsbegivenhetene. Flytting er
dessuten en mindre viktig begivenhet i de flestes liv
enn f.eks. fødsler og giftermål.

I familie- og yrkesundersøkelsen er intervjupersonene
bedt om å oppgi hvilket år og hvilken måned de flyt-
tet hjemmefra for godt. For mange av de eldste
intervjupersonene var det en begivenhet som lå 20-
25 år tilbake i tid. Spørsmålet kom i denne undersø-
kelsen tidlig i selve intervjuet, bare noen få innleden-
de spørsmål om husholdstilknytning og oppvekststed
var stilt før dette. Intervjupersonene hadde dermed
ikke mulighet til å rekapitulere kronologien i livslø-
pet sitt før de skulle tidfeste sin flytting hjemmefra.
Denne hendelsen kan dermed være dårligere tidfes-
tet enn flere av de andre livsløpsbegivenhetene un-
dersøkelsen kartlegger.

Også i omnibusundersøkelsen spørres det om måned
og år for flytting. I denne undersøkelsen har det del-
tatt personer helt opp til 79 år, og hendelsen kan
dermed ligge drøye 60 år tilbake i tid. Det samme
gjelder Levekårsundersøkelsen 1987 hvor det er
spurt om flyttealder.

Fordi det samtidig er nyanseforskjell i selve spørs-
målsformuleringen, vet vi imidlertid ikke om det gir

noe selvstendig bidrag til de mange uoverensstem-
melsene at det er spurt om henholdsvis tidspunkt og
alder.

4.4. 	 Selektivt frafall
Et problem vi tidligere har berørt, er at datakildene
som er basert på Det sentrale folkeregister, alltid gir
for høye anslag for hjemmeboende ungdom fordi
mange borteboende studenter og samboere, i overens-
stemmelse med reglene, ikke har meldt flyttingen ut
av foreldrehjemmet (se avsnitt 2.1 og 4.2.1) . Dette
problemet får også konsekvenser for intervjuunder-
søkelsene, om enn på en indirekte måte. For det
første vil små hushold bli underrepresentert i de un-
dersøkelsene der det er hushold som trekkes ut. Men
også når individer trekkes ut, gir det opphav til skjev
seleksjon til svarfordeling om flytting.

Blant de yngste som trekkes ut for å intervjues, har
altså mange av dem som er flyttet hjemmefra, ennå
ikke meldt dette til Det sentrale folkeregister. De er
dermed vanskeligere å treffe, og hjemmeboerne kan
dermed være overrepresentert i intervjumaterialet. Vi
vet imidlertid ikke om overrepresentasjonen er av en
slik størrelse at det påvirker resultatene vesentlig.
Blant de yngste som er intervjuet, og som har flyttet
ut av foreldrehjemmet, kan det være vanskelig å
fastslå om de er flyttet for godt eller om det er en
midlertidig utflytting. Dersom det er en tendens til at
unge intervjupersoner i familie- og yrkesundersøkel-
sen i for stor grad angir at de har flyttet for godt, vil
dette i så fall virke i motsatt retning (og delvis opp-
veie) det selektive frafallet.

Den antatt skjeve seleksjonen av de unge hjemme-
boerne kan forklare den tilsynelatende økningen i
median flyttealder som vi så for de yngste i familie-
og yrkesundersøkelsen og i omnibusundersøkelsen når
vi spurte om alder ved flytting. Når vi derimot kartla
utviklingen i andel hjemmeboere gjennom likelydende
spørsmål i påfølgende undersøkelser, var det ikke en
like klar økning over historisk tid (avsnitt 3.3) .

Data om flytting som fant sted tidlig i vårt århundre,
har vi hentet fra retrospektive spørsmål i nokså nye
undersøkelser. Fra de eldste fødselskullene er det
trukket ut færre respondenter fordi mange i disse
kullene har falt fra. Frafallet er også størst blant de
eldste. Alt i alt gir dette færre respondenter og større
usikkerhet i anslagene enn for noe yngre responden-
ter. Om frafallet blant de eldste er selektivt med hen-
syn på tidlig eller sen utflytting fra foreldrehjemmet,
vet vi ikke sikkert. Dersom det gjennomgående har
vært individer fra de lavere samfunnslag som flyttet
ut tidlig, vil disse i så fall være noe underrepresentert
blant dagens eldre. Den høye mediane flyttealderen
blant de eldste i undersøkelsene kan under denne
forutsetningen være noe overdrevet.
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5. Hvordan flytting hjemmefra
påvirkes av ulike faktorer

5.1. Generelt om analyseopplegget
Av flere grunner er det bare familie- og yrkesunder-
søkelsen som ligger til grunn, når vi i dette kapitlet
gjør rede for effektene som ulike kovariater har på
flyttemønsteret. Blant annet har den flere variable
som karakteriserer intervjupersonenes oppvekst og
ungdomstid. Ett eksempel er respondentens opp-
vekststed, som er en sentral variabel når flytting
hjemmefra studeres - i motsetning til bosted ved
intervjutidspunktet. Det er bare sammenheng mellom
flytting og variable som karakteriserer individet, som
studeres. Både faste kovariater og kovariater som
varierer over individenes livsløp, er studert. Disse
introduseres i avsnittene 5.1.2 og 5.1.3 etter omtale
av metode.

5.1.1. Metode
For å kunne vurdere hvordan ulike forhold har virket
inn på respondentenes flytting hjemme fra, har vi
estimert multivariable regresjonsmodeller der den
såkalte flytteintensiteten (også kalt flytterisikoen) er
avhengig variabel. Dette omtales gjerne som forløps-
analyse eller hasardrateanalyse, og er et verktøy som
har blitt stadig oftere anvendt innenfor demografisk
forskning de siste ti år. Flytteintensiteten kan variere
med alder og er et mål på hvor stor andel av de
gjenværende hjemmeboere på det aktuelle alders-
trinn som flytter ut pr. tidsenhet ved denne alderen.
For å finne ut hvor stor sannsynligheten er for å
flytte hjemmefra før f.eks. 20-årsalderen, summeres
intensitetene fra alder 14 - da alle kan antas å være
hjemmeboende - til alder 20.

Generelt gir slike overgangsintensiteter både et bilde
av hvor mange som totalt opplever en begivenhet i
løpet av livet og hvor tidlig begivenheten inntreffer.
Hvis en gruppe av personer har systematisk lavere
intensiteter enn en annen gruppe, f.eks. forminsket
med en faktor på 20 prosent ved hvert alderstrinn,
vil det på hvert tidspunkt være færre av den første
enn av den siste gruppen som har opplevd begiven-
heten.

Når det gjelder flytting hjemmefra, er intensitetene
svært høye i og med at nesten alle opplever begiven-

heten en aller annen gang. Ved en lav alder vil det
være betydelig forskjell mellom de to gruppene i
andel som har flyttet hjemme fra, mens det ved høy
alder vil være nær 100 prosent som har flyttet i begge
grupper. Med andre ord kan proporsjonale forskjeller
i intensiteten mellom to grupper tolkes som forskjell i
tidspunkt for flyttingen. Dersom det dessuten viser seg
å være ikke-proporsjonale mønstre (såkalte interaksjo-
ner mellom alder og den aktuelle gruppevariabel) ved
at f.eks. den ene gruppen har generelt lavere intensi-
tet enn den andre, men med en særlig stor forskjell
ved lave aldere, avspeiler dette en ekstra sen flytting
blant de førstnevnte, i den forstand at gjennomsnitts-
alderen blant flytterne er høy.

Vi har brukt programpakken LOGLIN (versjon 1.63,
Olivier og Neff 1976), som krever at intensitetene er
stykkevis konstante, f.eks. over ettårs alderstrinn.
Programmet krever videre at alle kovariatene (regres-
sorene) er grupperte (kategoriske) variable. Ved hjelp
av sannsynlighetskvotetester kan det vurderes om
intensiteten for en gitt gruppe er signifikant forskjellig
fra intensiteten i en fritt valgt referansegruppe. I
denne analysen er oppmerksomheten stort sett rettet
mot den "samlede" signifikans av en regressor (dvs. 0-
hypotesen er at alle nivåer av kovariaten har samme
intensitet) .

Vi har også estimert en rekke samspillseffekter (inter-
aksjoner), ikke bare de som involverer alder. Slike
effekter viser om betydningen av en kovariat er av-
hengig av nivået på en annen kovariat.

5.1.2. De sentrale bakgrunnsvariablene
I dette arbeidet er det gjort separate analyser for
hvert kjønn. Alder utgjør tidsaksen i forløpsanalysen,
mens fødselskohort alltid er en av kovariatene i mo-
dellene. Derimot er ikke periode (dvs. historisk tid)
inne i modellene, og det skilles ikke mellom periode-
effekter og kohorteffekter i analysen. Ved at flyttetids-
punktet som regel er angitt i år og måned, kan en ut
fra individenes fødselsmåned også angi flyttealderen i
måneder.
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Oppvekstregion er beskrevet både gjennom oppvekst-
kommune og gjennom variabelen tettbygd/spredt-
bygd strøk. Begge disse dimensjonene ved oppvekst-
stedet kan tenkes å være viktige for ungdoms valg-
muligheter på eller nær hjemstedet. Gjennom den
offisielle klassifiseringen av kommuner kan også
oppvekststedets sentralitet l angis (Statistisk sentral-
byrå 1984a) .

Sosioøkonomisk bakgrunn bygger på opplysninger
om hovedforsørgers yrke. Yrkesopplysningene er
kodet etter tresifret NYK-kode (Statistisk sentralbyrå
1984b) med et fjerde siffer som angir om yrket har
vært ledende eller ikke. Det er ikke knyttet opplys-
ninger om yrkesstatus til yrkesopplysningene om
forsørgerne, slik at de selvstendige kan ikke bli skilt
ut som egen gruppe. Unntak fra dette er de få yrke-
ne i primærnæringene som vi selv har tolket som
selvstendige, og som er skilt ut som egen sosioøko-
nomisk gruppe. Ellers er standarden for aggregering
av yrkeskodene blitt fulgt, slik at vi har følgende sju
grupper:

Ufaglært arbeider
Faglært arbeider
Lavere funksjonær
Midlere funksjonær
Høyere funksjonær
Selvstendige i primærnæringene
Andre

Blant de siste hører de uoppgitte og de yrkene som
ikke har latt seg kode etter standarden. I de fleste
modellkjøringene er gruppen andre fjernet fra mate-
rialet, og de tre funksjonærgruppene er slått sam-
men, slik at vi i alt har operert med fire grupper.

5.1.3. Livshistoriedata
Familie- og yrkesundersøkelsen gir fullstendige yrkes-
og utdanningshistorier for alle intervjupersonene med
fastsettelse av måned og år en aktivitet ble påbegynt
og måned og år den ble avsluttet. En persons utdan-
ningsforløp blir karakterisert både ved nivået som er
nådd ved ethvert tidspunkt (i måneder), og om perso-
nen på et gitt tidspunkt fram til intervjuet har vært
under utdanning eller ikke. En tredje tidsserie er
angitt for annen aktivitet (jf. variabellisten) .

Når intervjupersonene for et tidsrom på 4 måneder
eller mer ikke har oppgitt skolegang, arbeid eller
noen av de andre kategoriene, er det kodet til "annen
aktivitet". De tidsavhengige variable som blir benyttet
i denne analysen, er:

Utdanningsnivå:
	 1. siffer i kode for utdannings-

gruppe er etter standarden (Sta-
tistisk sentralbyrå 1986) omko-
det til tre grupper: grunnskole,
videregående skole, universitet
eller høyskole.

Utdanningsaktivitet: Om personen i en gitt måned
har vært i utdanning eller ikke.
Opphold på tre måneder eller
mindre (sommerferie mellom to
skoleslag) regnes som sammen-
hengende utdanningsperiode.

Arbeid: 	For alle perioder personen har
vært sysselsatt, er start- og slutt-
tidspunkt samt graden av syssel-
setting angitte .

Antall søsken intervjupersonene er vokst opp sam-
men med, er av de få opplysningene som gis om
oppvekstfamilien.

Blant de opplysningene som kan tjene som indikato-
rer for forskjeller i holdninger og verdier, er religiøs
aktivitet. Dette er registrert ved antall kirkebesøk
siste år før intervjuet, men religiøs aktivitet regnes
gjerne for å være et så stabilt kjennetegn at det
brukes som forklaring også på atferd tilbake i tid.

En annen variabel som kan tenkes å uttrykke hold-
ninger, er å ha debutert seksuelt tidlig, men å ha
debutert seksuelt måtte innføres som en dynamisk
variabel i dette prosjektets modellberegninger (se
avsnitt 5.1.3) .

Annen aktivitet:

Inntekt:

Mulige kategorier er:
Hjemmearbeid
Militærtjeneste (bare for menn)
Arbeidsledighet
Svangerskapspermisjon (om-
sorgspermisjon)
Annen aktivitet

Familie- og yrkesundersøkelsen
er koblet med årlige data om
inntekt med selvangivelsene som
kilde, for årene 1967-1989. Inn-
tektsnivået er justert for infla-
sjon (det vil si at de er angitt i
1989-kroner) .

1 Sentralitet beskriver en kommunes beliggenhet i forhold til byer og større tettsteder. Etter sentralitetsdefinisjonen fra 1980
har en kommune sentralitet 3 når dens befolkningstyngdepunkt ligger innenfor en reisetid på 90 min. fra et tettsted med
minst 50 000 innbyggere, sentralitet 2 når reisetiden er høyst 60 min. fra tettsted med minimum 10 000 innbyggere og
sentralitet 1 når et tettsted på minimum 5 000 innbyggere ligger innenfor 60 min. reisetid. Oppfylles ingen av disse
kriteriene, har kommunen sentralitet 0. 2 Grad av sysselsetting er i datamaterialet inndelt i fire kategorier: 1: Mer enn full
tid. 2: Full tid. 3: Mindre enn full tid. 4: Halv tid eller mindre.
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Fullstendige historier over samliv (ekteskap og sam-
boerforhold) finnes også, men i foreliggende analyse
brukes bare tidspunkt for første samlivsinngåelse og
om det er et ekteskap eller et samboerforhold (se
kapitlene om flytteårsaker og flytting i livsløpet, 6 og
7).

For å hindre unødvendig overlapping mellom flere
aktiviteter, er startmåneden for hver nye aktivitet
regnet inn i varigheten av aktiviteten, men ikke slutt-
tidspunktet.

Varighet siden seksuell debut er dynamisk variabel i
modellen, og er delt inn i tre kategorier, ved siden
av kategorien "ikke debutert". I intervjuene ble det
spurt om årstall for seksuell debut, så tidsfastsettel-
sen er dermed langt mindre presis enn for andre
begivenheter. For denne variabelen er det dessuten
stort omfang av manglende opplysninger (se avsnitt
5.9) .

5.1.4. Behandling av ufullstendige data
Noen individer har uoppgitt verdi for én eller flere
av de faste bakgrunnsvariablene (se tabell A.2.1 i
vedlegg 2) . Disse individene holdes utenfor analysen.
Personer som ikke har oppgitt om de har flyttet
hjemmefra eller som vi mangler flytteår for, holdes
også utenfor. Mangler bare flyttemåned, settes denne
til juni, og om bare kvartal er oppgitt, settes måne-
den til kvartalets midtre måned. Det er relativt flere
menn enn kvinner som mangler angivelse av året de
flyttet hjemmefra.

Det er særlig oppvekstkommune og sosioøkonomisk
bakgrunn som hyppig mangler (for 128 kvinner og
68 menn tilsammen). For oppvekstkommunen gjel-
der det alle som er vokst opp utenfor landet. Dette
er en heterogen gruppe, som omfatter personer med
utenlandsk opprinnelse og individer med norsk opp-
rinnelse som har bodd i utlandet under deler av opp-
veksten. Derfor er den lite egnet til å bli behandlet
som egen kategori. Det er ikke fullt så opplagt at
individer uten oppgitt sosioøkonomisk bakgrunn eller
med noen av de andre faste bakgrunnsvariablene
uoppgitt skulle holdes utenfor analysen.

Derimot er personer med enkelte "huller" i livshisto-
riene ikke holdt utenfor. I den grad enkelte livshisto-
rier har inneholdt "blanke" sekvenser, er kategorien
"annet" brukt om dette. Personer med manglende
opplysninger om seksuell debut er heller ikke holdt
utenfor.

5.2. 	 Variasjon i flytteintensitet med alder
Det er liten flytteaktivitet etter slutten av 20-årene
og før 14-årsalderen. Analysen dekker de 15 alders-
trinnene fra intervjupersonene fyller 14 år til de
fyller 29 år (om de ikke er intervjuet eller har flyttet
før 29-årsdagen) . For å redusere antall intervaller,

ble tre og tre år slått sammen i den enden av alders-
skalaen der få individer er eksponert for hendelsen.
Når 15 enkeltår ble brukt, Økte flytteintensitetene
fram til alder 20 år for kvinner, for så å variere tilsy-
nelatende mer tilfeldig (relative intensiteter vist i
tabell 5.1). Økningen er ikke helt jevn, både i alder
16 år og alder 19 år, da mange avsluttet et skoleslag,
lå intensitetene et stykke over det foregående alders-
trinnet og temmelig nær det neste. For menn økte
intensitetene helt fram til 23 år. For kvinnenes del er
en grovere inndeling allerede fra 20-årsalderen et na-
turlig valg. Sammenslåing til trinnene 20-22 år, 23-25
år og 26-28 år ble likevel gjort for begge kjønn. Ifølge
signifikanstest ville den fineste aldersinndelingen ikke
gitt bedre modelltilpasning for kvinner (p=0,2), men
noe bedre for menn (p=0,02).

Tabell 5.1. Relativ risiko for fly tting hjemmefra, etter alder og
kohort (hovedeffekter). Menn født 1945 og 1960.
Kvinner født 1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Relativ risiko
Variabel 	 Kategori

Menn 	 Kvinner

0,11 	 0,10 	 0,05 	 0,05
0,23 	 0,22 	 0,17 	 0,17
0.36 	 0,32 	 0,40 	 0,39
0,36 	 0,35 	 0,54 	 0,54
0,53 	 0,50 	 1,00 	 1,00
1,05 	 1,00 	 1,68 	 1,70
1,00 	 2,10
1,26 	 1,20 	 1,921 2,01
1,67 	 1,88
1,93 	 1,99
1,84 	 1,73 	 1,92 	 2,08
1,63 	 2,51
1,49 	 1,08
1,321 1,32 	 1,651 1,25
1,36 	 1,09

Kohut 	 1945 	 1,00 	 1,00 	 0,84 	 0,84
1950 	 1,00 	 1,00
1955 	 1,15 	 1,15
1960 	 1,02 	 1,00 	 1,12 	 1,12
1965 	 0,95 	 0,95
1968 	 0,82 	 0,82

I modellkjøringene har det samtidig væ rt kontroll for oppvekststed og
sosioøkonomisk bakgrunn.

Når det regnes ut intensitet i stedet for å bruke relativ
risiko for hvert kjønn, ser vi at disse var nokså like for
menn og kvinner i alder fram til 18 år (figur 5.1).
Dette er i overensstemmelse med at andel gutter som
hadde flyttet hjemmefra, ble innhentet av jentene i
18-årsalderen. På påfølgende alderstrinn lå jentenes
flytteintensitet derimot betydelig over guttenes.

Alder 	 14 år
15"
16"
17"
18"
19"
20 "
21 "
22 "
23 "
24"
25 "
26 "
27 "
28 "
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Figur 5.1. 	 Intensiteter for fly tting hjemmefra, etter alder. Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945, 1950, 1955, 1960, 1965
og 1968

14	 16	 18	 20	 22
Alder

24 26 28

5.3. 	 Forskjeller mellom fødselskull
De fleste som deltok i familie og yrkesundersøkelsen,
hadde flyttet hjemmefra. Mennene i undersøkelsen
var så gamle (28 år og 43 år) ved intervjuet, at godt
over 90 prosent av begge fødselskullene oppgav å ha
forlatt foreldrehjemmet for godt (se tabell A.2.2).
For kvinnene var det noe lavere andeler som hadde
flyttet i de to yngste fødselskullene (20 år og 23 år
ved intervjutidspunktet), hhv. 54 og 85 prosent. Selv
om utvalget i familie- og yrkesundersøkelsen er
skjevt fordelt mellom kjønnene, og kvinnene i snitt
er yngre, har vi stort sett valgt å ta alle de seks kvin-
nekohortene med i modellestimeringene, fordi det
gir en bedre utnyttelse av datagrunnlaget. I sam-
menlikninger mellom menn og kvinner blir dette tatt
i betraktning.

I tabell 5.1 vises, foruten effekten av alder, også
hovedeffekten av fødselsår på flyttetilbøyelighet, slik
de framstår i regresjonsmodeller der det i tillegg er
kontrollert for alder, oppvekstregion og sosioøkono-
misk bakgrunn. Som det også framgikk ved å sam-
menlikne medianalder ved flytting (avsnitt 3.1), ser
vi også her at de to mannskullene i familie- og yrkes-
undersøkelsen var omtrent like raskt ute av foreldre-
hjemmet. Blant kvinnene i undersøkelsen flyttet de

som ble født i 1955 og i 1960 tidligere ut enn kullene
som var født før og etter dem, slik det også framgikk
ved å sammenlikne medianaldere for de ulike kullene.

Som vi også har vært inne på tidligere (avsnitt 3.5 og
3.6), viser forløpsanalysen at forskjellene mellom
fødselskullenes flyttetilbøyelighet varierer over alders-
skalaen. Menn født i 1945 hadde høyere flytteintensi-
teter mellom 14- og 17-årsalderen enn dem født i
1960, mens det eldste kullet derimot hadde lavere
flytterisiko enn det yngste i alder over 18 år (figur
5.2a, s. 47) . Blant kvinnene var flytteintensiteten til
det eldste kullet også noe høyere i 14-15-årsalderen
sammenliknet med dem født 15 år senere, men etter
18-årsalderen var 1960-kullets flytteintensitet svært
høy (figur 5.2b, bare to kvinnekull er plottet inn i
figuren) .

5.4. 	 Regional variasjon
Den regionale dimensjonen ble i utgangspunktet
antatt å være viktig i en analyse av flytting fra opp-
veksthjemmet. Unge voksne gir et stort bidrag til den
totale flyttingen over kommunegrensene, slik det
registreres i Det sentrale folkeregister (Sørlie 1992).
Hovedstrømmen av slike flyttinger går fra perifere til
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mer sentrale deler av landet. Flyttemønstrene varie-
rer ikke bare mellom fylker og landsdeler, men også
mellom sentrale og mindre sentrale områder innen-
for hver landsdel og hvert fylke (Foss, Sørlie og
Texmon 1987) . Ulik regional fordeling av arbeids-
plasser og utdanningstilbud er en opplagt grunn til
dette.

For kvinnene i familie- og yrkesundersøkelsen økte
tilbøyeligheten til å flytte hjemmefra signifikant med
økende avstand fra Oslo-området, når landet er delt
inn i landsdeler. Unntaket er Nord-Norge, der de ser
ut til å ha flyttet hjemmefra noe senere enn i Trøn-
delag. Jentene flyttet også tidligere hjemmefra jo
mindre tettsted de hadde vokst opp i, bortsett fra at
de som kom fra helt spredtbygde områder hadde noe
lavere flyttetilbøyelighet enn dem som kom fra de
minste tettstedene. Disse effektene finner vi enten
begge disse regionale dimensjonene er med i model-
len eller bare én av dem er med om gangen (se ko-
lonne 5, 7 og 8 i tabell 5.2) . A ha begge dimensjo-
nene med gav en signifikant bedre modell
(p < 10 -4) enn å ha bare én av dem med.

For mennene i undersøkelsen var det mindre for-
skjell i flytting hjemmefra både mellom landsdelene

og tett-/spredt-kategoriene. Guttene fra spredtbygde
strøk flyttet senest hjemmefra, sammen med dem fra
storbyene. For guttene ble noen av de regionale for-
skjellene svakere når det samtidig var kontrollert for
sosioøkonomisk bakgrunn i modellene (se kolonne 1
og 2 i tabell 5.2) . Spesielt var flytting fra spredtbygde
strøk følsomt for dette. Verken landsdel eller tett-
stedsdimensjonen gav signifikant bedre tilpasning (p-
verdiene hhv. 0,77 og 0,17) enn når den regionale
dimensjonen ble fjernet fra modellene.

Foruten å studere hvordan flyttemønsteret varierte
med oppvekstregion, ville vi med denne kartleggingen
komme fram til en inndeling i færrest mulig kategori-
er, men som likevel kunne ta vare på de viktigste
trekk i den regionale variasjonen. Med en inndeling i
seks kategorier, der både tett-/spredt-dimensjonen og
landsdel var inkludert, var flyttetilbøyeligheten 35
prosent høyere for jenter som vokste opp i Midt- og
Nord-Norges spredtbygde strøk og små tettsteder enn
den var for deres medsøstre i Østlandets større tett-
steder (alternativ 1, tabell 5.3) . For menn var det om
lag 20 prosent i nivåforskjell mellom høyeste og laves-
te kategori av denne inndelingen, men det regionale
mønsteret var vanskeligere å tolke og forskjellene var
for dem ikke signifikante.

Tabell 5.2. Relativ risiko for fly tting hjemmefra, etter kohort, region og sosioøkonomisk bakgrunn (hovedeffekter). Menn født
1945 og 1960. Kvinner født 1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Relativ risiko
Variabel Kategori 

Menn
	

Kvinner

Landsdel 	 Oslo/Akershus
Østlandet ellers
Agder/Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

Tett/spredt 	 Storbyene
Tettsted < 100 000
Tettsted < 20 000
Tettsted < 2 000
Spredtbygd

(1) 	 (2) 	 (3) 	 (4)

1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00

1,02 	 1,02 	 1,02 	 1,00

0,95 	 0,99 	 0,95
1,00 	 1,00 	 1,00
1,08 	 1,06 	 1,09
0,94 	 0,94 	 0,92
1,06 	 1,03 	 1,06
1,03 	 0,98 	 1,04

0,98 	 0,97 	 0,91
1,00 	 1,00 	 1,00
1,03 	 1,03 	 0,99
1,11 	 1,01 	 1,06
0,90 	 0,78 	 0,85

(5) 	 (6) 	 (7) 	 (8)

0,84 	 0,84 	 0,83
	

0,83
1,00 	 1,00 	 1,00

	
1,00

1,15 	 1,14 	 1,15
	

1,15
1,12 	 1,11 	 1,12

	
1,11

0,95 	 0,93 	 0,96
	

0,95
0,82 	 0,80 	 0,82

	
0,83

0,85 	 0,84 	 0,83
0,90 	 0,91 	 0,94
1,00 	 1,00 	 1,00
1,06 	 1,06 	 1,07
1,19 	 1,21 	 1,18
1,09 	 1,13 	 1,14

0,84 	 0,84
	

0,83
0,89 	 0,87
	

0,88
1,00 	 1,00
	

1,00
1,12 	 1,12
	

1,09
1,03 	 1,06
	

1,03

Kohort 1945
1950
1955
1960
1965
1968

Sosio-
økonomisk
bakgrunn

Ufaglært arbeider
Faglært arbeider
Funksjonær
Primærnæring selvstendig

	0,93	 0,92 	 0,92

	

1,00 	 1,00 	 1,00

	

1,27 	 1,27 	 1,24

	

0,82 	 0,78 	 0,83

	

1,00 	 1,00

	

0,88 	 0,85

	

0,90 	 0,88

	

1,03 	 1,05

1,00
0,85
0,88
1,05
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Tabell 5.3. Relativ risiko for fly tting hjemmefra, etter ulike regionale inndelinger. Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945,
1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Menn 	 Kvinner
Variabel Kategori   

Prosentandel
	

Relativ risiko 	 Prosentandel 	 Relativ risiko

Region,
alternativ 1

Østlandet tettsted
Østlandet spredtbygd
Sør-Nestlandet tettsted
Sør-Nestlandet spredtbygd
Midt-/Nord-Norge tettsted
Midt-/Nord-Norge spredtbygd

23,0
2 0, 5
13,5
20,1

7,5
15,4

1,00
0,99
1,08
0,90
0,99
1,11

23,0
21,9
14,1
19,0
8,9

13,0

0,86
0,90
0,89
1,07
1,00
1,16

Region,
alternativ 2

Sentralitet 3
Sentralitet 1 + 2, fylke 01-12
Sentralitet 1 + 2, fylke 14-20
Sentralitet 0

38,6
23,8
14,0
23,6

0,99
1,00
1,09
0,96

39,3
24,9
13,4
22,4

0,91
1,00
1,14
1,32

I kjøringene bak tabell 5.3 har det også vært kontroll for alder, kohort og sosioøkonomisk bakgrunn.

Å dele kommunene inn etter sentralitet ) har vist seg
å skille relativt godt mellom ulike regionale flytte-
mønstre, slik det framkommer gjennom Det sentrale
folkeregisters meldinger (Foss, Sørlie og Texmon
1987) . Variabelen beskriver kommunens beliggenhet
i forhold til større sentra. Ungdoms flytting hjemme-
fra kunne tenkes å være vel så avhengig av avstan-
den til arbeidsplassene og skoletilbudet i større sent-
ra som av at oppvekstboligen var innenfor tettbygd
eller spredtbygd strøk. Oppvekstlandsdel og tett-
eller spredtbygd oppvekststrøk ble erstattet med
sentralitet, men med en modifikasjonen vist neden-
for.

Kvinners flytting hjemmefra varierte noe mer mellom
sentralitetsgruppene enn mellom andre regionale
enheter, idet kvinnene hadde nær 50 prosent høyere
i flyttetilbøyelighet i typiske distriktskommuner
(sentralitet 0) enn i storbyregionene (sentralitet 3)
(tabell 5.3) . De to mellomliggende sentralitetsgrup-
pene hadde middels flyttetilbøyelighet. Å la landets
fire største byer (som er viktige universitets- og høy-
skolesentre) være egen regional enhet ga ingen ef-
fekt - jentenes flytting hjemmefra var her på samme
nivå som i deres nærmeste omland (ikke vist) .

Mens jentene har hatt signifikant økende flyttetil-
bøyelighet med avtagende sentralitet, hadde guttene
noe lavere flytterisiko både i distriktskommunene og

i storbyområdene, men noe høyere i kommuner nær
mellomstore byer og tettsteder (gruppe 2 og 3 i den
firedelte inndelingen). At regional variasjon er tyde-
ligst for jentene, er i overensstemmelse med hva som
er vist i den ordinære flyttestatistikken. En viktig
årsak til dette er at unge jenter i større grad enn
guttene har orientert seg mot byenes arbeidsmarked
(Statistisk sentralbyrå 1977) . Guttene blir i større
grad boende på hjemstedet fordi de oftere har tilknyt-
ning til primærnæringene, skal overta næringsvirk-
somhet etter foreldrene eller av andre grunner finner
det lokale arbeidsmarkedet mer attraktivt. Blant dem
som blir boende på hjemstedet, blir det trolig noe
mindre flytting ut av foreldrehjemmet enn blant dem
som er oppvokst og fortsetter å bo i byene. Dette er
fordi en på landsbygda ikke finner så stort tilbud av
boliger som kan egne seg til førsteetablering. Boligene
de har vokst opp i er også gjennomgående større.

De regionale forskjellene i jentenes utflytting slår
sterkest ut i den nederste delen av aldersskalaen
(figur 5.2d, s. 47 og avsnitt 5.6) . Dette er alderen
som er mest følsom overfor de regionale ulikhetene i
utdanningstilbudet. Siden utdanningstilbudet er blitt
mer spredt rundt i landet de siste tiårene, ville det
også være rimelig å vente en signifikant interaksjon
mellom kohort og region i modellene. Dette har vi
imidlertid ikke kunnet finne.

1 Definisjon av sentralitet se s. 40.
Sentralitet 1 omfatter under 7 prosent av befolkningen. Sentralitet 1 og 2 er derfor slått sammen, men området som de
utgjør er likevel delt i to: én del bestående av de aktuelle delene av fylke 01-12 dvs. på Østlandet, Sørlandet, Rogaland og
Hordaland, mens den andre delen var de aktuelle delene av fylke 14-20, dvs. Nord-Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.
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Siden regional variasjon i flyttemønsteret åpenbart
må være en følge av bosettingsmønsteret i landet, gir
det liten mening å sammenlikne med land der dette
er svært forskjellig fra vårt. Går vi til Sverige, er det
imidlertid gjort funn som langt på vei likner de nors-
ke. I den svenske fruktbarhetsundersøkelsen fra 1981
oppgav kvinnene som var vokst opp på landsbygda
at de hadde flyttet tidligere hjemme fra enn kvinnene
fra de store byene (Kravdal 1985) . I et annet svensk
materiale er det vist at flytting hjemme fra i tenårene
er mer utbredt på landsbygda, men fra 23-årsalderen
snus mønsteret, slik at det er landsbyungdommen
som i noe større grad bor svært lenge hjemme
(Lundberg og Modig 1984), slik det er vist for de
norske mennene.

Regional variasjon er ikke trukket så mye inn i studi-
er av flytting fra foreldrehjemmet, men hyppigheten
av svært tidlig flytting er påvist å være lav i de størs-
te byene også i Nederland (Crommentuijn og Hooi-
meijer 1991), Canada (Mitchell, Wister og Burch
1989) og Australia (Young 1987). Det finnes også
arbeider der en ikke har kunnet finne noen effekt av
oppvekststed på flyttemønsteret (Ongaro 1990) .

5.5. Sosioøkonomisk bakgrunn
Det var særlig blant unge menn vi fant forskjeller i
tilbøyeligheten til å flytte hjemmefra etter hvilken
yrkesgruppe hovedforsørger tilhørte. For det første
økte flyttetilbøyeligheten med høyere sosial status i
oppvekstfamilien, dersom vi tolker de fem første
trinnene i den sosioøkonomiske inndelingen (alterna-
tiv 1 i tabell 5.4) som stigende sosiale klasser. De
unge guttene med bakgrunn i primærnæringene had-
de dessuten lavere flytteintensiteter enn de andre

gruppene (tabell 5.4) . Dette er naturligvis rimelig
ettersom mange av guttene med landbruksbakgrunn
skulle overta driften av gården etter foreldregenera-
sjonen. Også i fiskerinæringen har sønner som skulle
overta fedrenes yrke vært nærmere knyttet til sitt
oppvekststed og dermed oppveksthjem enn sine øvri-
ge jevngamle. For jentene var det mindre forskjeller i
flytteatferd etter forsørgers yrke, og de små forskjelle-
ne som vises i tabell 5.4 er ikke signi fikante. Det var
likevel noe høyere risiko for flytting hjemme fra for
døtre av ufaglærte arbeidere og jenter med bakgrunn
i primærnæringene enn det var for døtre av faglærte
arbeidere og funksjonærer.

Siden sosioøkonomisk inndeling følger en entydig og
vanlig brukt standard var det ikke grunnlag for annen
eksperimentering med gruppering enn en reduksjon
av antall grupper. En aggregering av de tre funksjo-
nærgruppene (tabell 5.4) gav ikke signifikant dårlige-
re modelltilpasning for noen av kjønnene (p=0,45 for
menn og p=0,41  for kvinner) . Mellom de fire gruppe-
ne som da gjenstår, beholdes en sosial gradient
mellom de første tre grupper, mens selvstendige i
primærnæringene må antas å ligge utenfor en slik
skala.

I det norske datamaterialet ser det ut til at sosioøko-
nomisk bakgrunn først og fremst forklarer menns
utflytting fra foreldrehjemmet. I den internasjonale -
og særlig amerikanske - litteraturen har sosioøkono-
misk bakgrunn som forklaringsfaktor for flytting blitt
ofret stor oppmerksomhet. Bildet av hvordan sosial
bakgrunn påvirker flyttingen, er likevel ikke helt
entydig. At familiens ressurser påvirker flyttingen i
positiv retning, slik at middelklassebarna er først ute

Tabell 5.4. Relativ risiko for fly tting hjemmefra, etter sosioøkonomisk bakgrunn. Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945,
1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Menn 	 Kvinner
Variabel Kategori      

Prosentandel 	 Relativ risiko 	 Prosentandel 	 Relativ risiko

Sosioøko-
momisk
bakgrunn,
alternativ 1

Ufaglært arbeider
Faglært arbeider
Lavere funksjonær
Midlere funksjonær
Høyere funksjonær
Selvstendige i primærnæringene

31,3
16,9
3,6

15,0
15,8
17,5

0,91
1,00
1,26
1,22
1,38
0,73

29,2
16,2
5,3

18,2
16,8
14,3

1,08
0,96
1,08
0,98
1,00
1,07

Sosioøko-
nomisk
bakgrunn,
alternativ 2

Ufaglært arbeider
Faglært arbeider
Funksjonær
Selvstendige i primærnæringene

31,3
16,9
34,2
17,5

0,90
1,00
1,27
0,75

29,2
16,2
40,3
14,3

1,08
0,97
1,00
1,06

I kjøringene bak tabell 5.4 har det også vært kontrollert for kohort, alder og region, inndeling 3.

45



Ut av redet. En demografisk analyse av flytting fra foreldrehjemmet 	 Rapporter 95/4

av foreldrehjemmet, er rapportert hos Aquilino
(1991), Goldscheider og Goldscheider (1987),
Goldscheider og daVanzo (1989), Mayer og Schwarz
(1989) og Ongaro (1990), det vil si med utgangs-
punkt i italienske og tyske erfaringer, foruten ameri-
kanske. Flere av disse presiserer at det hovedsakelig
er unge med middelklassebakgrunn som flytter for
seg selv, f.eks i forbindelse med utdanning, som får
framskyndet sin utflytting ved hjelp av foreldrenes
økonomi. Å tilhøre høyere sosiale lag medfører lette-
re tilgang til mange slags ressurser, og det er vist at
middelklassens barn oftere skaffes bolig gjennom
slekt og venner enn f.eks. arbeideres barn (Lundberg
og Modig 1984) .

At foreldreressurser bremser utflytting er også rap-
portert, blant annet hos Riche (1987). Flere forfatte-
re påpeker for øvrig at foreldreressurser som er
knyttet til boligen, medvirker til å forsinke de unges
utflytting (Avery, Goldscheider og Speare 1990, de
Jong-Gierveld, Liefbroer og Beekink 1990) .

At jenter fra hjem med høy sosioøkonomisk status
ikke flytter først hjemmefra, betyr at jenters flytting
er mindre styrt av økonomiske forhold. Enkelte har
vært inne på at jentene ikke alltid har vært den i et
parforhold som skaffer boligen, selv for unge i 1980-
årene (Brusdal 1984), og dessuten bor jenter som
har flyttet fra foreldrene noe oftere i midlertidige
boliger enn gutter gjør (Kristiansen 1989) . Muligens
venter jentene i noe mindre grad enn guttene på at
det økonomiske grunnlaget for egen boligetablering
skal være i orden før flytting hjemmefra.

I den svenske Fruktbarhetsundersøkelsen 1981 var
bare kvinner med, og der rapporterte også døtre av
bønder og arbeidere om tidligere flytting fra foreld-
rene enn funksjonærdøtrene. I den svenske landsom-
fattende postundersøkelsen blant ungdom i 1983 var
18-årige arbeiderdøtre og sønner fra middelklassen
overrepresentert blant borteboerne (Lundberg og
Modig 1984). Goldscheider og Goldscheider (1989a)
antyder også at foreldre med høy sosial status knyt-
ter størst forventninger til sønnenes utflytting.

5.6. Betydningen av bakgrunnsfaktorene
varierer med alder

De effektene som oppvekststed og sosial bakgrunn
har på utflyttingsrisikoen, varierer over alders-
skalaen. Oppvekststed har hatt mest å si for om unge
jenter flyttet hjemmefra før de var 19 år (figur 5.2d) .
Etter denne alderen var flyttetilbøyeligheten nokså
lik for de fire regionene vi har delt landet inn i.
Jentene fra de typiske utkantstrøkene har i motset-
ning til de øvrige hatt stor tilbøyelighet til å flytte
hjemmefra allerede i alderen 15-17 år.

Også blant guttene er det dem fra utkantstrøk og
småbyområder i de nordligste fylkene (se beskrivelse
av inndeling s. 44) som har vært mest tilbøyelige til å
flytte ut før 18-årsalderen, mens de fra storbyområ-
dene og mindre byer i Sør-Norge forlot foreldrehjem-
met i langt mindre grad mens de var så unge (figur
5.2c) . I 18- og 19-årsalderen ble forskjellene redusert,
men i hele aldersintervallet flyttet gutter fra småbyer
hjemmefra i noe større grad enn dem fra storbyområ-
dene. Guttene som kommer fra de rene utkantstrøke-
ne, har imidlertid hatt en langt svakere økning i sin
flytterisiko med alder, slik at de etter 19-årsalderen
hadde lavere flytterisiko enn de øvrige.

Betydningen av sosial bakgrunn for guttenes flytting
kom først til syne i 19-årsalderen, da funksjonærsøn-
nene flyttet ut i mye større grad enn jevnaldrende
med annen bakgrunn. Det er nettopp denne alderen
da de unge gjerne avslutter videregående opplæring
og eventuelt starter opp utdanning ved høyskoler og
universitet. Bonde- og fiskersønnene har hatt lavest
flytteintensitet i hele intervallet over 19 år, mens
arbeidersønnenes flytteintensitet har ligget mellom
nivåene for de to nevnte gruppene.

For kvinnene har det som nevnt vært ganske små
hovedeffekter av sosial bakgrunn når hele aldersska-
laen vurderes under ett, men betydningen av bak-
grunn har skiftet over aldersskalaen. Bonde- og fisker-
døtrene sammen med døtre av ufaglærte arbeidere
har ofte vært svært tidlig ute med å flytte hjemmefra  -
de hadde den høyeste flytterisikoen fram til 18-årsal-
deren. Etter denne alderen ble de et stykke på vei
innhentet av funksjonærdøtrene, som hadde de høyes-
te flytteintensitetene fra 19-årsalderen. I likhet med
hva vi fant for funksjonærsønnene, startet deres ut-
danningsflyttinger for fullt ved 19-årsalderen.

5.7. 	 Antall søsken
Selv om bare rundt 5 prosent av intervjupersonene
hadde vokst opp som enebarn, er disse skilt ut som
egen kategori. De øvrige ble delt inn i to nokså jevn-
store grupper ettersom de hadde hatt 1-2 søsken eller
3 eller flere søsken. Det var økende flyttetilbøyelighet
med økende antall søsken når det samtidig er kontrol-
lert for kohort, region og sosioøkonomisk bakgrunn
(kolonne 4 i tabell 5.5) . De som hadde vokst opp
sammen med minst tre søsken, hadde noe over 30
prosent høyere flytterisiko enn enebarna. Denne
forskjellen var omtrent lik for gutter og jenter, og den
var signifikant for begge kjønn.
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Figur 5.2. 	 Samspill mellom alder og bakgrunnsvariable'ved fly tting hjemmefra. Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945,
1950, 1955, 1960, 1965 og 1968 1 . Kohorter, region og sosioøkonomisk bakgrunn
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' I figur 5.2b er bare to kohorter vist, men alle 6 kohorter danner grunnlag for figur 5.2d og 5.2f
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Sosio-
økonomisk
bakgrunn

Antall
søsken

Religiøs aktivitet
(årlige
kirkebesøk)

Seksuell
debut

0,87
1,00
1,15

0.94
1,00
1,15

0,54
1,00
0,94
0,88

0,63
1,00
1,72

'1,03
1,00
1,43

0,63
1,00
1,80

'1,09
1,00
1,22

1,62 1,43 	 1,40
1,00 1,00	 1,00

Relativ risiko for kvinner

Utdannings-
nivå

Aktivitet

Kohort
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Tabell 5.5. Relativ risiko for flytting hjemmefra, etter ulike bakgrunnsfaktorer (hovedeffekter). Menn født 1945 og 1960.
Kvinner født 1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Variabel Kategori Relativ risiko for menn

Kohort 1945 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00
1960 	 1,06 	 1,06 	 1,02 	 1,00 	 1,04 	 1,04 	 1,02 	 1,04 	 1,00 	 1,00 	 1,04

Region

	

1,03 	 0,97 	 0,98 	 0,96 	 0,94 	 0,96 	 0,96 	 0,96 	 0,97 	 0,98

	

1,00 	 1,00 	 1,00	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00

	

1,08 	 1,11 	 1,08 	 1,12 	 1,13 	 1,11 	 1,12 	 1,15 	 1,15 	 1,13

	

0,90 	 0,90 	 0,98 	 0,97 	 0,98 	 0,97 	 0,98 	 0,97 	 0,98 	 0,97

	

0,92 	 0,90 	 0,91 	 0,93 	 0,90 	 0,90 	 0,95 	 0,94 	 0,90

	

1,00 	 1,00	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00	 1,00 	 1,00 	 1,00

	

1,27 	 1,27 	 1,26 	 1,23 	 1,21 	 1,25 	 1,21 	 1,27 	 1,32

	

0,79 	 0,75 	 0,77 	 0,77 	 0,77 	 0,76 	 0,84 	 0,83 	 0,77

Sentralitet 3
Sentralitet 1+2 fylke 01-12
Sentralitet 1+2 fylke 14-20
Sentralitet 0

Ufaglært arbeider
Faglæ rt arbeider
Funksjonær
Primærnæring (selvstendige)

0
1-2
3 eller flere

0
1-2
3 eller flere

Ikke debute rt
Mindre enn 2 år etter debut
2-4 år etter debut
Mer enn 4 år etter debut

Grunnskole
Videregående skole
Høyskole

Ikke under utdanning
Under utdanning

1945 	 0,82 	 0,82 	 0,83 	 0,82 	 0,83 	 0,91 	 0,83 	 0,81 	 0,84 	 0,81 	 0,80
1950 	 1,00 	 1,00	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00	 1,00 	 1,00	 1,00 	 1,00 	 1,00
1955 	 1,13 	 1,15 	 1,17 	 1,15 	 1,16 	 1,14	 1,19 	 1,20 	 1,16 	 1,20	 1,21
1960 	 1,11 	 1,13 	 1,15 	 1,13 	 1,13 	 1,04	 1,16 	 1,21 	 1,15 	 1,22 	 1,21
1965 	 0,81 	 0,93 	 0,96 	 0,95 	 0,95 	 0,88 	 0,98 	 1,07 	 0,94 	 1,08 	 1,05
1968 	 0,79 	 0,80 	 0,83 	 0,83 	 0,81 	 0,74 	 0,84 	 0,96 	 0,84 	 0,99 	 0,91

Region

Sosio-
økonomisk
bakgrunn

Antall
søsken

Religiøs aktivitet
(årlige
kirkebesøk)

Sentralitet 3
Sentralitet 1 +2 fylke 01-12
Sentralitet 1+2 fylke 14-20
Sentralitet 0

Ufaglæ rt arbeider
Faglæ rt arbeider
Funksjonær
Primærnæring (selvstendige)

0
1-2
3 eller flere

0
1-2
3 eller flere

0,90 	 0,90 	 0,91 	 0,90 	 0,85 	 0,90 	 0,90 	 0,90 	 0,89 	 0,91
1,00	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00	 1,00 	 1,00 	 1,00
1,17 	 1,16 	 1,14 	 1,16 	 1,05 	 1,16 	 1,16	 1,17 	 1,17 	 1,15
1,40 	 1,40 	 1,36 	 1,32 	 1,32 	 1,36 	 1,36 	 1,36 	 1,36 	 1,36

1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00
0,88 	 0,90 	 0,89 	 0,90 	 0,90 	 0,93 	 0,88 	 0,92 	 0,93
0,90 	 0,93 	 0,90 	 0,92 	 0,93 	 0,98 	 0,87 	 0,95 	 1,02
0,99 	 0,98 	 1,00 	 1,05 	 1,01 	 1,05 	 0,99 	 1,04 	 1,05

0,89
1,00
1,20

1,05
1,00
0,93

Seksuell
debut

Ikke debute rt
Mindre enn 2 år etter debut
2-4 år etter debut
Mer enn 4 år etter debut

0,49
1,00
1,14
1,21

Utdannings-
nivå

Aktivitet

Grunnskole
Videregående skole
Høyskole

Ikke under utdanning
Under utdanning

'1,17
1,00
0,96

'1,01
1,00
1,22

1,97
1,00

0,84
1,00
1,46

0,64
1,00
1,12

	

2,05 	 1,86

	

1,00 	 1,00

' Utdanningsnivå brukt som fast "bakgrunnsvariabel": Høyeste oppnådde utdanning ved intervjutidspunktet.
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Forskjellene kan forklares ved at flere søsken betyr
at flere skal dele på en families ressurser, både på
plass i boligen og andre materielle ressurser. For
menn var effekten av søsken tydeligst i den eldste
fødselskohorten, for dem født i 1945. De vokste opp
i en tid da trangboddhet var mer utbredt enn det er
nå (Faye 1989) . For mennene ser det også ut til at
familiestørrelse har hatt størst betydning i sentrale
strøk, hvor små boliger er mer vanlige. Disse sam-
spilleffektene er imidlertid ikke signifikante.

økt tilbøyelighet til utflytting fra familier med flere
barn er også rapportert av andre forfattere (Christian
1989, Goldscheider og daVanzo 1989, Kie rnan 1986,
Mitchell, Wister og Burch 1989, Michael og Tuma
1985, Ongaro 1990, Peron, LaPierre-Adamcyk og
Morisette 1986, van Hoo rn 1990, Young 1987) .
Lundberg og Modig (1984) har ikke sett på opp-
vekstfamiliens størrelse, men har påvist at ungdom
som har opplevd trangboddhet i oppveksthjemmet,
er overrepresentert blant dem som har flyttet ut.
Særlig svenske ungdommer som under oppveksten
på 1960- og 1970-tallet ikke hadde eget rom, flyttet
tidlig ut.

At enebarn og barn fra større familier opplever ulik
grad av konflikter med og kontroll av sine foreldre,
drøftes også av enkelte som en forklaring på ulik
atferd. Hogan (1978) mener å ikke ha funnet støtte
for slike hypoteser. Om dette var utslagsgivende,
ville vi for øvrig forvente at effekten gikk motsatt
vei, at det var enebarna som flyttet tidligst ut - om
andre forhold var like.

5.8. 	 Religiøs aktivitet
At religiøs aktivitet eller kirketilknytning er en faktor
som har lfist seg å slå sterkt ut på fruktbarhet, er vist
både for norske forhold (Kravdal 1991) og for andre
europeiske land. Også samlivsinngåelse varierer med
religiøs aktivitet, men spesielt gjelder dette typen
samliv so:m inngås, idet kirketilknyttet ungdom i
større grad enn andre velger å gifte seg direkte, uten
et forutgående samboerforhold (Blom 1994a) . Når
effekten av religiøs aktivitet er testet også for flytting
fra foreldrehjemmet, er det utfra dens betydning for
samlivsinngåelse. Det man kunne tenke seg, var at
de religiøst aktive, som er mer tradisjonelle i valg av
samliv, flyttet noe senere hjemmefra enn andre.

Religiøs aktivitet er i familie- og yrkesundersøkelsen
registrert som antall kirkebesøk det siste året før
intervjuet, når besøk i forbindelse med bryllup, bar-
nedåp og begravelser er holdt utenfor. Kirketilknyt-
ning tolkes her som uttrykk for religiøsitet, og denne
regnes ofte som en så stabil egenskap at den også
kan brukes for å forklare atferd som ligger lengre
tilbake i tid.

De effektene av religiøs aktivitet som framkommer
ved modellkjøringene (kolonne 5, tabell 5.5) er imid-
lertid små og ikke signifikante. De bekrefter heller
ikke entydig en hypotese om at religiøs aktivitet
bremser flytting hjemmefra. For menn gikk de små
forskjellene motsatt vei, mens det for kvinner var noe
høyere flyttetilbøyelighet for dem som ikke hadde
registrert besøk i kirken siste år, enn for dem med
flere kirkebesøk.

At religiøs tilknytning hever flyttealderen er vist både
i data fra Nederland og Australia (van Hoorn 1990,
Young 1987), mens sjansene for å flytte i forbindelse
med giftermål øker (Young 1987) . For øvrig finnes en
omfattende amerikansk litteratur som tar opp sam-
menheng mellom etnisk og religiøs tilknytning og
familiedannelse, også flytting fra foreldrehjemmet.
Funnene er ikke entydige, og spørsmålet om det først
og fremst er sosioøkonomiske forskjeller som avspei-
les i de forskjellene man finner mellom etniske og
religiøse grupper, er ikke avklart.

Lesthaege og Moors (1993) refererer på sin side en
studie av ungdoms familietilknytning fra tre euro-
peiske land (Nederland, Belgia og Frankrike) . I deres
analyse blir de fire gruppene gifte, samboere, alene-
boere og hjemmeboere sammenliknet med hensyn til
en rekke ulike indikatorer for verdier og holdninger.
Langs den religiøse dimensjonen er gifte og samboere
kontraster, mens de to gruppene av hjemmeboere og
aleneboere plasserer seg mellom disse. Det er likevel
en signifikant forskjell mellom hjemmeboere og alene-
boere i religiøsitet. De som erklærer seg som troende
er noe mer representert blant hjemmeboerne enn
blant aleneboerne.

5.9. 	 Seksuell erfaring
Den nokså innlysende sammenhengen mellom å ha
debutert seksuelt og ha økt tilbøyelighet til samlivs-
inngåelse er bekreftet gjennom andre analyser av
Familie- og yrkesundersøkelsen (Blom 1994b). At det
skulle være en tilsvarende sammenheng mellom sek-
suell debut og flytting hjemmefra, virker også rimelig,
fordi mange flytter i forbindelse med inngåelse av
samliv (se kapittel 6 og 7) . Blant annet fordi mange
hadde flyttet hjemmefra før sin seksuell debut (se
tabell 5.6), kunne ikke debutalder brukes som fast
kovariat. Antall måneder etter seksuell debut ble
definert som en tidsvarierende kovariat og delt inn i
tre kategorier, mens ikke debutert utgjorde en fjerde
kategori. Tidspunktet for seksuell debut er bare opp-
gitt i år, og debutmåneden ble satt til juni. Denne
unøyaktighet medfører at noen få individer vil ha fått
registrert seksuell debut og flytting fra foreldre-
hjemmet i gal rekkefølge.

16 prosent av mennene og 8,5 prosent av kvinnene i
familie- og yrkesundersøkelsen har ikke oppgitt års-
tallet for sin seksuell debut, mange fordi de ikke
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husket det, mens en god del ikke ønsket å oppgi det
(se tabell 5.6) . Da det var lite ønskelig å fjerne alle
disse individene fra modellestimeringene, ble det
utført noen eksperimentelle estimeringer for å fastslå
om resultatene ble påvirket av hvordan de manglen-
de opplysninger ble håndtert. Estimatene endret seg
lite under disse eksperimentene, og personer med
manglende debutår ble i det følgende behandlet som
om de ikke hadde debutert seksuelt.

Tabell 5.6. Antall som mangler svar på spørsmål om seksuell
debut. Menn født 1945 og 1960. Kvinner født
1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Type opplysning 	 Menn 	 Kvinner

Antall intervjuer i alt 	 1 543 	 4 019

Antall med gyldig årstall seksuell debut 	 1 264 	 3 494
Har ikke hatt samleie 	 15 	 151

Antall med manglende opplysninger
i alt 	 264 	 374

Om 10 har debutert
For debutår

Husket ikke debutåret
Ønsket ikke å oppgi debutåret
Uoppgitt årstall ellers

Antall med seksuell debut
for' flytting hjemmefra

'Medregnet dem som ikke har flyttet hjemmefra.

Både for menn og kvinner var risiko for flytting fra
foreldrehjemmet høyere etter seksuell debut om
alder og alle andre faktorer var like. Den steg til noe
over det dobbelte for kvinner (kolonne 6, tabell 5.5),
og for dem var det også signifikant økende risiko for
utflytting med tid etter seksuell debut. For kvinnene
har mye av flyttingen skjedd før 20-årsalderen. De
som hadde debutert fire år før flytting, er derfor i
stor grad blant de tidlige debutantene. For kvinnene
betyr dette at tidlig seksuell debut har hatt en positiv
effekt på flytting fra foreldrehjemmet.

Også for mennene gav det et signifikant utslag på
flyttetilbøyeligheten å ha debutert seksuelt (kolonne
6, tabell 5.5), men ikke så mye som for kvinnene.
Den tilsynelatende nedgangen i risiko med økende
avstand fra debuten var imidlertid ikke signifikant.
Imidlertid er både flytting og seksuell debut mer
spredt over guttenes ungdomstid og tidligere voksen-
alder enn de to begivenhetene er blant kvinnene.
Relativ flytterisiko med økende avstand fra debut-
tidspunktet kan dermed vanskeligere tolkes i forhold
til en tidlig/sen debut. Derfor er også medianalder
ved flytting for personer med tidlig og sen seksuell
debut sammenliknet.

Som tabell 5.7 viser, har både jenter og gutter brutt
tidlig opp fra foreldrehjemmet om de har hatt en
tidlig seksuell debut, men forskjellen var noe større
og tydeligere i den eldste enn i den yngste kohorten.
Målt på denne måten ser det ikke ut til å være særlig
forskjell i effekten av seksuell debutalder på menn og
kvinners flyttealder - i motsetning til det som forløps-
modellene antydet.

Tabell 5.7. Medianalder for flytting hjemmefra etter alder ved
1. samleie (debutalder) og fordeling av debutalder.
Menn og kvinner født 1945 og 1960

Medianalder

Kohort

1945	 1960

21,6 	 21,4

20,0 	 20,8
21,2 	 21,4
22,3 	 22,0

20,4 	 19,7

18,9 	 19,0
19,9 	 20,0
21,0 	 20,0

Seksuell debut som forklaringsvariabel for flytting er
lite rapportert. For australske data er det observert at
å ha et alvorlig kjærlighetsforhold i 15-17-årsalderen
er en av de viktige faktorene for tidlig flytting hjem-
mefra (Young 1987) . Hva en tidlig seksuell debut
uttrykker, kan også være noe sammensatt. Oriente-
ringen mot samliv og familiedannelse er bare én side
av dette. En tidlig debut kan også være et uttrykk for
selvstendighet og frigjorthet i forhold til foreldrenes
normer, kanskje også for å være på kollisjonskurs med
dem. At jenters flytteatferd er sterkere påvirket av
seksuell erfaring, kan derfor også skyldes at de utset-
tes for langt strengere kontroll så lenge de bor sam-
men med foreldrene, slik det blant annet antydes i
Youngs undersøkelse (Young 1987) . Mer enn for de
andre variablene som er undersøkt, er det grunn til å
presisere at samvariasjonen mellom seksuell erfaring
og flytting ikke nødvendigvis betyr noen årsakssam-
menheng. Like trolig er det at begge disse begiven-
hetene framskyndes av bakenforliggende faktorer.

5.10. 	 Utdanningsnivå
I familie- og yrkesundersøkelsen ble alle som deltok,
bedt om å gi fullstendige beskrivelser av sine utdan-
ningsforløp. Det var da et innlysende valg å bruke

928 	 2 710

Debutalder 	 Prosentfordeling

Menn i alt

Under 16 år
16 og 17 år
18 år og over og uoppgitt

100,0

19,6
33,6
46,8

100,0

14,5
43,9
41,6
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Menn Kvinner 	 Menn Kvinner Menn Kvinner
Antall 	 Prosentfordeling

16,2 	 13,6	 56,4 	 64,6

	

56,0 	 63,4 	 41,1 	 33,1

	

27,8 	 22,9 	 2,4 	 2,3

I alt 1 543 	 4 019 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0

Grunnskole 	 250 	 548
Videregående
skole 	 864 2 550
Høyskole 	 429 	 921

22,3
21,9
20,4

21,1
21,8
21, 0

18,3
19,9
19,8

20,0
20,6
20,2
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utdanning som en dynamisk variabel i analysene, slik
at utdanningsnivået i hver måned fram til en even-
tuell flytting fra foreldrehjemmet forklarer atferden,
og ikke det utdanningsnivået respondentene har
oppnådd innen intervjutidspunktet. Siden mange
flytter ut nettopp fordi de ønsker mer utdanning, er
nivået dessuten endret etter flyttingen for en betyde-
lig andel av respondentene.

Tabell 5.8. Fordeling av intervjupersonene, etter utdannings-
nivå ved intervjutidspunktet og fordeling av
samlet eksponeringstid, e tter utdanningsnivå.
Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945, 1950,
1955, 1960, 1965 og 1968

Eksponeringstid
Nivå ved intervju
	

fordelt på ut-
danningsnivåUtdannings-

nivå

Selv om utdanningsnivå er registrert etter en detal-
jert standard (Statistisk sentralbyrå 1986), er bare
en tredeling brukt i analysen. Grunnskoleutdanning
er da laveste nivå, videregående skole utgjør det
midlere, og om noe universitets- og høyskoleutdan-
ning er oppnådd, gir dette høyeste nivå. Det utdan-
ningsnivå en person har nådd innen intervjutids-
punktet, betegnes i den videre teksten som "endelig"

0nivå.

Utdanningsnivået hadde en positiv og ganske sterk
effekt på risikoen for flytting hjemmefra (kolonne 9
og 10 i tabell 5.5) . Når unge menn hadde noe ut-
danning utover videregående skole, var risikoen for
flytting hjemmefra 70-80 prosent høyere enn når de
bare hadde avsluttet videregående skole, som igjen
gav nær 60 prosent høyere risiko enn bare grunnsko-
le. Flytterisikoen var dermed 2,5-3 ganger så høy når
menn hadde oppnådd høyskolenivå enn når de var
på laveste utdanningsnivå. For jentene var flytterisi-
koen 75 prosent høyere når høyeste utdanningsnivå
var oppnådd i forhold til risikoen på laveste nivå av
utdanning. Flytterisikoen på det mellomste nivået
varierte med om det samtidig var kontrollert for
hovedbeskjeftigelse (kolonne 9 og 10 i tabellen) .

Flytting hjemmefra fant oftest sted før de høyt ut-
dannede nådde sitt endelige utdanningsnivå. Mens
28 prosent av mennene og 23 prosent av kvinnene i
undersøkelsen hadde oppnådd høyeste utdanningsni-
vå innen intervjutidspunktet (tabell 5.8, se også
tabell A.2.3), var bare i overkant av 2 prosent av
intervjupersonenes samlede eksponeringstid for flyt-
ting på dette nivået. Ikke mer enn 16 og 14 prosent
av undersøkelsens menn og kvinner manglet utdan-
ning utover grunnskole ved intervjutidspunktet, men
rundt 60 prosent av deres eksponeringstid for flyt-
ting hjemmefra var på dette utdanningsnivået. Vide-
regående opplæring oppnås oftest i 18-19-årsalderen,
og da hadde mange allerede flyttet. Det høyeste
utdanningsnivået forekom bare unntaksvis i den
delen av aldersintervallet da få hadde flyttet, særlig
var det slik blant jentene.

Interaksjon mellom utdanning og alder var noe tyde-
ligere for kvinner enn for menn (figur 5.3a og b).
For menn hadde de relative flytteintensitetene for
ulike utdanningsnivåer nokså nær parallelle forløp
gjennom aldersintervallet. For kvinner var det en

Tabell 5.9. Medianalder for flytting hjemmefra, etter utdan-
ningsnivå. Menn og kvinner født 1945 og 1960

Kohort
Kjønn og kategori

1945 	 1960

Menn

Grunnskole
Videregående skole
Høyskole og universitet

Kvinner

Grunnskole
Videregående skole
Høyskole og universitet

tidligere og tydeligere nedgang i flytteintensitetene
etter 19-20-årsalderen på de to laveste utdannings-
nivåene, mens flytterisikoen for kvinner var høy gjen-
nom hele øvre delen av aldersintervallet. At flytterisi-
koen for høyt utdannede kvinner er så høy, kan tolkes
som en innhentingseffekt. At mange av de kvinnene
som aldri kom til å ta noen høyere utdanning, flyttet
tidlig ut, så vi ved sammenlikning av medianalder ved
flytting når kvinnene ble gruppert etter utdanning ved
intervjutidspunktet (tabell 5.9) . Median flyttealder
økte med høyere utdanning opp til videregående
skole, mens den for menn avtok, slik vi kunne forven-
te etter modellberegningene. Også når flytting ved
intervjutidspunktet ble brukt som kovariat i de mul-
tivariate modellene, ble resultatet at menn som endte
opp med universitets- og høyskoleutdanning flyttet
tidligere hjemmefra enn dem som forble på grunnsko-
lenivået. De flyttet på sin side noe tidligere hjemme-
fra enn dem som endte opp med noe videregående
opplæring ifølge disse beregningene. Forskjellen
mellom de to sistnevnte gruppene var imidlertid liten.
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Figur 5.3. Samspill mellom alder og bakgrunnsvariable ved flytting hjemmefra. Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945,
1950, 1955, 1960, 1965 og 1968. Utdanningsnivå og aktivitet
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En statisk utdanningsvariabel gav dermed ikke resul-
tater som avvek mye fra estimeringene med dyna-
misk utdanningsvariabel for menn (kolonne 7 og 8,
tabell 5.5) . For kvinner var forholdet annerledes. De
som senere forble på det laveste utdanningsnivået,
hadde høyest flytterisiko når hele aldersintervallet
14-29 år ses under ett, og de som før eller siden tok
universitets- eller høyskoleutdanning flyttet senest ut
av foreldrehjemmet, gitt at andre forhold var like
(kolonne 7, tabell 5.5) . Når det samtidig kontrolleres
for om de er under utdanning eller ikke, blir effekten
av den faste utdanningsvariabelen som for mennene
(kolonne 8, tabell 5.5) .

Flere av dem som har gjort analyser av flytting fra
foreldrehjemmet, understreker at utdanningsnivået
har betydning for flyttemønsteret (de Jong-Gierveld,
Liefbroer og Beekink 1990, Kiernan 1991, Mayer og
Schwarz 1989, van Hoorn 1990), men det er ikke
full enighet om hvordan utdanningsvariabelen slår
ut. Utdanning nevnes av noen som en faktor som
forsinker utflytting fra foreldrehjemmet (Kiernan
1991), mens andre vektlegger at de som tar utdan-
ning utenfor oppvekststedet flytter ut så tidlig som i
18-19-årsalderen (de Jong-Gierveld, Liefbroer og
Beekink 1990) . De med høyest utdanningsnivå flytter
sjelden for å gifte seg, mens kvinner med det laveste
utdanningsnivået derimot, følger denne veien ut av
foreldrehjemmet (Kiernan 1991, Young 1987) . Som
vi har sett fra vårt eget materiale, endres resultatene
ved at utdanningsvariable defineres forskjellig, og i
tillegg påvirkes konklusjonene av hvordan utdan-
ningsaktivitet trekkes inn (se også avsnitt 5.11) . I
den svenske postundersøkelsen fra 1983, var det
tross ulike metodiske tilnærminger, enkelte funn som
harmonerer med våre erfaringer. Blant 18-åringene i
denne undersøkelsen var det jentene med lav utdan-
ning som i størst grad hadde flyttet ut, mens det
blant undersøkelsens 25-åringer var dem med gym-
nasnivå som oftest bodde utenfor foreldrehjemmet,
slik at vi også her ser en innhentingseffekt (Lund-
berg og Modig 1984) .

5.11. Betydningen av å være under utdan-
ning eller i arbeid

Mesteparten av den tiden familie- og yrkesundersø-
kelsens respondenter var under risiko for flytting
hjemmefra (perioden mellom fylte 14 og 29 år) var
de enten under utdanning (45 prosent for menn og
noe over 60 prosent for kvinner) eller bare i arbeid
(40 prosent for mennene og snaut 30 prosent for
kvinnene) . Resten av eksponeringstiden var dels
perioder med både utdanning og arbeid og dels
perioder med annen type aktivitet (se tabell A.2.4,
vedlegg 2) . Et flertall oppgav å ha hatt noen form
for lønnet arbeid før de flyttet hjemmefra (tabell
5.10), selv om lønnet arbeid måtte ha vart sammen-
hengende i minimum tre måneder og måtte ha et
omfang på minst 10 timer ukentlig for at det kunne

registreres i undersøkelsen. Denne andelen var størst
for de eldste kohortene, men også et flertall av 1960-
årgangens menn og kvinner hadde vært i arbeid før
utflyttingen fant sted.

For undersøkelsens kvinner og menn var det betydelig
høyere risiko for flytting hjemmefra om de ikke var i
en utdanningssituasjon (omtrent det dobbelte for
kvinnene og 40 prosent høyere risiko for mennene,
kolonne 8, 10 og 11 i tabell 5.5 og avsnitt 1 i tabell
5.11) . Forskjellen økte når det samtidig ble kontrol-
lert for intervjupersonenes utdanningsnivå (kolonne 8
og 10) . Å være i arbeid gav høyere risiko for flytting
hjemmefra enn å ikke være i arbeid (40 prosent høye-
re risiko for mennene og 20 prosent høyere for kvin-
nene (tabell 5.5) . Forskjellene var signifikante for
begge kjønn og begge sett av aktiviteter (p<0,01).
For menn var det ingen interaksjon mellom utdan-
ningsaktivitet og yrkesaktivitet. Å være i arbeid gav
høyest risiko enten de samtidig var i utdanning eller
ikke, å være under utdanning gav lavere risiko enten
de samtidig var i arbeid eller ikke. Med andre ord var
det høyest risiko for flytting hjemmefra når menn
bare var i arbeid, og noe lavere når de samtidig var
under utdanning. Risikoen var lavest under utdan-
ning, mens den i perioder uten arbeid og utdanning
lå på omtrent samme nivå som periodene med både
arbeid og utdanning (avsnitt 3, tabell 5.11) . Slik fire-
deling av aktivitetene gav ikke signifikant bedre mo-
delltilpasning enn om det bare ble skilt mellom ar-
beid/ikke arbeid (som nettopp viser at interaksjonen
ikke var signifikant) .

For kvinnene ble det derimot en signi fikant forbed-
ring av modellen ved å utvide til de fire aktivitets-
nivåene (avsnitt 2 og 3 i tabell 5.9) . Når kvinnene
ikke var i arbeid, hadde de enten høy flytterisiko
dersom de heller ikke var under utdanning eller nok-
så lav utflyttingsrisiko om de var under utdanning.
Kvinner uten verken arbeid- eller utdanningsaktivitet
hadde nær 40 prosent høyere flytterisiko enn dem
som bare var i arbeid, og lavest flytterisiko hadde
altså kvinnene når de bare var under utdanning. Av
periodene uten arbeid og utdanning er det spesielt i
dem kvinnene har karakterisert seg som "hjemme-
værende", flytterisikoen har vært høy - sammen med
perioder registrert som svangerskapspermisjon (av-
snitt 5, tabell 5.11). Disse aktivitetskategoriene har
imidlertid bare vært registrert før flytting hjemmefra
for et fåtall av dem som var med i undersøkelsen.

Å dele inn perioder med yrkesaktivitet etter grad av
sysselsetting gav ikke forskjeller av betydning for
noen av kjønnene (avsnitt 4, tabell 5.11) . Men at de
som er i arbeid og fremdeles bor hjemme, har sterke-
re tilbøyelighet til å flytte ut, er en nokså selvfølgelig
konsekvens av at de yrkesaktive lettere kan forsørge
seg selv og finansiere en bolig. Det bidrar også til
dette funnet at mange flytter fra oppvekststedet for å
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komme nærmere arbeidsstedet når de først er kom-
met i fast arbeid. Liknende funn er derfor nevnt av
mange med utgangspunkt i andre datakilder (bl. a.
Avery, Goldscheider og Speare 1990, Lundberg og
Modig 1984, Young 1987) .

En situasjon som har vært gjenstand for en god del
oppmerksomhet, også når det gjelder flytting, er
arbeidsløshet. De hjemmeboende arbeidsløse ser ut
til å ha noe lavere flytterisiko i vårt materiale (tabell
5.11), men siden arbeidsløsheten fremdeles var lav
da intervjuene ble foretatt i 1988, er grunnlaget for
denne observasjonen tynt. Trolig er også arbeids-
løshet underrapportert. Vi har tvert i nou, sett av
andre kilder at de unge ikke har hatt noen økende
tendens til å bli boende i barndomshjemmet i perio-
den med høy ungdomsledighet etter 1990. Funn fra
USA peker på den annen side mot at arbeidsløshet
både medfører forsinket utflytting og økt sannsyn-
lighet for at unge som har bodd utenfor foreldre-
hjemmet, flytter hjem igjen (Aquilino 1990, 1991,

Glick og Lin 1986), men dette har også noe med hva
samfunnet tilbyr arbeidsledige.

Samspill med alder er bare studert når aktivitetsvaria-
belen er inndelt i perioder med og uten utdanning (se
figur 5.3c og d, s. 52) . For kvinner var det høyest
risiko for flytting om de ikke var under utdanning i
hele aldersintervallet, men forskjellen var liten for 19-
åringer, og økte etter denne alderen, det vil si at
flyttingen for dem som var under utdanning, avtok
utover i 20-årene, mens den steg for yrkesaktive.
Mønsteret for menn hadde noe av de samme trekke-
ne, de 19 år gamle skoleelevene hadde til og med
høyere flytterisiko enn yrkesaktive på samme alder,
men ellers under dem. At det var så høy flytterisiko
for 19-årige skoleelever, skyldes selvsagt at det er ved
dette alderstrinnet de fleste er ferdig med videregåen-
de skole, og de som ikke skal ut i arbeidslivet, skifter
skoleslag, ofte med behov for flytting fra oppvekstste-
det. De aller yngste guttene hadde stor tendens til å
flytte hjemmefra om de ikke var under utdanning.

Tabell 5.10. Flytting hjemmefra og start på første arbeid i livsløpet. Prosentfordeling e tter begivenhetenes rekkefølge. Menn født
1945 og 1960. Kvinner født 1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

I 	 alt
Kohort

1945 1950 1955 1960 1965 1968

100,0 100,0 100,0

6,1 2,8 9,3

0,1 0,0 0,1

70,8 74,1 67,3
7,1 9,3 4,9

16,1 13,8 18,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

12,1 0,6 0,7 0,8 2,2 15,6 47,8

2,1 0,0 0,5 0,2 1,2 3,6 6,3

58,3 77,5 70,7 65,8 62,5 51,3 28,4
8,8 8,1 8,7 11,7 10,2 8,8 5,5

18,7 13,8 19,4 21,6 23,8 20,7 12,1

Kjønn og
kategori

Menn

alt 	

Ikke flyttet 	

Aldri i arbeid 	

I arbeid før flytting 	
I første arbeid og flytting samtidig' 	
Første arbeid etter flytting 	

Kvinner

I alt 	

Ikke flyttet 	

Aldri i arbeid 	

I arbeid før flytting 	
I første arbeid og flytting samtidig' 	
Første arbeid etter flytting 	

' Med samtidig mener vi at det er en avstand på maksimalt en måned mellom de oppgitte tidspunkt for flytting og start på første arbeidsforhold.
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Tabell 5.11. Relativ risiko for flytting hjemmefra, etter aktivitet', kumulert yrkesaktivitet, kumulert inntekt og månedlig inntekt2 .
Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Relativ risiko
Variabel 	 Kategori

Menn Kvinner

Aktivitet 	 Ikke under utdanning
Under utdanning

1,43
1,00

2,05
1,00

Aktivitet 	 Ikke i arbeid
I arbeid

1,00
1,43

1,00
1,22

Aktivitet 	 Ikke i utdanning/arbeid
I arbeid
Under utdanning
Arbeid og utdanning

	1,00 	 1,39

	

1,28 	 1,00

	

0,82 	 0,59

	

1,03 	 0,91

Aktivitet Ikke i utdanning/arbeid
I arbeid (heltid)
i arbeid (deltid)
Under utdanning
Arbeid og utdanning

	1,00 	 1,46

	

1,27 	 1,00

	

1,15 	 1,01

	

0,87 	 0,59

	

1,00 	 0,84

Aktivitet

Aktivitet

Militærtjeneste 	 0,81
Arbeidsløs 	 0,74
Annet 	 1,14
I arbeid 	 1,17
Under utdanning 	 0,81
Arbeid og utdanning 	 1;00

Hjemmeværende 	 2,12
Arbeidsløs 	 0,83
Svangerskapspermisjon 	 1,36
Annet 	 1,05
I arbeid 	 1,00
Under utdanning 	 0,59
Arbeid og utdanning 	 0,84

Kumulert 	 0 år 	 0,93 	 0,59
yrkes- 	 < 0,5 år 	 1,84 	 1,36
aktivitet	 0,5 - 1 år 	 0,99 	 0,94

1 - 2 	 1,00 	 1,00
2 - 3 	 0,91 	 0,97
3 - 4 	 0,82 	 1,22
4 - 5 	 0,93 	 1,07
> 5 år 	 0,84 	 1,23

Kumulert 	 0 år 	 1,00 	 0,54
yrkes- 	 < 2 år 	 1,31 	 1,00
aktivitet 	 2 - 5 år 	 0,98 	 0,99

> 5 år 	 0,94 	 1,15

Kumulert 	 0 	 1,00 	 0,87
inntekt3 	< 20	 1,09 	 1,00
(i 1 000 	 20-50 	 1,08 	 1,14
1989-kroner) 	 50-100 	 0,82 	 1,02

100-200 	 0,81 	 1,00
200-300 	 1,00 	 1,15
300-500 	 1,05 	 1,11
> 500 	 1,21 	 0,99

Måneds- 	 0 	 0,86 	 0,92
inntekt3 	< 2	 0,83 	 1,07
(i 1 000 	 2-4 	 1,00 	 1,07
1989-kroner) 	 4-6 	 0,84 	 1,07

6-8 	 1,21 	 1,00
8-10 	 0,99 	 1,05
10-15 	 1,20 	 1,02
> 15 	 1,48 	 0,60

' Inndelingene etter aktivitet er testet én og én sammen med kovariatene alder, kohort, region, sosioøkonomisk bakgrunn og utdanningsnivå. Effektene av de andre
kovariatene er som i tabell 3a og b. 2 Kumulert yrkesaktivitet og inntekt er testet én og én sammen med kovariatene alder, kohort, region, sosioøkonomisk bak-
grunn, utdanningsnivå og aktivitet. 3 Menn født 1960 og kvinner født fra og med 1955.
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Det var også et tydelig (og signifikant) samspill
mellom utdanningsnivå og utdanningsaktivitet i
hvordan flytteatferd påvirkes (figur 5.3e og f, s. 52) .
For menn var det bare forskjell i flytterisiko mellom
dem som var i utdanningssituasjon og dem som ikke
var dette mens de er på det laveste utdanningsnivået
(figur 5.3e) . For kvinnene var risikoen høyere for å
flytte for dem som ikke er under utdanning, både
om de er på det høyeste og på det laveste utdan-
ningsnivået. For dem som er på gymnasnivå, er det
like sannsynlig å flytte enten de fremdeles er under
utdanning eller de ikke er dette. På dette trinnet slår
flyttingen for dem som søker videre utdanning ster-
kest igjennom.

5.12. Egne økonomiske ressurser
Flytting fra foreldrehjemmet ble for begge kjønn
framskyndet av å være i arbeid. Det kunne dermed
tenkes at å ha samlet økonomiske ressurser over tid
ville øke flytterisikoen ytterligere. Imidlertid viste det
seg at yrkeserfaring på mindre enn et halvt år gav
høyest flytterisiko for både menn og kvinner, når det
samtidig ble kontrollert for alder, utdanning fram til
flyttetidspunktet, aktivitet og de faste bakgrunns-
faktorene (se tabell 5.11). Dette må ganske enkelt
skyldes at så mange flytter ut idet de etablerer seg i
yrkeslivet, kanskje for å skaffe arbeid, at de som
sparer over lang tid blir i mindretall. Den relativt
høye flytterisikoen for kvinner med mer enn 5 års
yrkeserfaring er basert på observasjon av svært få
kvinner, og er ikke signifikant. Kumulert inntekts er
sterkt korrelert med kumulert yrkesaktivitet, og
månedsinntekt også delvis med yrkeserfaringen. Med
så sterk sammenheng mellom variablene ble de tes-
tet én og én i separate modeller, hele tiden med
samtidig kontroll for de samme faktorene som er
nevnt ovenfor. Både kumulert inntekt og månedlig
inntekt ble testet.

Ingen av inntektsvariablene gav klart signifikant
modellforbedring, men høy månedsinntekt for men-
nene født i 1960 (over 15 000 1989-kroner) gav høy
flytterisiko (omtrent 50 prosent høyere enn for de
laveste inntektsnivåene), og forskjellene lå på gren-
sen til signifikans (p=0,069). For kvinnene var det
ingen signifikant sammenheng mellom inntektsnivå
og flytterisiko og heller ikke noe tolkbart mønster.
Inntektsdataene som ble brukt fantes bare for årene
fra og med 1967, da de to eldste kohortene i under-
søkelsen var 22 og 17 år. Den eldste mannskohorten
og de to eldste kvinnekohortene ble derfor utelatt fra
testing av inntekt. Modellkjøringene med inntektsda-
ta for menn representerer dermed bare én kohort
(født 1960), og av denne var én av fire flyttet ut før

de kom i lønnet arbeid (tabell 5.10) . Dette kan være
noe av forklaringen på at den effekt av egen inntekt
som ble registrert på flytting hjemme fra, var uventet
svak i vårt materiale. Resultatene forsterker likevel
inntrykket av at økonomiske variabler samlet har hatt
noe mer virkning for menns utflytting.

Det er ellers gjort mange funn som bekrefter at inn-
tekt gir økt tilbøyelighet til å flytte ut av foreldre-
hjemmet (Avery, Goldscheider og Speare 1990,
DaVanzo og Goldscheider 1990, Riche 1987), mens
det å ha lav inntekt øker risikoen for å flytte hjem
igjen for de unge som bor utenfor foreldrehjemmet
(DaVanzo og Goldscheider 1990) . Enkelte av disse
forfatterne påpeker imidlertid at inntekten betyr mest
for dem som flytter hjemmefra for å gifte seg. At
inntekt er av størst betydning for menns flytting, er
sjeldnere nevnt.

5.13. Mer om samspill med alder
Vi har tidligere i dette kapitlet sett en del eksempler
på at det er sterke samspill mellom alder og de teste-
de bakgrunnsvariablene som påvirker flytteatferd.
Sagt med andre ord er den effekten vi kan påvise av
de variablene som testes, avhengig av hvilket alders-
intervall som blir studert. Flytting hjemmefra påvirkes
som vi har sett, av et stort antall variable, som til dels
er i et komplisert sampill. Derfor måtte vi i analysen
gjennomføre en systematisk kartlegging av hvilke
samspillseffekter som er betydningsfulle.

Variable som er funnet å ha klart signi fikant effekt på
flytting hjemmefra for minst ett av kjønnene, ble
testet for interaksjoner med de øvrige, det vil si alle
unntatt religiøs aktivitet, kumulert yrkesaktivitet og
inntektsvariablene.

Alder inngår i mange signifikante samspill, også med
variable som ikke har vist signifikant effekt på flyttin-
gen. At de to mannskohortene, som ikke har signifi-
kant forskjellig samlet flytterisiko, har ulikt alders-
mønster, er omtalt tidligere (avsnitt 3.6, s. 30 og figur
5.2a, s. 47) . Også for kvinnekohortene varierte alders-
mønsteret noe, med noe hyppigere utflytting i lav
alder for de eldste kohortene, og samspillet var signi-
fikant (figur 5.2b) . De regionale forskjellene i kvin-
ners utflytting er mest uttalte i lave alderstrinn (figur
5.2d), men også for menn er det signifikant interak-
sjon mellom region og alder. Guttene fra utkantområ-
dene hadde større tilbøyelighet til å flytte svært tidlig
ut, men sett over hele aldersintervallet har de hatt
like lav flytterisiko som guttene fra storbyer (figur
5.2c) . De relativt store forskjellene i flytterisiko for
gutter med ulik sosioøkonomisk bakgrunn er størst i

s Månedsinntekt er for hvert kalenderår beregnet ved å omregne årsinntekten til 1989-kroner og dividere på 12. Årsinntekt
er her skattbar arbeidsinntekt, og stammer fra Statistisk sentralbyrås skattedata 1967-1989, som er koblet til dataene fra
familie- og yrkesundersøkelsen. Bare kohortene som er født etter 1950 er med i disse modellene, fordi de eldste kohortene
har vært eksponert for flytting tidligere enn årene vi har inntektsdata for.

56



Rapporter 95/4	 Ut av redet. En demografisk analyse av flytting fra foreldrehjemmet

alder fra og med 19 år og over og ikke så tydelig for
de laveste trinnene (figur 5.2e), men her er ikke
samspillet med alder signifikant. Døtre av bønder og
ufaglærte arbeidere er klart overrepresentert blant de
helt tidlige flytterne, selv om deres samlede risiko for
flytting hjemmefra i det studerte aldersintervallet
ikke er så mye større enn for de andre gruppene
(figur 5.2f).

At alder har samspillseffekter med tid siden seksuell
debut, utdanningsnivå og aktivitet, er rimelig siden
kategoriene for disse dynamiske variablene er skjev-
fordelte i det studerte aldersintervallet. Aktivitets- og
utdanningsvariablene har ikke uventet sterke interak-
sjoner med hverandre (figur 5.3e og f) . Det er på det
laveste utdanningsnivå flyttetilbøyeligheten er størst
når menn ikke er under utdanning, for de høyere
utdanningsnivåene teller ikke aktivitet noe særlig.
For kvinnene gir det lavere flyttetilbøyelighet å være
under utdanning både når de er på det laveste og
høyeste utdanningsnivået, men ikke på det midtre.
Noen forklaring på dette har vi foreløpig ikke. Ut-
danningsnivå har flere samspill med andre variable.

Også seksuell debutstatus inngår i flere signifikante
interaksjoner. Blant annet er det særlig i storbyområ-
dene det er noen særlig effekt av tidlig seksuell de-
but for jentene. I alle regioner betyr det imidlertid
mye å ha debutert, både blant gutter og jenter.

I de tilfeller det er påvist et signifikant samspill, er
det ofte et forståelig mønster i samspillene, selv om
vi ikke i alle tilfeller ser helt rekkevidden av tolknin-
gene. Samtidig er det noen samspill som til en viss
grad har et tolkbart mønster, men som ikke ble på-
vist som signifikant. Blant annet var de regionale
forskjellene størst for 1960-kohorten blant menn og
1955- og 1960-kohorten blant kvinnene. Det ser
også ut som om forskjellene etter sosioøkonomisk
bakgrunn også har vært sterkest for mennenes 1960-
kohort. Forskjellene i flytterisiko etter antall søsken
var derimot størst i den eldste mannskohorten. Noen
flere detaljer fra kartleggingen av samspillseffekter er
oppsummert i vedlegg 3.
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6. Tid mellom flytting hjemmefra og
start av samliv

6.1. 	 Et flertall flytter hjemmefra før de
går inn i samliv

Mens neste kapittel omhandler hvilke grunner delta-
kere i de ulike intervjuundersøkelsene selv oppgav
for å ha flyttet fra foreldrene, sammenlikner vi her
tidfestingen av flytting og samlivsinngåelse slik dette
er oppgitt i Familie- og yrkesundersøkelsen 1988.
Med andre ord ser vi både på hvor ofte flytting falt
sammen med start av samliv og hvor lenge respon-
dentene ventet med å gå inn i et samliv når de først
hadde flyttet for seg selv.

Tabell 6.1 viser rekkefølgen av flytting fra foreldre-
hjemmet og samlivsinngåelse for de ulike fødselskul-
lene av menn og kvinner som var med i undersøkel-
sen. Mennene som ble intervjuet, var såpass gamle
(43 og 28 år) at de aller fleste (85 prosent) både
hadde flyttet hjemmefra og hadde påbegynt et sam-
liv, riktignok noe færre i den yngste enn i den eldste
kohorten (79 prosent mot 93 prosent) . For kvinnene
gjaldt dette i mindre grad for de to kullene som bare
var 23 og 20 år da de ble intervjuet (hhv. 66 og 35
prosent), men i desto større grad for de fire kullene
født fram til 1960 (mellom 89 og 97 prosent) .

Ikke alle som ble intervjuet hadde flyttet hjemmefra
før eller samtidig med at de dannet et parforhold.
Blant mennene var det hele 12 prosent som rappor-
terte en tidligere samlivsstart enn tidspunktet de
angav for flytting hjemmefra, noe flere i det eldste
enn i det yngste kullet (se avsnitt 4.2.5) . Å ha bodd i
foreldrehjemmet som gift eller med samboer, oppgav
i alt 10 prosent av de kvinnelige intervjupersonene.
Som for menn, hadde dette vært mer utbredt blant
de eldre enn blant de yngre kvinnekullene i undersø-
kelsen. Sammenliknes derfor bare 1945-kullets og
1960-kullets menn og kvinner, viser det seg at flere
kvinner enn menn hadde bodd sammen med partner
i foreldrehjemmet, hele 18 prosent av det eldste
kvinnekullet. At det var nokså mange gravide bruder
blant kvinnene i dette kullet (Statistisk sentralbyrå
1991), kan bidra til å forklare at så mange startet
sitt ekteskap med å bo hos hennes eller hans foreld-
re.

Kvinnene flyttet også noe oftere hjemmefra samtidig
med samlivsstart enn mennene gjorde. Når samboer-
forhold og ekteskap ses samlet, gjelder det 31 pro-
sent, mot 25 prosent av alle de mannlige responden-
tene. Når de som ennå ikke var flyttet holdes utenfor,
hadde rundt 60 prosent av de mannlige og noe over
halvparten av de kvinnelige respondentene bodd noe
for seg selv før første samliv. Dette inkluderer dem
som har oppgitt samlivsstart etter tidspunktet for
utflytting, samt dem som har oppgitt flytting, men
ikke noe samliv.

Resultatene (tabell 6.1) tyder på at det ikke har vært
noen nevneverdig stigning mellom de eldre og yngre
av etterkrigskullene i andel som har flyttet for seg
selv. For de to mannskullene lå andelene stabilt på 60
prosent, mens det for kvinnekullene var en økning fra
50 til 55 prosent fram til kullet født i 1955, mens de
yngre kullene derimot ser ut til å ha hatt noe lavere
andel aleneboere (mellom 51 og 54 prosent) . Selv om
langt færre i de yngre kullene flyttet i forbindelse
med giftermål, ser det ut til at start av samboerfor-
hold har blitt en så betydelig flyttegrunn for de yngste
i undersøkelsen at dette har oppveiet tilbakegangen i
giftermålsflyttingene. For både 1945- og 1960-kullet
er det en noe større andel av mennene som flytter for
seg selv, før et eventuelt samliv, enn det er blant
kvinnene.

Familie- og yrkesundersøkelsen gir ingen nærmere
beskrivelse av boform etter oppbruddet hjemmefra.
Det som vi her betegner med å bo for seg selv, i mot-
setning til å bo i parforhold, inkluderer følgelig ulike
boformer. Både å bo sammen med venner, på internat
eller i andre former for kollektiver utgjør vesentlige
andeler av det som er "første stopp" utenfor foreldre-
hjemmet, ved siden av å bo alene. Datakilder som gir
en presis beskrivelse av utviklingen i ungdoms bofor-
mer, kjenner vi imidlertid ikke til, heller ikke gjennom
demografisk litteratur fra andre land. I et amerikansk
arbeid der fordelinger mellom de nevnte boformene
er studert, utgjør 20-23-åringer som bor alene, en
mindre andel enn jevnaldrende i ulike typer kollekti-
ver samlet gjør (Thornton, Young-deMarco og Gold-
scheider 1993) . Amerikanske erfaringer på  date
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Kohort
Kjønn 	 Kategori

1945 	 1950 	 1955 	 1960 	 1965 	 1968

Menn i alt
	

100,0 	 100,0

Ikke flyttet 	 6,1 	 2,8
Flyttet, ikke samliv  	 8,0 	 3,7

Samboerforhold før flytting  	 6,3 	 4,3
Giftermål før flytting  	 5,9 	 10,5

Samboerforhold/flytting samtidig'  	 12,5 	 3,2
Giftermål/flytting samtidig'  	 12,8 	 21,1

Samboe rforhold etter flytting  	 24,2 	 14,7
Giftermål etter flytting  	 24,2 	 39,8

100,0

9,3
12,1

8,3
1,5

21,7
4,6

33,7
8,7

I alt

Aleneboere i prosent
av alle som har flyttet 	 60,0 	 59,9 	 60,1
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området kan imidlertid vanskelig sammenliknes med
norske forhold, fordi mønsteret i 20-åringers bofor-
mer nødvendigvis avhenger sterkt av utdannings-
institusjonenes boligtilbud.

Når det gjelder andel som har flyttet direkte fra
foreldrene til en partner, har vi derimot funn som
tilsier at utviklingen har gått i en noe annen retning
hos oss enn det som er rapportert fra en rekke andre
land. Flere studier har påvist en klar økning blant
etterkrigskohortene i andel som har flyttet fra foreld-
rehjemmet uten å gå inn i parforhold, blant annet
fra Nederland (Latten og Vermunt 1991) og USA
(Thornton, Young-deMarco og Goldscheider 1993) .

Anslagene for hvor stor andel som flytter ved gifter-
målet, varierer imidlertid en god del mellom euro-
peiske land, og er så sent som i det siste tiåret angitt
som viktigste flyttegrunn i noen av landene (Kiernan
1986) (se også avsnitt 7.2) . Når de norske dataene
fra familie- og yrkesundersøkelsen ikke bekreftet en
økende andel aleneboere, er det som nevnt, fordi
samboerforholdene her har kompensert for nedgang i
giftermålstilbøyeligheten blant unge. Som kjent er
uformelt samliv langt vanligere i Norden enn i andre
europeiske land, og det inntrer tidligere i livsløpet
enn giftermålet (Blom 1994b) .

Tabell 6.1. Rekkefølgen av flytting hjemmefra og samliv. Prosentfordeling av ulike kombinasjoner for alle menn født 1945 og
1960 og alle kvinner født 1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Kvinner i alt 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 

Ikke flyttet 	 12,1 	 0,6 	 0,7 	 0,8 	 2,3 	 15,7 	 47,8
Flyttet, ikke samliv  	 9,7	 2,0 	 4,4 	 4,7 	 8,9 	 18,5 	 17,4

Samboe rforhold før flytting  	 5,0 	 3,8 	 3,6 	 4,5 	 8,6 	 6,9 	 2,5
Giftermål før flytting  	 5,3 	 14,0 	 10,6 	 6,1 	 3,5 	 0,2 	 0,2

Samboerforhold/flytting samtidig'  	 16,5 	 1,6 	 6,8 	 15,1 	 21,9 	 28,2 	 21,3
Giftermål/flytting samtidig'  	 14,5 	 30,4 	 25,2 	 18,7 	 12,4 	 3,4 	 1,6

Samboerforhold etter flytting  	 23,5 	 10,9 	 24,0 	 35,6 	 35,8 	 24,3 	 8,2
Giftermål etter flytting  	 13,4 	 36,8 	 24,7 	 14,6 	 6,8 	 3,0 	 1,0

Aleneboere i prosent
av alle som har flyttet 	 53,0 	 50,0 	 53,5 	 55,3 	 52,7 	 54,3 	 51,0

' Med samtidig mener vi at det er en avstand pa maksimalt én måned mellom de oppgitte tidspunkt for flytting og start på første giftermål eller samboerforhold.
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6.2. 	 Hvor lenge er det vanlig å bo for seg
selv?

Blant menn som hadde flyttet hjemmefra og senere
påbegynt et samliv, varierte tiden som var gått
mellom de to hendelsene nokså mye. Når vi her bare
betrakter individer som har opplevd begge hendelser,
holdes både de 8 prosent mannlige respondenter
som har flyttet, men ikke startet samliv, og de 6
prosent som ikke har flyttet, utenfor. I det eldste
mannskullet er det likevel ikke mer enn 7 prosent og
i de tre eldste kvinnekullene under 5 prosent som
holdes utenfor beregningene av denne grunn. Med
en slik referansegruppe hadde 56 prosent av menne-
ne og 48 prosent av kvinnene bodd for seg selv før
samlivsstart.

For nokså mange av mennene i de to kullene gikk
det lang tid fra de forlot foreldrehjemmet og til de
etablerte et parforhold. Hele 29 prosent av dem som
har registrert begge hendelser - eller drøyt halvpar-
ten av dem som ikke hadde startet samliv ved utflyt-
tingen - ventet fire år eller mer med å flytte sammen
med en partner (tabell 6.2) . Å flytte sammen med en
partner innen 2 år var det bare 15 prosent som had-

de gjort. Andelen med mer enn fire år på egenhånd
var høyest i den eldste mannskohorten (35 prosent).
Når den tilsvarende andel i 1960-kullet er så mye
lavere (22 prosent), må det tas i betraktning at drøyt
20 prosent av dette kullet ikke hadde opplevd begge
hendelser og dermed ikke er med i fordelingen.

Blant kvinnene var det som kjent noe færre som flyt-
tet for seg selv, og av kvinnene har bare 17 prosent
bodd for seg selv i mer enn fire år - eller en drøy
tredel av de som bodde for seg selv etter utflyttingen.
I de tre eldste kullene, som stort sett hadde gjort
unna både flytting og samlivsinngåelse, varierte ande-
len som hadde bodd så lenge alene mellom 25 og 19
prosent. Blant kvinnene født i 1960 er denne andelen
17 prosent, men i dette kullet er det over 11 prosent
som ikke har opplevd begge hendelser. Alt i alt kan
det likevel se ut til å ha vært en avtagende tendens til
å bo lenge alene. Denne konklusjonen er også rimelig
fordi spredningen i flyttealder har vært større blant
de eldste enn blant de yngste kullene i familie- og
yrkesundersøkelsen, både blant kvinner og menn. Det
vil si at flere i de eldste enn i de yngste kullene flyttet
hjemmefra svært tidlig (avsnitt 3.6) .

Tabell 6.2. Flytting hjemmefra og samliv i livsløpet. Prosentfordeling e tter varighet mellom flytting og samliv for dem som har
opplevd begge begivenheter. Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Kohort
Kategori 	 I alt

1945 	 1950 	 1955 	 1960 	 1965 	 1968

Menn i alt 	 100,0
	

100,0 	 100,0

Kjønn

Samliv før flytting  	 14,3 	 15,8 	 8,3
Samliv og flytting samtidig'  	 29,4 	 26,0 	 21,7

Samliv < 2 år etter flytting  	 15,2
Samliv 2-4 år etter flytting  	 12,0
Samliv > 4 år etter flytting  	 29,1

Kvinner i alt 	 100,0

Samliv før flytting  	 13,2
Samliv og flytting samtidig'  	 39,7

Samliv < 2 år etter flytting  	 16,9
Samliv 2-4 år etter flytting  	 13,1
Samliv > 4 år etter flytting  	 17,1

	100,0	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0 	 100,0

	

18,3 	 14,9 	 11,2 	 13,5 	 10,7 	 8,1

	

32,8 	 33,8 	 35,7 	 38,6 	 48,0 	 66,7

	

11,0 	 13,8 	 19,5 	 17,4 	 22,6 	 17,9

	

12,5 	 14,9	 15,0 	 13,1 	 13,3 	 4,3

	

25,4 	 22,6 	 18,6 	 17,4 	 5,7 	 3,0

	

12,1
	

33,7

	

11,4
	

8,7

	

34,7
	

22,4

Med samtidig mener vi at det er en avstand på maksimalt én måned mellom de oppgitte tidspunkt for flytting og start på første giftermål eller samboerforhold.
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Tabell 6.3. Medianalder ved flytting hjemmefra og ved samlivsinngåelse. Gjennomsnittsalder for flytting på egenhånd og flytting
til samliv. Menn og kvinner født 1945 og 1960

Kjønn Kohort

Kategori

Medianalder flytting Medianalder samliv
Gjennomsnittsalder
flytting alene

Gjennomsnittsalder
flytting til samliv'

Menn
1945 21,6 24,2 20,2 25,0
1960 21,4 23,6 20,3 22,8

Kvinner
1945 20,4 22,3 19,6 22,5
1960 19,7 21,0 19,2 20,6

' De som har startet samliv før flytting er med i kategorien "flyttet til  samliv".

6.3. Mange av dem som flytter for seg
selv, er tidlig ute av foreldrehjemmet

Som vi har sett, flyttet kvinnene oftere hjemmefra i
forbindelse med at de startet et samliv eller etter at
samlivet var påbegynt enn mennene gjorde (avsnitt
6.1) . I tillegg har kvinner gjennomgående bodd for
seg selv i kortere perioder enn mennene har gjort
(avsnitt 6.2) . At drøyt halvparten, både blant menn
og kvinner, har bodd for seg selv før samlivsstart,
harmonerer med at vi finner en klart høyere median-
alder for inngåelse av samliv enn for flytting fra
foreldrehjemmet (tabell 6.3) . At forskjellen i median-
alder for de to hendelsene er større for menn enn for
kvinner, harmonerer også med funnene i avsnitt 6.2.
Når begge typer samliv ses under ett for begge fød-
selskullene, var det om lag 2,5 år mellom median-
aldrene for flytting og samlivsstart for menn, mens
det tilsvarende tallet for kvinnene var drøyt 1,5 år
(tabell 6.3) .

Det er innlysende at de som har forlatt foreldrehjem-
met tidlig, i stor grad har flyttet på grunn av utdan-
ningsformål og ikke i så stor grad har flyttet direkte
til et parforhold. Når vi sammenlikner gjennomsnitts-
alderen for flytting direkte til samliv med gjennom-
snittsalderen som aleneboerne hadde ved utflytting,
for både menn og kvinner født 1945 og 1960, be-
kreftes dette. Særlig for de eldste mennene i under-
søkelsen var forskjellen i gjennomsnittsalder stor
mellom dem som hadde flyttet for seg selv og dem
som hadde flyttet ved samlivsinngåelse. For 1960-
kullet av menn var forskjellen mindre fordi samlivs-
inngåelse inntraff noe tidligere i livet for 1960-kullet
enn for 1945-kullet. Dette gjelder både blant kvinner
og menn, noe som har sammenheng med at et stort
flertall i det yngste kullet startet sitt første samliv
som samboere (Blom, Noack og Østby 1993) .

Av dem som flyttet for seg selv, gjorde 1960-kullets
menn dette noe senere enn 1945-kullets menn, som
hadde en betydelig andel svært tidlige utflyttere (se
avsnitt 3.5 og 3.6), mens det blant kvinnene var ale-
neboerne i 1960-kullet som var tidligst ute. Disse
kohortforskjellene var imidlertid ubetydelige.

Også andre longitudinelle studier har vist at flytting
hjemmefra og inngåelse av ekteskap ikke har vært så
sammenvevd som man lenge trodde. Det vil si at det
ofte kan gå lang tid mellom utflyttingen fra foreldre-
ne og flytting sammen med en partner - og at de to
hendelsene er mer atskilte for menn enn for kvinner.
Et eksempel som illustrerer dette, er at medianalderen
ved ekteskapsinngåelse for kvinner i Storbritannia
ligger 1,5 år høyere enn medianalderen ved flytting,
og at forskjellen er hele 4 år for menn (Kiernan
1986) .

6.4. 	 Gutter som flytter for seg selv er
nesten like tidlig ute som jentene

Siden aldersforskjellen mellom kjønnene er større ved
start av første samliv enn ved flytting fra foreldre-
hjemmet, er en nærliggende hypotese at den andelen
av flytting fra foreldrehjemmet som skjer direkte til et
samliv, bidrar sterkest til forskjellen i flyttealder.
Spørsmålet som kunne stilles, er om den samlede
forskjellen i flyttealder mellom kjønnene bare skyldes
aldersforskjellen mellom dem som danner par.

Sammenlikning av gjennomsnittsaldere (tabell 6.3)
viser at det siste ikke er tilfelle. Samlet var kvinner i
1945- og 1960-kullet som flyttet for seg selv, 3/4 år
yngre enn menn født i de samme årene var da de
flyttet for seg selv, men denne forskjellen var likevel
klart mindre enn forskjellen i medianalder for all
flytting (rundt 1,5 år) .
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Med andre ord skyldes jentenes tidlige flytting ikke
bare den "drahjelp" de får i sin etablering utenfor
foreldrehjemmet ved å slå seg sammen med noe
eldre menn. Dette forklarer dermed bare en del av
aldersforskjellen, men som vi har vært inne på tidli-
gere (avsnitt 3.4), finnes det en rekke ulike forkla-
ringer som kan bidra til denne.

6.5. 	 Blir familiedanningen framskyndet av
flytting?

En tilnærming til å besvare dette spørsmålet er gans-
ke enkelt å sammenlikne gjennomsnittsalderen ved
samlivsinngåelse for dem som har vært ute av foreld-
rehjemmet før samlivsinngåelse, med gjennomsnitts-
alderen for dem som har flyttet direkte sammen med
en partner. En annen tilnærming er å bruke multi-
variate forløpsmodeller for å studere samlivsinngåel-
se, og se hvordan risiko for samlivsinngåelse endres
av å ha flyttet hjemmefra.

Sammenlikningen av gjennomsnittsaldere er gjengitt
i tabell 6.4. Det framgår av dette at de som har bodd
hjemme helt fram til samlivsinngåelsen, ikke har
vært noe senere ute med dette enn de som flyttet ut
av foreldrehjemmet først. Både for kvinner og menn
var det tvert i mot litt høyere gjennomsnittsalder ved
samlivsinngåelsen blant dem som hadde bodd for

seg selv enn blant dem som flyttet sammen med en
partner direkte fra foreldrehjemmet.

Analyse av samlivsinngåelse med utgangspunkt i fami-
lie- og yrkesundersøkelsen er presentert i flere arbei-
der (Blom 1994a, 1994b, Blom, Noack og Østby
1993), på en så utførlig måte at dette ikke gjentas
her. Resultater av forløpsmodeller for samlivsinngåel-
se vises derfor ikke her. Når det å ha flyttet ble brukt
som tidsvarierende kovariat, viste det seg at risikoen
for samlivsinngåelse for kvinner ikke økte ved flytting,
mens den tilsynelatende gjorde dette for menn.

Kvinner som hadde bodd alene, hadde så mye som to
år høyere gjennomsnittsalder ved samlivsinngåelse
enn deres medsøstre som hadde flyttet direkte sam-
men med en partner (tabell 6.4), mens tilsvarende
forskjell for menn bare var drøyt ett år.

Dette indikerer, sammen med andre funn (avsnitt
7.4), at vi for kvinner har å gjøre med to nokså ulike
mønstre for etablering. De kvinnene som flytter for
seg selv, går langsomt videre i familiedanningen,
mens de mer familieorienterte kvinnene ikke flytter ut
fra foreldrehjemmet før de slår seg sammen med en
partner. Vi finner ikke to like atskilte mønstre for
menn.

Tabell 6.4. Gjennomsni ttsalder ved samlivsinngåelse for dem som har flyttet ut på egenhånd og for dem som har bodd hjemme til
samlivet startet. Menn og kvinner født 1945 og 1960

Gjennomsnittsalder ved samlivsinngåelse

Kjønn 	 Kohort
Alle Bodd på egenhånd

Direkte fra foreldrehjem
til samliv'

Menn

Kvinner

1945
1960

1945
1960

24,7
23,0

22,8
21,2

25,2 	 24,1
23,6 	 22,3

24,0 	 21,7
22,3 	 20,3

' De som har startet samliv før flytting er med i kategorien "flyttet til samliv".

63





Rapporter 95/4	 Ut av redet. En demografisk analyse av flytting fra foreldrehjemmet

7. Hvilke flytteårsaker er oppgitt?

7.1. Datakilder med opplysninger om
flytteårsaker

I Familie- og yrkesundersøkelsen 1988 og i levekårs-
undersøkelsene ble det ikke spurt direkte om årsak
til flytting hjemmefra. De som deltok i Ungdoms-
undersøkelsen 1990, ble derimot spurt om dette,
men siden denne bare omfattet personer under 25
år, gir dette materialet alene et skjevt bilde av år-
saksmønsteret. Omnibusundersøkelsen 1992 er der-
for den norske datakilden som gir best oversikt over
hvordan flytteårsakene har fordelt seg for menn og
kvinner i ulike ungdomsgenerasjoner. I denne var
også inndelingen i årsakskategorier mer detaljert enn
i ungdomsundersøkelsen. Selv om det kan ha ligget
flere årsaksforhold bak et valg om å flytte ut av
foreldrehjemmet, er bare én årsak registrert for hver
intervjuperson, det vil si at det er spurt etter den
viktigste årsaken til flyttingen. Bortsett fra dette er
det spurt etter to årsaker for de personene som opp-
gav både en første og en siste utflytting fra foreldre-
hjemmet i omnibusundersøkelsen.

Selv om intervjuene i familie- og yrkesundersøkelsen
ikke har gitt oss respondentenes egen begrunnelse for
å flytte hjemmefra, er det også i den et stykke på vei
mulig å spore opp årsakene til flytting ved å se etter
sammenfall i tid med andre registrerte livsløpsbegi-
venheter. Som vi hai sett (avsnitt 6.1), har flytting ut
av foreldrehjemmet ofte skjedd samtidig med at inter-
vjupersonene startet sitt første samliv. På tilsvarende
måte er det påvist når flytting har funnet sted ved
start av en ny utdanning eller start av et nytt ar-
beidsforhold. Start på militærtjeneste for de mannlige
og første fødsel for de kvinnelige intervjupersonene er
også begivenheter som er tidfestet presist og som har
falt sammen med utflytting for en del individer. Sam-
menfall i tid mellom begivenheter er imidlertid noe
annet enn oppgitt årsak, og dette kommenteres nær-
mere under omtalen av resultatene.

Tabell 7.1. Flyttegrunner som er registrert i ulike intervjuundersøkelser

Flyttegrunn
	

Datamateriale

Svarkategori
	

Kan gjenfinnes i

Kategori 	 Omnibusundersøkelsen
	

Ungdomsundersøkelsen 	 Familie- og yrkesundersøkelsen

Giftermål 	 +
Samboerforhold 	 +

Samlivstart samlet

Arbeid
Utdanning

Utdanning og
arbeid samlet

Militærtjeneste
Første fødsel

ønske om å komme for seg selv
Foreldrene flyttet ut
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Figur 7.1. 	 Fordeling av oppgitte grunner til endelig flytting ut av foreldrehjemmet. Prosent. Menn og kvinner. Ulike fødselskull
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Kilde: Omnibusundersøkelsen 1992

7.2. Årsaksmønsteret har endret seg over
tid

Legges opplysningene fra Omnibusundersøkelsen
1992 til grunn, var giftermål den viktigste årsaken til
å flytte hjemmefra for generasjonen født mellom
1910 og 1940. 52 prosent av kvinnene og 44 prosent
av mennene har der oppgitt dette som hovedårsak til
at de flyttet ut av foreldrehjemmet for godt (figur
7.1 og tabell 7.2). I denne generasjonen skyldtes så
godt som ingen utflytting start av samboerforhold.
Arbeid og utdanning var for både menn og kvinner
årsak til rundt 35 prosent av flyttingene fra foreldre-
hjemmet, og arbeid var viktigst av disse. Blant resten
av flyttingene (21 prosent for mennene og 13 pro-
sent for kvinnene) har de fleste funnet sted på grunn
av ønske om å komme for seg selv eller på grunn av
militærtjeneste for menn (5 prosent) . Svært få har
oppgitt andre grunner. ønske om å komme for seg
selv er sjeldnere oppgitt som viktigste grunn til å
flytte fra foreldrehjemmet for godt blant de eldre
kullene enn blant de yngre i omnibusundersøkelsen.
At foreldrene flyttet ut, er grunnen til at i alt et par

prosent av respondentene ikke lenger bodde sammen
med sine foreldre, men blant kvinnene født før 1940,
var denne andelen på hele 5 prosent.

For generasjonen født i de to tiårene fra og med 1940
er bildet noe annerledes. Også i denne generasjonen
var de aller fleste flyttet hjemmefra for godt da de ble
intervjuet i Omnibusundersøkelsen 1992. Flytting
forårsaket av parforhold var gått en del tilbake, særlig
for kvinnene. I tråd med utviklingen av samliv uten
vigsel utgjorde flytting som skyldes start av samboer-
forhold nesten en firedel av flyttingene til parforhold
for mennene i denne generasjonen, mens det tilsva-
rende tallet for kvinnene var en femdel. Andelen av
flytting fra foreldrehjemmet som skyldtes arbeid og
utdanning var stabilt for mennene og økte noe for
kvinnene sammenliknet med generasjonen før. Utdan-
ning var blitt en stadig viktigere årsak til flytting i
tråd med den økte utdanningslengden i samfunnet, og
arbeid hadde fått desto mindre betydning som årsak
til utflyttingen, og var betydelig redusert for dem som
var født etter 1950.
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Tabell 7.2. Flytting fra foreldrehjemmet for godt', e tter oppgitt årsak. Prosent. Menn og kvinner født 1913-1976

Fødselsår

Menn alt

Kvinner i alt

Giftermål
Samboerforhold
Utdanning
Arbeid

Militærtjeneste
Ønsket å komme

for seg selv
Foreldrene flyttet ut
Andre årsaker

Ikke flyttet

Giftermål
Samboerforhold
Utdanning
Arbeid

Ønsket å komme
for seg selv

Foreldrene flyttet ut
Andre årsaker

Ikke flyttet

100,0

25,3
9,1

11,9
16,9

5,3

10,7
2,4
5,1

13,3

100,0

30,3
9,1

17,6
17,7

9,9
2,1
3,6

9,6

100,0

43,5
0,7
9,8

24,2

4,6

6,5
4,3
6,2

0,3

100,0

52,3
0,4
6,5

28,2

1,9
5,0
5,0

0,8

100,0

33,7
2,3

14,6
24,7

6,7

9,6
1,7
3,9

2,8

100,0

44,5
1,9

16,8
21,9

8,4
0,0
4,5

1,9

100,0

24,2
17,4
16,9
12,6

5,3

13,5
1,9
5,3

2,9

100,0

25,9
15,3
28,0
12,2

13,2
1,1
4,2

0,0

100,0

2,4
16,2

9,1
7,7

5,1

13,8
1,4
4,4

40,1

100,0

5,8
16,8
21,3

9,6

15,8
1,4
1,4

27,8

' Medregnet dem som bare har flyttet én gang.

For kvinnene har det ifølge omnibusundersøkelsen
vært en entydig, men nokså beskjeden utvikling i ret-
ning av at yngre kull født fram til slutten av 1950-
tallet i økende grad flyttet hjemmefra uten at de gikk
inn i et parforhold. Blant mennene var det en liknen-
de endring fram til dem født på 1940-tallet, mens
mennene født på 1950-tallet igjen ser ut til å ha hatt
samlivsinngåelse som flyttegrunn i noe større grad.
Hvordan dette harmonerer med erfaringene fra fa-
milie- og yrkesundersøkelsen, kommer vi inn på
senere (avsnitt 7.4) .

Blant dem som var født i 1960 og senere har nesten
ingen oppgitt at de flyttet hjemmefra på grunn av
giftermål. Samboerforhold var blitt en stadig viktige-
re flytteårsak, men den samlede andelen av flyttinger
på grunn av parforhold er likevel gått tilbake (til
rundt 20 prosent) . Dette kan imidlertid komme av at
det i denne gruppen (i alder 16-27 år ved intervju-
tidspunktet) var mange som ikke hadde flyttet for
godt. Mange bodde hjemme, og selv blant dem som
har oppgitt å ha flyttet for godt, kan en del av de
yngste komme til å flytte hjem igjen. Vi kan derfor
ikke slutte at flytting i sammenheng med samliv går

ned for denne ungdomsgenerasjonen sammenliknet
med den foregående. I den yngste gruppen har 25
prosent av mennene og 20 prosent av kvinnene opp-
gitt andre årsaker til flytting enn parforhold, utdan-
ning og arbeid. Hele 14 prosent av mennene og 16
prosent av kvinnene i denne gruppen har oppgitt
ønske om å komme for seg selv som viktigste flytte-
grunn.

Omnibusundersøkelsen gir grunnlag for å hevde at et
stort flertall av de unge helt fram til i dag har flyttet
hjemmefra på grunn av samliv, utdanning eller ar-
beid. Også i data fra andre land finner vi støtte for en
slik konklusjon. Ifølge den svenske postundersøkelsen
fra 1983 flyttet 40 prosent av ungdom som var født
på 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet hjemme-
fra i forbindelse med samliv, mens 30 prosent flyttet
hjemmefra i forbindelse med arbeid og utdanning
(Lundberg og Modig 1984) . Det førstnevnte stemmer
rimelig bra med våre anslag, mens det siste er en noe
lavere andel enn vi finner i 1950-tallskullene i omni-
busundersøkelsen. I australsk intervjumateriale samlet
inn i 1982 var andelen kvinner som hadde flyttet
hjemmefra på grunn av giftermål 45 prosent, mens
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bare 31 prosent av mennene hadde flyttet hjemmefra
av denne grunn (Young 1987) . Tilsvarende anslag
for Storbritannia er at halvparten av kvinnene og en
tredel av mennene flytter hjemmefra på grunn av
samlivsinngåelse (Kiernan 1990) . Kiernan (1986)
viser også at det er stor variasjon mellom de euro-
peiske landene med hensyn til andelen som bor
alene etter flytting fra foreldrene. Koblingen mellom
ekteskap og flytting var relativt sterk i Storbritannia
så sent som rundt 1980, mens den var noe svakere i
Tyskland og Frankrike og helt neglisjerbar i Dan-
mark. På den annen side flytter 80-90 prosent av
italiensk ungdom hjemmefra i forbindelse med gifter-
mål. Også fra Nederland hevdes det at et flertall
flytter ut av foreldrehjemmet i forbindelse med sam-
liv.

At giftermålet tradisjonelt har vært den viktigste
flyttegrunn, men at det for kohortene født etter 1945
er blitt noe mer utdanningsflytting, hevdes av flere
(Kiernan 1989) . I amerikanske data er andelen av
flyttingene som skjer i forbindelse med giftermål,
halvert fra dem som ble født rundt 1930 og til dem
som ble født i slutten av 1950-årene, og utgjorde for
de siste 35 prosent.

Mens flytting til felleshushold, som f.eks. skoleinter-
nat, en periode overtok for flyttingen til ekteskap, er
det nå blitt vanligere å starte opp sitt "selvstendige"
liv sammen med kamerater eller helt alene (Thornton,
Young-deMarco og Goldscheider 1993) . I arbeidene
som er sitert ovenfor, er det ikke alltid presisert om
det er foreløpig eller endelig flytting ut av foreldre-
hjemmet som har gitt opphav til fordelingen av flytte-
årsaker som er angitt.

I det følgende avsnittet vises hvor stor forskjell det
blir i disse fordelingene når vi går over fra å omtale
flyttingen for godt til de midlertidige flyttingene.

7.3. Langt fra samme årsaksmønster for
første som for siste flytting hjemme-
fra

Som kjent har over halvparten av mennene og rundt
en tredel av kvinnene i omnibusundersøkelsen flyttet
ut av foreldrehjemmet minst to ganger (se avsnitt
4.2) . Legges første flytting til grunn for dem som har
flyttet mer enn én gang, eller bare har flyttet hjem
igjen etter den første utflyttingen, eller som bare er
midlertidig ute av foreldrehjemmet, får vi en fordeling
av flytteårsaker som er vist i tabell 7.3.

Tabell 7.3. Flytting fra foreldrehjemmet første gang', etter oppgi tt årsak. Prosent. Menn og kvinner født 1913-1976

Fødselsår
Kjønn 	 Årsak 	 I alt

Før 1940 1940-1949 1950-1959 	 Etter 1959

Menn i alt 	 100,0 	 100,0
	

100,0
	

100,0 	 100,0

Giftermål
Samboerforhold
Utdanning
Arbeid

Militærtjeneste
Ønsket å komme

for seg selv
Foreldrene flyttet ut
Andre årsaker

Ikke flyttet

	10,0	 18,9 	 11,2 	 8,7 	 1,0

	

4,8	 0,3 	 0,6 	 6,8 	 10,4

	

21,1 	 18,0 	 25,3 	 28,0 	 16,8

	

22,5 	 34,6 	 34,8 	 14,0 	 8,4

	

23,0 	 15,7 	 21,9 	 28,5 	 27,3

	

5,7 	 2,6 	 3,9 	 9,2 	 7,4

	

1,1 	 2,0 	 0,0 	 1,0 	 1,0

	

4,8	 7,8 	 1,7 	 3,4 	 4,7

	

7,1 	 0,0 	 0,6 	 0,5 	 22,9

Kvinner i alt
	

100,0 	 100,0
	

100,0
	

100,0 	 100,0

Giftermål
Samboerforhold
Utdanning
Arbeid

Ønsket å komme
for seg selv

Foreldrene flyttet ut
Andre årsaker

	18,8	 30,9 	 29,0 	 14,8 	 5,2

	

6,6 	 0,0	 1,3 	 9,0 	 13,8

	

29,8 	 15,3 	 26,5 	 45,5 	 34,4

	

25,2 	 43,9 	 31,0 	 19,6 	 8,9

	

7,5 	 2,7 	 7,1 	 7,9 	 11,7

	

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

	

4,0 	 5,0 	 5,2 	 2,1 	 3,8

Ikke flyttet 6,8 	 3,4 0,7 	 0,0 	 21,3

' Medregnet dem som bare har flyttet én gang.
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Tabell 7.4. Fordeling etter oppgitt årsak til førstegangs flytting for dem som senere har fly ttet hjem igjen. Prosent. Menn og
kvinner født 1913-1976

Fødselsår
Kjønn 	 Årsa k 	 l alt

Før 1940

	1,7
	

2,4

	

2,6
	

0,0

	

26,1
	

24,0

	

25,9
	

40,1

	

37,1 	 24,6

	

2,1 	 0,0

	

4,5 	 9,0

	

100,0 	 100,0

	

2,8
	

3,5

	

2,2
	

0,0

	

47,8
	

27,0

	

38,5
	

60,9

	

3,7 	 3,5

	

5,0 	 5,2

1940-1949 	 1950-1959

	

100,0
	

100,0

	

2,9
	

2,7

	

0,0
	

1,8

	

27,2
	

31,6

	

36,9
	

14,9

	

31,1
	

45,6

	

1,0
	

3,5

	

1,0
	

1,8

	

100,0
	

100,0

	

8,8
	

0,0

	

0,0
	

1,5

	

43,9
	

66,2

	

42,1
	

29,4

	

1,8 	 2,9

	

3,5 	 0,0

Etter 1959

100,0

0,7
8,3

23,5
10,3

49,0

4,1
4,1

100,0

0,0
7,3

64,6
12,2

6,1
10,0

Kvinner i alt

Giftermål
Samboerforhold
Utdanning
Arbeid

Militærtjeneste
ønsket å komme

for seg selv
Andre årsaker

Giftermål
Samboerforhold
Utdanning
Arbeid

Ønsket å komme
for seg selv

Andre årsaker

Menn i alt 	 100,0 	 100,0

Blant de eldste kvinnene skyldtes 31 prosent av førs-
tegangs utflytting giftermål, mens blant tilsvarende
mannskull var denne andelen under 20 prosent.
Videre synker disse andelene med yngre fødselskull.
Andel kvinner som oppgav arbeid eller utdanning
som årsak til sin første flytting ut av foreldrehjem-
met, var rundt 60 prosent for kullene født fram til
1960, og mellom 50 og 60 prosent for mennene født
fram til 1950. Andelen av mennene som hadde flyt-
tet ut på grunn av militærtjeneste, økte for de yngre
kullene i undersøkelsen, fra 16 prosent blant kullene
født fram til 1940 til 29 prosent for dem født i 1950-
0årene.

Når vi bare ser på dem som har flyttet flere ganger
(tabell 7.4), blir andelen som først flyttet på grunn
av samliv svært beskjeden, og er for eksempel under
3 prosent for menn født før 1950. Av denne grunn
antar vi at skilsmisser neppe er noen tungtveiende
grunn til at menn flytter hjem igjen til foreldrehjem-
met i større grad enn kvinner, selv om noen i tillegg
vil ha rukket å både gifte seg og skille seg mellom
første og annen flytting. For de generasjoner som
ofte velger samboerforholdet som samlivsform, er
det en noe større andel, 8 prosent av mennene og 7
prosent av kvinnene som har flyttet ut første gang på
grunn av samboerforhold, og som senere har flyttet
hjem igjen.

Militærtjeneste var årsak til en firedel av de eldste
mennenes midlertidige utflytting, og til hele halvpar-

ten av de yngre mennenes midlertidige utflytting. I
tråd med dette skyldes en noe minkende andel av
yngre mannskulls midlertidige flytting fra foreldre-
hjemmet at de måtte ut for å finne utdanning og
arbeid. På den annen side er arbeid og utdanning helt
dominerende årsaker til at jenter flytter midlertidig ut
av foreldrehjemmet - og er årsak til mer enn 90 pro-
sent av de midlertidige flyttingene i alle kvinnegene-
rasjoner som har vært med i omnibusundersøkelsen,
unntatt de aller yngste.

7.4. 	 Årsaksmønsteret for jenter og gutter
har mye felles

Legges omnibusundersøkelsen til grunn, er det en noe
større andel av de kvinnelige respondentene enn av
de mannlige som har oppgitt at de har flyttet fra for-
eldrehjemmet for godt på grunn av sarnlivsinngåelse.
For kullene født før 1940 var forskjellen på nesten 10
prosentpoeng, og dette er noe mer enn i de yngre
generasjonene. Dette er fordi andelen som flytter
direkte inn i samliv har avtatt noe for kvinnene, mens
det ikke er en slik tydelig tendens for mennene i
undersøkelsen. Militærtjeneste var bare årsak til en
liten del (5 prosent) av mennenes endelige flytting ut
av foreldrehjemmet. Denne flyttegrunnen skaper
derfor ikke så stor forskjell mellom menns og kvinners
årsaksmønster, som følgelig har mye til felles.

Ser vi på de midlertidige flyttingene, blir likheten i
årsaksmønsteret noe redusert fordi militærtjenestene
da utgjør en betydelig større andel. Forskjellene
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mellom kjønnene med hensyn til samlivsinngåelsens
betydning, er ikke så avhengig av om vi ser på første
eller senere flytting.

7.5.	 Flytteårsaker i familie- og yrkes-
undersøkelsen

Omnibusundersøkelsen har gitt oss en god oversikt
over årsakene til at unge flytter fra foreldrehjemmet,
hvordan årsaksmønsteret har endret seg over tid og
over forskjellene i menns og kvinners flyttegrunner.
Ungdomsundersøkelsens funn har stort sett bekreftet
mønsteret for de yngste kullene.

Vi har også sett på mulige flytteårsaker for familie-
og yrkesundersøkelsens kvinner og menn, gjennom
en kartlegging av sammenfallende begivenheter.
Grunnen til dette er at vi ønsket å komplettere for-
løpsanalysen (kapittel 5), ved å se hvordan de ulike
bakgrunnsfaktorer påvirker flytting, når vi ser på
flytting etter spesifikke årsaker som ulike begivenhe-
ter. Dette har vi gjort fordi det i den internasjonale
litteraturen, som det tidligere er henvist til, er rap-
portert om mange funn som tyder på at flytting i for-
bindelse med ekteskap er å betrakte som en hendelse
som er nokså ulik utdanningsflyttingene. For å kun-
ne gjøre studier av hvordan de ulike flyttetyper på-
virkes av ulike bakgrunnsfaktorer, måtte vi separere
flyttingene etter antatt årsak.

Først gir vi en beskrivelse av hvordan årsaksmønste-
ret er kartlagt (7.5.1), og deretter sammenliknes
funnene i familie- og yrkesundersøkelsen med fun-
nene i omnibusundersøkelsen (7.5.2) . I senere av-
snitt beskrives så en analyse av hvordan ulike bak-
grunnsfaktorer påvirker flytting (se 8.1).

7.5.1. Kartlegging av flytteårsaker
Vårt utgangspunkt har vært at samlivshistoriene,
utdanningshistoriene og yrkeshistoriene gjør det mu-
lig å kartlegge i hvor stor grad flytting fra foreldre-
hjemmet har falt sammen med endringer i disse
forløpene. De endringene vi har vært ute etter å
kartlegge, er start på første samliv, start på ny ut-
danning eller start på nytt arbeidsforhold. Starttids-
punkt for militærtjeneste kunne vi også få tak i. At
to hendelser faller sammen i tid, er ikke det samme
som at det eksisterer et direkte årsaksforhold, men
for de nevnte variablene er det rimelig å anta en
relativt hyppig årsakssammenheng.

Opplysningene er som regel tidfestet til måned og år.
Enkelte av respondentene har imidlertid bare oppgitt
nærmeste kvartal for en del av begivenhetene, og
enkelte kan selvsagt ha gjengitt tidspunkt unøyaktig.
To eller flere begivenheter kan dessuten følge hver-
andre så tett at det ikke er lett å avgjøre hvilken av
dem som har forårsaket flyttingen.

Tabell 7.5 viser hvordan antall sammenfall i tid end-
res når "sammenfall" defineres mer eller mindre
strengt, det vil si med varierende antall måneder
mellom hendelsene. Når avstanden i tid øker til mer
enn en måned, øker også antall begivenheter som
faller sammen med flytting hjemmefra. I ungdomsti-
den faller begivenhetene ofte tett, og begivenheter
som følger nært etter hverandre, kan dermed mistol-
kes som årsaksforhold. Av hensyn til at en del begi-
venheter er angitt til nærmeste kvartal, er det likevel
valgt å beholde et slingringsmonn på én måned før og
etter flyttingen i definisjonen av hva som er samtidig.

Militærtjeneste for guttene og første fødsel for jentene
er åpenbart endelig flytteårsak for relativt få. Det
første så vi også i omnibusundersøkelsen når det var
snakk om den endelige flyttingen ut av foreldrehjem-
met. I de påfølgende analysene faller de derfor inn-
under "andre årsaker". I de tilfellene der både start på
arbeid eller ny utdanning og samlivsinngåelse har falt
sammen med flyttingen, har vi valgt å definere sam-
livsinngåelsen som flytteårsak. Når vi tar hensyn til
disse avgjørelsene, har vi kommet fram til den forde-
lingen av flytteårsaker i familie- og yrkesundersøkel-
sens manns- og kvinnekull som er vist i tabell 7.6.

7.5.2. Sammenlikning av flytteårsakene i
familie- og yrkesundersøkelsen og
omnibusundersøkelsen

I likhet med omnibusundersøkelsens respondenter
født på 1940-tallet, hadde det eldste manns- og kvin-
nekullet i familie- og yrkesundersøkelsen giftermål og
start på arbeidsforhold som viktigste flyttegrunner
(tabell 7.6) . De to årsakene hadde omtrent lik betyd-
ning for menn, mens det var giftermålet som var
kvinnenes viktigste grunn til å flytte hjemmefra for
godt. Til sammenlikning var giftermålet viktigst for
både menn og kvinner født i 1940-årene i omnibus-
undersøkelsen. At inngåelse av samboerforhold grad-
vis har overtatt som flytteårsak framfor ekteskapene,
gjelder for begge kjønn. Utdanning har tilsvarende
fått økt betydning på bekostning av flytting i forbin-
delse med start på nytt arbeidsforhold. Dette stemmer
overens med at utdanningslengden har økt nokså
klart for kullene født utover etterkrigstiden. For men-
nene i familie- og yrkesundersøkelsen kan det se ut
som om samliv alt i alt har økt noe på bekostning av
arbeid og utdanning som flytteårsak for det yngste
kullet. Dette ser ut til å gjelde også for kvinner fram
til 1960 - i omtrent samme omfang som for menn. I
de to yngste kvinnekullene er imidlertid inngåelse av
samboerforhold en nokså dominerende flytteårsak,
men disse kohortene kan ikke uten videre sammenlik-
nes med de øvrige da de bare er observert fram til de
var om lag 23 år og 20 år.
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Tabell 7.5. Antall sammenfall mellom flytting og andre livsløpsbegivenheter, e tter ulike kriterier for sammenfall (antall måneder
før og etter). Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Kjønn 	 Årsak
Antall måneder for eller etter flytting 

0 1 2 3

I 	 alt' 1 345 1 345 1 345 1 345

Ikke flyttet 82 82 82 82

Flyttet i alt 1 263 1 263 1 263 1 263

Inngåelse av samboerforhold 142 136 126 118
Inngåelse av ekteskap 133 141 148 143
Start ny utdanning 141 172 179 178
Start nytt arbeid 115 210 247 266
Start militærtjeneste 44 59 61 61

To eller flere sammenfall 31 74 1 1 1 147

Ingen sammenfall 657 471 391 350

I 	 alt' 3 714 3 714 3 714 3 714

Ikke flyttet 448 448 448 448

Flyttet i alt 3 266 3 266 3 266 3 266

Inngåelse av samboerforhold 518 475 408 367
Inngåelse av ekteskap 476 464 450 426
Start ny utdanning 492 540 569 577
Start nytt arbeid 340 537 614 655
Fodsel 13 32 52 56

To eller flere sammenfall 102 244 395 519

Ingen sammenfall 1 325 974 778 666

' Når antallet bade for menn og kvinner er mindre enn nettoutvalgene, er det fordi vi også her har holdt personer som mangler flyttetidspunkt, eller verdier for noen
andre sentrale bakgrunnsvariabler, utenfor analysen.

Tabell 7.6. Flytting hjemmefra etter antatt årsak og kohort. Prosent. Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945, 1950, 1955,
1960, 1965 og 1968

Menn

Kvinner

Kohort
Kjønn 	 Årsak 	 I alt

1945 1950 1955 1960 1965 1968

I 	 alt 100,0 100,0 100,0

Giftermål 12,8 21,1 4,6
Samboerforhold 12,5 3,1 24,8
Utdanning 12,8 12,1 13,5
Arbeid 16,1 22,1 10,1

Andre årsaker 39,8 38,7 40,8

Ikke flyttet 6,1 2,8 9,3

I 	 alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Giftermål 14,5 30,4 25,2 18,7 12,4 3,4 1,6
Samboerforhold 16,5 1,6 6,8 15,1 21,9 28,2 21,3
Utdanning 14,5 10,5 14,8 18,4 16,8 15,7 10,4
Arbeid 15,3 21,0 17,6 18,9 16,0 12,2 6,7

Andre årsaker 27,1 36,0 34,9 27,2 30,6 24,9 12,2

Ikke flyttet 12,1 0,6 0,7 0,8 2,3 15,7 47,8

Menn

Kvinner
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Tabell 7.7. Fly tting etter flytteårsak, kjønn og kohort. Familie- og yrkesundersøkelsen 1988 og Ungdomsundersøkelsen 1990

Kohort

Kjønn 	 Årsak Familie- og yrkesundersøkelsen 1988 	 Ungdomsundersøkelsen 1990    

1945 	 1960
	

1965 	 1968 	 1966-1974

Menn
Samliv totalt
Utdanning/arbeid
Andre årsaker

Kvinner

Samliv totalt
Utdanning/arbeid
Andre årsaker

	25,3
	

29,4
	

20,7

	

36,0
	

27,6
	

47,9

	

38,8
	

43,0
	

31,4

	

32,4
	

35,7
	

37,4
	

44,1
	

31,1

	

32,2
	

34,0
	

33,1
	

33,0
	

44,7

	

35,4
	

30,3
	

29,5
	

22,9
	

24,1

Når det gjelder den samlede andelen som har flyttet
hjemmefra på grunn av arbeids- eller utdanningsfor-
mål, ser det ut til å være en økning i denne for kvin-
nene født fra 1945 og fram til 1955. For mennene er
det derimot en tydelig tilbakegang mellom 1945-kul-
let og 1960-kullet. En samlet tilbakegang for disse to
årsakene er det også mellom 1940-tallskullene og
1950-tallskullene av menn i omnibusundersøkelsen,
mens det er stabilitet i utdannings- og arbeidsflyttin-
gene for kvinner født i den samme perioden.

Når vi har spesifisert andre årsaker som militærtje-
neste og ønske om å komme for seg selv i omnibus-
undersøkelsen, har dette gitt en økning for yngre
kohorter i andelen som har angitt disse flytteårsa-
kene. I familie- og yrkesundersøkelsen har det deri-
mot vært stabilitet (menn) eller nedgang (kvinner) i
denne samlekategorien.

Som vi har sett, er det noen likheter i utviklingstrek-
kene til de registrerte og antatte flytteårsakene i de
to undersøkelsene. Hovedforskjellen mellom dem er
at en større andel har oppgitt inngåelse av parfor-
hold som flyttegrunn i omnibusundersøkelsen enn
hva vi har fått fram ved å se på sammenfall i tid i
familie- og yrkesundersøkelsen. Mens bare 23 pro-
sent av menn født i 1945 hadde sin flytting fra for-
eldrehjemmet samtidig med inngåelse av første sam-
liv, var det 35 prosent av 1940-tallskullene som
oppgav samlivsinngåelse som flyttegrunn. Blant de
tilsvarende kvinnekullene var tallene hhv. 32 prosent
og 46 prosent. Det var en økning til 29 prosent sam-
livsflyttinger i familie- og yrkesundersøkelsens
mannskull født i 1960, mens det for kvinnene var
stabilitet. Nivåforskjellene reduseres noe for yngre
kohorter av kvinner, men opprettholdes for menn.
Ett viktig forhold er det imidlertid verdt å merke seg:
Om de som i familie- og yrkesundersøkelsen har

oppgitt å ha startet samlivet før utflytting regnes som
samlivsflyttere, forsvinner imidlertid mye av forskjel-
len mellom omnibusundersøkelsen og familie- og
yrkesundersøkelsen.

Flytting på grunn av utdanning og arbeid hadde sam-
let en andel på 34 prosent i 1945-kullet av menn i
familie- og yrkesundersøkelsen, mens denne andelen
var på 39 prosent i omnibusundersøkelsens 1940-
tallskull av menn. Tilsvarende tall for jevngamle kvin-
ner i de to undersøkelsene var 32 prosent og 39 pro-
sent. Verken for menn eller kvinner var det store for-
skjeller i endringstendensene for utdannings- og ar-
beidsflyttinger fram til de yngre fødselskullene i de to
undersøkelsene. Den største "feilen" vi begår ved å
tolke familie- og yrkesundersøkelsens sammenfall av
hendelser som flytteårsaker, er at det blir altfor få
samlivsflyttinger, litt for få arbeids- og utdanningsflyt-
tinger og altfor mange som havner i kategorien "and-
re årsaker".

I Ungdomsundersøkelsen 1990 oppgav personer født i
perioden 1966-1974 flytteårsaker som stort sett sam-
svarer med resultatene for den yngste gruppen i om-
nibusundersøkelsen, bortsett fra at flere av mennene
la vekt på arbeid og utdanning og i mindre grad
pekte på andre årsaker, som ønske om å komme for
seg selv.
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8. Multivariat analyse av flytting etter
årsak

8.1. 	 Ulike drivkrefter bak de ulike
flyttetypene

Når det de fineres multivariate forløpsmodeller (se
5.1) for hver enkelt flytteårsak, oppstår en del avvik
fra de mønstrene som er beskrevet for utflyttingen
samlet (kap. 5) . Bare de viktigste avvikene påpekes i
det følgende.

I tråd med de foregående beskrivelsene av flytteårsa-
ker, var det betydelig høyere risiko for å flytte hjem-
mefra på grunn av samboerforhold i den yngste enn
i den eldste mannskohorten i familie- og yrkesunder-
søkelsen, hele 11 ganger så stor (tabell 8.1). På den
annen side var det langt mindre risiko for på flytte
hjemmefra på grunn av giftermål i den yngste enn i
den eldste kohorten, gitt at alle andre forhold var
like, men forskjellen i risiko var ikke så stor som for
samboerforholdene. Mellom kvinnekullene var det en
jevnt økende risiko for flytting i forbindelse med
samboerforhold, med 17 ganger så stor risiko i 1960-
kullet som i 1945-kullet og 26 ganger så høy risiko i
det yngste som i det eldste kullet, og det var en nes-
ten jevnt avtagende risiko for giftermålsflyttinger for
yngre kohorter.

Risikoen for å flytte hjemmefra på grunn av arbeid
falt for yngre kohorter, bortsett fra at 1955-kullet av
kvinner viser noe høyere tilbøyelighet enn de eldre
kvinnekullene til å ha flyttet hjemmefra av denne
grunn. Risikoen for å flytte av utdanningsgrunner
økte bare svakt for menn, men økte derimot tydelig
for kvinner født fram til 1955, da den igjen avtok for
de yngre kullene i undersøkelsen.

Regionale forhold har heller ikke hatt samme betyd-
ning for de ulike flyttetypene. Flytting i forbindelse
med utdanning var den flyttebevegelsen som ble
sterkest påvirket av oppvekststed. For kvinner var
det langt større effekt av å bo utenfor byene, men
også for menn var det høyest risiko for utflytting på
grunn av utdanning i de typiske utkantstrøkene, i
motsetning til hva som var tilfelle når vi så for flyt-
ting generelt. Risiko for flytting på grunn av ar-

beidsforhold ble også noe mer påvirket av oppvekst-
sted enn flytting hjemmefra generelt.

Effektene av oppvekststed på flytting på grunn av
giftermål følger derimot en nesten omvendt gradient
av hva som er tilfelle for flytting generelt, med minst
risiko for slik flytting i utkantstrøkene og høyest risiko
i storbyområdene og Sør-Norges mellomstore og min-
dre byer. Også for flytting inn i samboerforhold er
risikoen lav for gutter oppvokst i utkantstrøk, mens
det regionale mønsteret er utydelig for jentene.

Effekten av sosial bakgrunn var sterkest for utdan-
ningsflyttingene, både for menn og kvinner. For den-
ne flyttetypen forsterkes de generelle effektene som vi
så for menns flytting. Både for menn og kvinner var
det barn av funksjonærer som hadde høyest risiko for
å flytte hjemmefra, når det er flyttingen på grunn av
utdanning vi ser på. Effekten av sosioøkonomisk bak-
grunn på arbeidsflyttinger var noe svakere for guttene
enn for jentene, men stort sett i samme retning som
det vi har beskrevet for flytting generelt.

For begge samlivsformer var det døtrene av de ufag-
lærte arbeiderne som hadde høyest risiko for flytting
ved samlivsstart, og funksjonærdøtrene som hadde
den laveste risiko. Av mennenes samlivsflyttinger på-
virkes flytting til samboerforhold omtrent på samme
måten som flytting generelt gjør, mens flytting i for-
bindelse med giftermål ser ut til å ha vært lite påvir-
ket av sosial bakgrunn.

Selv om denne analysen er foretatt med bakgrunn i
en noe mangelfull oppdeling av individene etter flyt-
teårsak, kommer det likevel tydelig fram at utdan-
nings- og arbeidsflyttinger påvirkes helt annerledes av
bakgrunnsfaktorene enn det flytting i forbindelse med
familiedannelse gjør. Særlig blant kvinnene er det to
nokså atskilte mønstre. Mens utdannings- og arbeids-
flyttingene påvirkes av regionale og sosiale forhold på
den samme måten for menn og kvinner, påvirkes
flytting i forbindelse med familiedannelse av ulike
faktorer for de to kjønn.
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Tabell 8.1. Flytting hjemmefra av ulike flytteårsaker. Separate modeller. Relativ risiko e tter ulike bakgrunnsfaktorer (hovedeffek-
ter). Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Relativ risiko

Samboerforhold Giftermål 	 Utdanning Arbeid 	 Andre årsaker

Menn

Kohort 1945 1,00 4,14 1,00 2,14 1,00
1960 11,25 1,00 1,08 1,00 1,20

Region Sentralitet 3 1,00 1,49 0,73 0,73 1,11
Sentralitet 1+2, fylke 1-12 1,36 1,72 1,00 1,00 0,80
Sentralitet 1+2, fylke 14-20 1,25 1,00 1,34 1,42 1,09
Sentralitet 0 0,69 0,54 1,60 1,32 1,00

Sosio- Ufaglært arbeider 1,02 0,80 0,94 1,00 1,00
økonomisk Faglært arbeider 1,00 1,00 1,00 0,87 1,09
bakgrunn Funksjonær 1,31 0,94 2,05 1,12 1,16

Primærnæring (selvstendig) 0,54 0,96 0,98 1,07 0,79

Utdannings- Grunnskole 1,05 0,51 0,22 0,70 0,77
nivå Videregående skole 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Høyskole 1,07 1,07 3,86 5,31 1,31

Kvinner

Kohort 1945 0,08 1,70 0,58 1,00 0,81
1950 0,37 1,80 1,00 1,00 1,00
1955 1,00 1,51 1,35 1,26 0,90
1960 1,40 1,00 1,26 1,03 1,02
1965 1,79 0,27 1,00 0,70 0,85
1968 2,10 0,23 0,80 0,51 0,56

Region Sentralitet 3 1,00 1,49 0,52 0,46 0,75
Sentralitet 1+2, fylke 1-12 0,81 1,57 0,58 0,63 0,79
Sentralitet 1+2, fylke 14-20 1,13 0,63 1,00 1,00 1,00
Sentralitet 0 0,98 0,68 1,62 1,25 1,00

Sosio- Ufaglært arbeider 1,37 1,00 1,00 1,00 1,15
økonomisk Faglært arbeider 1,02 0,96 0,88 0,84 0,93
bakgrunn Funksjonær 1,00 0,74 1,80 0,79 0,83

Primærnæring (selvstendig) 1,02 0,95 1,26 1,19 1,00

Utdannings- Grunnskole 0,69 0,77 0,22 0,26 0,98
nivå Videregående skole 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Høyskole 1,03 1,08 1,23 2,80 0,99

8.2. 	 Ulike flyttetyper er dominerende ved
ulike aldre

Vi har tidligere sett at gjennomsnittsalderen ved
flyttingen var betydelig lavere for dem som flyttet for
seg selv enn blant dem som flyttet direkte inn i et
samliv. Med andre ord skjer samlivsstart gjennomgå-
ende senere enn utflytting på grunn av arbeid og
utdanning. Dette kan også illustreres gjennom for-
løpsmodeller der flyttetype er kovariat i modellene.

Tabell 8.2 gir eksempler på resultater fra slike mo-
dellkjøringer, der interaksjon mellom årsak og alder

er testet. I alderen under 20 år var det betydelig høy-
ere risiko for at gutter flyttet i forbindelse med ut-
danning enn for flytting som var utløst av andre spe-
sifiserte formål. Risikoen for flytting til arbeid var
høyere for 14-åringer, men dette utgjorde bare noen
av dem i de tidlige kullene som avsluttet sin skole-
gang med 7-årig folkeskole. Hva de høye verdiene for
"andre årsaker" innebærer, har vi imidlertid ingen
holdepunkter for. I begynnelsen av 20-årene var det
høyere risiko for samlivsflytting enn for både utdan-
nings- og arbeidsflytting.
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Tabell 8.2. Flytting hjemmefra e tter flytteårsak. Modeller med interaksjon årsak/kohort og med interaksjon alder/årsak. Menn
født 1945 og 1960. Kvinner født 1945, 1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Relativ risiko
Variabel 	 Kategori

Interaksjon kohort/årsak Interaksjon alder/årsak

Samb. Ekt. Utd. Arb.

Menn

Annet

Kohort 1945 	 0,15 1,45 0,85 1,55 2,44 1,00
1960 	 1,55 0,33 1,00 0,73 2,80 1,00

Region Sentralitet 3 0,96 0,96
Sentralitet 1+2,1 1,00 1,00
Sentralitet 1+2,2 1,15 1,15
Sentralitet 0 0,98 1,98

Sosio- Ufaglært arbeider 1,00 1,00
Økonomisk Faglært arbeider 1,05 1,05
bakgrunn Funksjonær 1,27 1,27

Primærnæring (selvstendig) 0,88 0,88

Utdannings- Grunnskole 0,63 0,63
nivå Videregående skole 1,00 1,00

Høyskole 1,72 1,72

Samb. Ekt. Utd. Arb. Annet

Alder 14 år 0,38 0,45 0,84
15 " . . 0,84 1,38 1,23
16 " 0,08 .. 1,80 1,35 1,51
17 	 " 0,07 0,07 0,97 1,46 1,95
18 " 0,34 0,41 1,51 1,86 1,93
19 " 1,00 1,26 2,56 1,65 5,31

20-22 " 2,18 2,10 1,57 1,93 5,00
23-25 " 3,32 4,31 0,51 1,35 7,10
26-28 " 2,53 2,83 0,40 0,94 6,05

Kvinner

Samb. Ekt. Utd. Arb. Annet

Kohort 1945 	 0,08 1,58 0,59 1,09 1,73 0,80
1950 	 0,41 1,60 0,93 1,13 2,18
1955 	 1,07 1,34 1,31 1,42 1,88 1,00
1960 	 1,55 0,88 1,19 1,14 2,11 1,13
1 965 	 1,92 0,23 1,06 0,83 1,67 0,90
1968 	 2,05 0,16 1,00 0,64 1,07 0,79

Region Sentralitet 3 0,90 0,90
Sentralitet 1+2,1 1,00 1,00
Sentralitet 1+2,2 1,20 1,21
Sentralitet 0 1,36 1,36

Sosio- Ufaglært arbeider 1,17 1,17
økonomisk Faglært arbeider 0,97 0,97
bakgrunn Funksjonær 1,00 1,00

Primærnæring (selvstendig) 1,12 1,12

Utdannings- Grunnskole 0,58 0,58
nivå Videregående skole 1,00 1,00

Høyskole 1,21 1,21

Samb. Ekt. Utd. Arb. Annet

14 år 0,02 .. 0,10 0,06 0,30
15 	 " 0,08 0,02 0,64 0,64 0,75
16 " 0,25 0,19 1,65 1,00 0,74
17 	 " 1,00 0,50 1,25 1,21 1,48
18 " 1,93 1,22 1,49 1,80 2,59
19 " 3,22 1,82 2,92 2,56 3,06

20-22 " 3,25 3,60 1,72 2,23 4,66
23-25 " 2,92 4,62 0,70 1,73 6,17
26-28 " 1,15 2,32 0,83 5,58

Alder
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For kvinnene er det høye intensiteter for utdannings-
flytting ved noe flere alderstrinn enn det er for
menn. Samlivsflyttingene gjør seg selvsagt gjeldende
ved lavere alder enn for menn, mens arbeidsflyttin-
ger gjør seg gjeldende først i noe høyere alder enn
for menn.

8.3. Oppsummering av forskjellene
mellom kjønnene

Analysen av flyttingen fra foreldrehjemmet, slik den
er rapportert i Familie- og yrkesundersøkelsen 1988,
viser en del ulikheter mellom menn og kvinner både
i alder ved flyttingen og i hvordan flyttealder er
påvirket av ulike bakgrunnsfaktorer. I undersøkelsen
ble det intervjuet flere kvinner enn menn, flere ko-
horter er representert blant kvinnene og disse er i
gjennomsnitt født senere enn mennene i undersøkel-
sen. Som grunnlag for å trekke helt sikre konklusjo-
ner, burde analysen kompletteres med modellkjørin-
ger med bare de felles fødselskullene (1945 og
1960) . Langt på vei er dette gjort, men vi viser det
ikke her, og så langt er ikke konklusjonene endret på
grunnlag av dette.

Kvinner flyttet i gjennomsnitt tidligere hjemmefra,
men i lav alder (under 16 år) var det like høy risiko
for flytting blant guttene som blant jentene når alle
kohortene ses under ett (figur 5.1). For jentene had-
de oppvekststed stor betydning for flytteatferden og
sosioøkonomisk bakgrunn spilte atskillig mindre
rolle, mens det for guttene var omvendt. Verken for
region eller sosioøkonomisk bakgrunn tilsier interak-
sjon med kohort at dette skyldes utvalgets karakter.
Forskjellene kan derimot dels forklares ved gutters
og jenters ulike orientering på arbeidsmarkedet, og
at det for ungdom født i denne perioden oftest var
guttene som overtok gårdsbruk. Blant guttene var
det ellers funksjonærsønnene som flyttet tidligst
hjemmefra, mens det for jentene var en del tidlig
flytting blant døtre av bønder og ufaglærte arbeide-
re. Tidlig flytting er for gutter forbundet med høy
sosial status, mens det ikke er slik for jentene.

Antall søsken påvirket gutters og jenters flytteatferd
nokså likt. Religiøs aktivitet hadde ingen stor betyd-
ning for oppbruddet hjemme fra, men kan ha bremset
jentenes flytting noe. Et annet kjennetegn som kan
tolkes som et uttrykk for uavhengighet av foreldre-
nes normer og at ungdom betrakter seg selv som
voksne, er seksuell erfaring. Også for denne variabe-
len var det jentenes flytteatferd som ble sterkest
påvirket, og nokså mye sammenliknet med effekten
av andre bakgrunnsvariabler. Også for guttene frem-
met seksuell erfaring oppbruddet hjemme fra, for
jentene var det i tillegg en effekt av å ha debutert
tidlig.

Høyt utdanningsnivå, å være i arbeid og å ha høy
inntekt har påvirket ut flyttingen nokså klart for men-

nene i undersøkelsen, mens effekten av disse faktore-
ne var mer tvetydig for kvinner. Mens guttenes atferd
altså forklares bedre av økonomiske variable enn
jentenes atferd gjør, er det hos jentene det er størst
effekt av variable som uttrykker holdninger. Samtidig
har sosial klassebakgrunn hatt størst betydning for
guttenes flytting.

Det framgikk av studiet av Familie- og yrkesundersø-
kelsen 1988 at kvinner noe oftere enn menn forlot
foreldrehjemmet i forbindelse med start av samliv.
Menn bodde også gjennomgående for seg selv i noe
lengre tid enn kvinnene gjorde.

Også når det er spurt om flytteårsak, er samliv opp-
gitt noe oftere blant kvinner enn blant menn (Omni-
busundersøkelsen 1992) . Ellers varierer årsaksmønste-
ret vel så mye mellom kohorter som mellom menn og
kvinner.

Analysen av flytting for hver enkelt flytteårsak tyder
på at det ikke først og fremst er ulikhetene i flytteår-
saker som forklarer at menns og kvinners utflytting
påvirkes av ulike kovariater. Tvert i mot er det særlig
når flyttingen skjer ved giftermålet forklaringsvariab-
lene slår ulikt ut.

Tabell 8.3. Oppsummering av hovedeffektene av ulike kova-
riater på flytting fra foreldrehjemmet. Menn født
1945 og 1960. Kvinner født 1945, 1950, 1955,
1960, 1965 og 1968

Kovariat Signifikant effekt'

Menn 	 Kvinner

Kohort (hovedeffekt)
(aldersmønster) 	 ++

Region 	 (+)

Sosioøkonomisk bakgrunn 	 ++

Antall søsken 	 +

Religiøs aktivitet

Seksuell erfaring 	 ++
(tidlig debut)

Utdanningsnivå 	 ++

Hovedbeskjeftigelse 	 ++
(yrkesdeltakelse) 	 ++

Ar i arbeidsstyrken

Månedsinntekt 	 (+)

' Signifikansnivåene er:
++: p <= 0,0001
+ 0,0001<p<=0,01
(+): 0,01<p<=0,05
-. p>0,05
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1
2
3

-► 66
-► 63B
-► 63B

Er en del av foreldrenes husholdning
Bor i separat husholdning i foreldrehjemmet
Har overtatt foreldrehjemmet fo reldrene bor ikke der

ÅrMåned

9ÅrMåned

1
2

JA 	 -► 66
NEI 	 -1 63A
VET Ø -► 66

62. 	 Hvilket av følgende 3 alternativer vil du si best beskriver din bosituasjon i foreldrehjemmet?

63-A Kan du tidfeste da du flyttet ut av f ore ldreh j emnet for  godt? 	-► 64A

63.B Kan du tidfeste når du flyttet ut av foreldrenes husholdning for godt? -► 648

64.A Hva er den viktigste grunnen til at du flyttet ut av foreldrehjemmet?
64.B Hva er den viktigste grunnen til at du flyttet ut av foreldrenes husholdning?

I VIS KORT 3

GIFTERMAL
SAMBOERFORHOLD

UTDANNING

ARBEID

MILITÆRTJENESTE

ØNSKET BARE Å KOMME FOR MEG SELV

FORELDRE FLYTTET UT/DØDE

ANNET, SPESIFISER: 	

65. Har du tidligere bodd sammenhengende i minst 3 måneder utenfor foreldrehjemmet?

JA --► 66
NEI -► BAKGRUNNSPORSMÅØ B1

66. Kan du tidfeste når du første gang flyttet fra foreldrehjemmet?

81

1
2
3

1

i
2
3
4
5
6
7
8

i
2

Rapporter 95/4	 Ut av redet. En demografisk analyse av flytting fra foreldrehjemmet

Vedlegg 1

Utdrag av skjema fra Omnibusundersøkelsen 1992

16

FLYTTING FRA FORELDREHJEMMET

60. 	 Bor du i foreldrehjemmet? Med å bo i foreldrehjemmet mener vi her at du bor samen med minst én

av foreldrene dine, eller at du fremdeles bor i samme bolig hvor du bodde det meste av oppveksten.

JA -► 62
NEI -► 61

61. 	 Har du planer cm å flytte tilbake til foreldrehjemmet i løpet av de neste 12 månedene?
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17

67. 	 Hva var den viktigste grunnen til at du flyttet første gang?

vis xacr 4 

GIFTERMAL
SAMBOERFORHOLD
UTDØING
ARBEID
MILITÆRTØSTE
ØNSKT BARE Å KOMME FOR MEG SELV
ANNET, SPESIFISER: 	

1
2
3
4
5

6
7
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Vedlegg 2

Detaljtabeller fra familie- og yrkesundersøkelsen

Tabell A.2.1. Antallet i de enkelte fødselskohortene med gyldige bakgrunnsvariable. Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945,
1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Kohort
Kjønn/kategori

I alt 1945 	 1950 	 1955 	 1960 	 1965	 1968

Menn
Antall intervjuer 	 1 543 	 766 	 777

Mangler:
Oppvekstkommune 	 68
Sosioøkonomisk bakgrunn 	 44
Andre variable 	 8
Flytteår 	 78

Antall med
gyldige variable 	 1 345 	 669

Herav flyttet før 14 år 	 19 	 10

I forløpsanalysen 	 1 326 	 659

Kvinner
Antall intervjuer 	 4 019 	 547

Mangler:
Oppvekstkommune 	 128
Bare sosioøkonomisk bakgrunn 	 105
Andre variable 	 21
Flytteår 	 52

676

9

669

627 	 691 	 737 	 696 	 721

Antall med
gyldige variable

Herav flyttet før 14 år

I forløpsanalysen

	

3 713 	 506 	 587 	 643 	 667 	 639 	 671

	

24 	 5 	 5 	 2 	 4 	 1 	 7

	

3 689 	 501	 582 	 641 	 663 	 638 	 664

Tabell A.2.2. Antallet som har oppgitt å ha flyttet hjemmefra, etter kjønn og kohort. Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945,
1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Kohort
Kjønn/kategori

I alt
	

1945 	 1950 	 1955 	 1960 	 1965 	 1968

Menn
Antall intervjuer 1 543 766 	 777

Flyttet 	 1 455 	 746 	 709
Prosent 	 94,3 	 97,4 	 91,2

Andel uten gyldig
flytteår, prosent 	 6,1 	 4,0

Kvinner
Antall intervjuer 	 4 019 	 547 	 627 	 691 	 737 	 696 	 721

Flyttet 	 544 	 622 	 622 	 686 	 720 	 593 	 388
Prosent 	 88,4 	 99,5 	 99,2 	 99,3 	 97,7 	 85,2 	 53,8

Andel uten gyldig
flytteår, prosent 2,4 	 1,0 	 0 	 0,6 	 2,0 	 2,1
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Tabell A.2.3. Antall måneder alle 10 (som inngår i analysen) har vært eksponert for fly tting hjemmefra i alder 14-29 år. Etter
utdanningsnivå og etter ulike former for aktivitet. Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945, 1950, 1955, 1960,
1965 og 1968

Kohort menn 	 Kohort kvinner
Variabel/kategori

I alt 	 1945 	 1960	 I alt 	 1945 	 1950 	 1955 	 1960 	 1965 	 1968

Utdanningsnivå

I alt

Grunnskole
Videregående
Høyskole

Aktivitet

I alt

Bare arbeid heltid
Bare arbeid deltid
Bare utdanning
Utdanning og arbeid

Hjemmearbeid
Militæ rtjeneste
Arbeidsløshet
Annen aktivitet
Omsorgspermisjon

Mangler opplysninger

127 908 63 243 64 665 274 787 41 736 44 515 46 653 49 210 47 727 44 946

72 160 36 159 36 001 177 639 23 837 27 992 30 136 32 660 30 642 32 372
52 670 25 413 27 257 90 831 17 061 15 573 15 169 15 459 15 324 12 245

3 078 1 671 1 407 6 317 838 950 1 348 1 091 1 761 329

127 908 63 243 64 665 274 787 41 736 44 515 . 46 653 49 210 47 727 44 946

51 152 29 746 21 406 65 404 16 045 14 154 11 866 10 574 7 703 5 062
1 122 612 510 6 148 817 777 1 020 1 053 1 433 1 048

58 050 24 112 33 938 174 033 19 188 23 945 29 607 33 410 34 042' 33 841
4 402 2 266 2 136 7 218 654 546 614 948 1 893 2 563

575 491 84 9 445 3 106 2 902 1 386 1 096 471 484
6 480 2 885 3 595
1 126 455 671 2 162 172 279 210 496 605 400

741 292 449 1 834 262 510 484 165 248 165
2 0 2 111 14 15 24 26 12 20

4 258 2 384 1 874 8 432 1 478 1 387 1 442 1 442 1 320 1 363

Individet regnes å være på utdanningsnivå 1, selv for den perioden grunnskole ikke er fullført.
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Tabell A.2.4. Antall måneder alle 10 som er med i analysen har vært eksponert for flytting hjemmefra i alder 14-29 år. Etter
kumulert yrkesaktivitet og kumulert inntekt og etter månedsinntekt. Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945,
1950, 1955, 1960, 1965 og 1968

Kohort menn 	 Kohort kvinner
Variabel/kategori

I alt 	 1945 	 1960 	 I alt	 1945 	 1950 	 1955 	 1960 	 1965 	 1968

Kumulert yrkes-
aktivitet (år)

alt 	 127 908 	 63 243 	 64 665 	 274 787 	 41 736 44 515 	 46 653 49 210 	 47 727 44 946

0 	 54 882 	 22 506 	 32 376 	 172 159 	 19 688 24 126 	 29 006 	 32708 	 32869 33 762
< 0,5 år 	 8 607 	 3 999 	 4 608 	 20 643 	 2 948 	 3 191 	 3 516 	 3 352 	 3 896 	 3 740
0,5 - 1 	 9 116 	 4 163 	 4 953 	 20 738 	 3 307 	 3 412 	 3 357 	 3 506 	 3 693 	 3 463
1 - 2 	 13 302 	 6 485 	 6 817 	 24 016 	 4 510 	 4 585 	 4 146 	 4 172 	 3 831 	 2 772
2- 3 	 10 011 	 5 416 	 4 595 	 15 154 	 3 610 	 3 533 	 2 813 	 2 415 	 1 906 	 877
3- 4 	 8 214 	 4 679 	 3 535 	 8 451 	 2 462 	 1 939 	 1 516 	 1 349 	 890 	 295
4 - 5 	 6 431 	 3828 	 2 603 	 5 233 	 1 787 	 1 397 	 912 	 693 	 409 	 35
> 5 år 	 17 345 	 12 167 	 5 178 	 8 384 	 3 424 	 2 323 	 1 387 	 1 015 	 233 	 2

Kumulert inntekt (1 000 kr)

I alt 	 64 665 	 64 665 	 188 536 	 46 653 49 210 	 47 727 44 946

0 	 28206 	 28206 	 109792 	 29040 30351 	 28345 22056
< 20 	 4 030 	 4 030 	 22 889 	 3 922 	 3 985 	 5 138 	 9 884
20 - 50 	 4 401 	 4 401 	 16 748 	 3 352 	 3 586 	 4 144 	 5 666
50 - 100 	 4 681 	 4 681 	 13 390 	 2 690 	 3 048 	 3 509 	 4 143
100 - 200 	 6 385 	 6 385 	 12 786 	 3 097 	 3 504 	 3 555 	 2 630
200 - 300 	 4 166 	 4 166 	 5 656 	 1 687 	 1 989 	 1 471 	 509
300 - 500 	 5 377 	 5 377 	 4 499 	 1 527 	 1 684 	 1 190 	 98
> 500 	 7 419 	 7 419 	 2 766 	 1 338 	 1 063 	 375 	 0

Inntekt (1 000 kr)

I alt 	 64 665 	 64 665 	 188536 	 46 653 	 49 210 	 47 727 	 44 946

0 	 29 997 	 29 997 	 113 936 	 30 448 	 31 548 	 29 040 	 22 900
< 2 	 4 869 	 4 869 	 23 378 	 3 135 	 3 587 	 5 480 	 11 176
2- 4 	 5 077 	 5 077 	 16 723 	 3 639 	 3 275 	 4 846 	 4 963
4- 6 	 4 396 	 4 396 	 11 650 	 2 645 	 3 304 	 2 976 	 2 725
6- 8 	 4 092 	 4 092 	 8 334 	 2 534 	 2 550 	 1 748 	 1 502
8 - 10	 4 031 	 4 031 	 7 040 	 2 085 	 2 558 	 1 405 	 992
10 - 15 	 9 466 	 9 466 	 7 041 	 2 059 	 2 328 	 1 984 	 670
> 15 	 2 737 	 2 737 	 434 	 108 	 60 	 248 	 18

Inntekt er beregnet som 1/12 av oppgitt årsinntekt i 1989-kroner.
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Region 	
Sos.øk. bakgrunn
Søsken 	
Seksuell debut 	
Utdanningsnivå
Utdanningsakt 	
Alder  	 ++ 	 +

+ 	 + 	 (+)
+	 -	 +	 (+)

++

+ 	 ++
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Vedlegg 3

Nærmere om samspillseffekter
En stor andel av de hittil omtalte variable er testet
for interaksjoner med de øvrige variablene. Unntatt
fra dette ble de variablene som ikke er funnet å ha
signifikant effekt på flytting hjemmefra for noen av
kjønnene, som religiøs aktivitet, kumulert yrkesakti-
vitet og inntektsvariablene. Aktivitetsvariabelen er
representert bare ved utdanning/ikke utdanning.
Variable som viste seg å bare ha signi fikant hoved-
effekt for ett av kjønnene, er likevel tatt f.eks. er
kohort testet for interaksjon med de øvrige variable
også hos menn, fordi kohort på forhånd var forven-
tet å ha interaksjon med alder gjennom den mer
overflatiske inspeksjonen av dataene vist i tabell 3.1.
Den regionale dimensjonen er også en slik funda-
mental variabel som måtte inkluderes i testingen for
begge kjønn.

De testede variabelpar og resultatene av signifikans-
testene er gitt i tabell A.3.1. De fleste par er testet to
ganger, først i modeller som var ribbet for alle andre
variable enn det aktuelle paret og alder, dernest i en
modell som hadde med alle de øvrige variablene
som hovedeffekter. Antall søsken og varighet etter
seksuell debut er de eneste variable som ikke er
testet i begge omganger. Antall søsken ble bare tes-
tet med de forenklede modellene. Siden det er lite
grunnlag for å prioritere denne variabelen i søking
etter viktige interaksjoner, ble denne variabelen
droppet i neste testrunde med utvidede modeller.
Seksuelt debuttidspunkt ble derimot testet for inter-

aksjon i siste testrunde. Det er derfor ikke testet for
interaksjon mellom disse to variablene.

For de variabelparene som ble testet to ganger, var
det påfallende lite endring av signifikansnivået. Der-
som det var ulikt resultat, lå p-verdiene bare litt for-
skjøvet i forhold til de kriteriene som er satt opp
under tabell A.3.1. I tabellen var det da resultatet fra
test med den mest omfattende modellen som ble
angitt.

Det er ikke uventet alder som er variabelen med flest
interaksjoner. Utdanningsvariablene har sterke inter-
aksjoner med hverandre, og utdanningsnivå har flere
samspill med andre variable. Også seksuell debutsta-
tus inngår i flere signifikante interaksjoner.

Selv om det er en del forskjeller mellom kjønnene,
f.eks. inngår region i langt flere samspill for mennene
enn for kvinnene, er det også enkelte uventede likhe-
ter. Kohort hadde ikke signifikant effekt på menns
flytting hjemmefra når variabelen bare inngikk i mo-
dellen ved sin hovedeffekt, mens det var store for-
skjeller mellom kvinnekohortene. Kohort har likevel
de samme interaksjoner med andre variable for begge
kjønn, med alder, utdanningsnivå og med varighet
etter seksuell debut. Sosioøkonomisk bakgrunn med-
førte bare mindre forskjeller for kvinnenes flytting
hjemmefra, når dette ble prøvd bare ved at variabelen
inngikk som hovedeffekt i modellene, men inngår i
flere signifikante samspill, også for kvinner.

Tabell A.3.1. Signifikansnivå' av interaksjoner mellom par av variable 2. Menn født 1945 og 1960. Kvinner født 1945, 1950, 1955,
1960, 1965 og 1968

Menn
	 Kvinner

Variabel
Kohort Reg 	 Søb 	 Søs 	 Deb 	 Niv 	 Akt

	
Kohort Reg 	 Søb 	 Sos 	 Deb 	 Niv 	 Akt

' Signifikansnivåene er:
++: p <= 0,0001
+: 0,0001<p<=0,01
(+): 0,01<p<=0,05
- 	 : p>0,05
2 Interaksjon mellom antall søsken og varighet siden seksuell debut er ikke undersøkt. Ett og ett par av variable er testet, men i to omganger, med ulikt antall andre
kovariater inne i modellene. Svaret på signifikans av interaksjonene var nesten ikke påvirket av dette.
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