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Forord
Ungdoms levekår i1990-årene gir en framstilling av ungdoms levekår slik de eri dag.
Det er også lagt vekt på å vise endringer i ungdoms levekår fra 1980 og midtveis inn
1990-årene. Ungdoms levekår kan lett oppfattes som et midlertidig fenomen, fordi vi forventer at velferd,i hvert fall til en viss grad, øker med alder Men unge menneskers levekår forteller oss mer enn situasjonen her og nå. I overgangen til voksenlivet er det mange
valg og beslutninger med langsiktige konsekvenser som må fattes. Dette er avgjørelser
som vil få betydning for levekårene viderei livet, og som også gir oss en pekepinn på
neste generasjons ressurser og potensielle problemer
Publikasjonen belyser de viktigste områderi unge menneskers hverdagsliv, og presenterer
tall for etablering av eget hushold og familie, utdanning, arbeid, økonomiske og materielle levekår, ungdoms helse og dødelighet, røykevaner og alkoholbruk, vold og kriminalitet, organisasjonsmedlemskap, fritidsliv og mediebruk Publikasjonen er laget med tanke
på folk som på ulike måter arbeider med ungdom og andre som vil vite mer om denne
aldersgruppen.
Ungdom er hovedsakelig avgrenset til aldersgruppen 16-24 år, men lenkelte kapitler vil
denne aldersavgrensningen variere. Dataene er hovedsakelig hentet fra Levekårsundersøkelsene 1980, 1983, 1987 1991 og 1995. I tillegg er det hentet tall fra Statistisk
sentralbyrås løpende statistikk og fra noen offentlige etater Statens institutt for alkoholog narkotikaforskning og Statens tobakkskaderåd. Publikasjonen presenterer bare
unntaksvis tall på fylkesnivå. Dersom noen ønsker tall for bestemte fylker eller kommunet , er dette mulig for befolkningsstatistikk, flyttemonstre, utdanningsstatistikk,
arbeidsmarkedsstatistikk, sosialhjelpsstatistikk, helsestatistikk og kriminalstatistikk. I
levekårsundersøkelsene gis det bare tall på landsdelsnivå. De ulike statistikkildene som er
benyttet, er nærmere beskrevetirammeriteksten.
.
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Sammendrag

Sammendrag

Utviklingen i ungdoms levekår gjennom
de siste ti til femten årene er vanskelig å
beskrive med bare noen få setninger. På
enkelte områder har ungdom fått det
vanskeligere. Sammenlignet med eldre
aldersgrupper har ungdom i denne perioden hatt en negativ lønns- og inntektsutvikling. Konkurransen om utdanningsplassene er blitt hardere, men samtidig er
betydelig flere nå. i utdanning sammenlignet med 1980. Ungdom har i dag vesentlig bedre muligheter for å få en utdanning enn hva tidligere generasjoner
hadde. Den stigende arbeidsledigheten
fra 1987 førte til at mange unge fikk
store vanskeligheter på arbeidsmarkedet.
Med bedrete konjunkturer er imidlertid
ledigheten blant ungdom nå redusert,
som i resten av den yrkesaktive befolkningen.
Vi har også sett forandringer i spesielt
unge kvinners valg i forbindelse med utdanning og familie. Unge kvinner går inn
i voksenrollen på et mer selvstendig
grunnlag enn tidligere. De har tatt igjen,
og på enkelte områder gått forbi menn,
når det gjelder utdanning. De utsetter
omsorgsansvaret for barn og egen familie
til senere i livsløpet og de deltar i langt
større grad enn tidligere i fritidsaktiviteter. Samtidig ser vi tendenser til at unge

menn har fått det vanskeligere. Flere
oppgir symptomer på depresjon, og antallet selvmord blant unge menn har lenge
ligget på et høyt nivå, men har nå gått
noe ned.
Befolkningsutviklingen: Ungdomskullene blir mindre

Befolkningens alderssammensetning har
stor betydning for den enkeltes levekår.
For de unge er det viktig å få utdanning
og arbeid for å være i stand til å etablere
seg som selvstendige og økonomisk uavhengige voksne. Det er bl.a. fødselskullenes størrelse som avgjør hvor mange som
skal konkurrere om disse (knappe) godene. Desto større ungdomskullene er, jo
vanskeligere er det å få utdanningsplass
og finne arbeid.
De store ungdomskullene som ble født på
1960-tallet er nå på vei inn i tretti-årene,
mens kullene som kommer etter, er mindre. På 1960-tallet var fruktbarhetsraten
høy, da ble det født nesten tre barn pr.
kvinne. Siden den gang har fødselsratene
sunket, og har fra 1990 og fram til i dag
ligget på omtrent 1,9 barn pr. kvinne.
Unge mellom 15 og 29 år utgjør derfor en
stadig mindre andel av befolkningen, og
aldersgruppens andel vil være på det laveste i 2005. Deretter vil gruppens andel
9
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av befolkningen bli noe større igjen.
Denne utviklingen kan bidra til at framtidas ungdomsgenerasjoner møter mindre
konkurranse om utdanning og arbeid.
Foreldrehjemmet: Ungdom flytter
tidligere hjemmefra

Andelen ungdom som bor sammen med
foreldrene, er blitt mindre siden 1980.
Særlig blant ungdom mellom 20 og 24 år
oppgav færre at de bodde i foreldrehjemmet enn i 1980. Imidlertid er det mer
vanlig at unge menn fortsetter å bo
hjemme, og kjønnsforskjellen i andelen
hjemmeboende er særlig stor i spredtbygde strøk. Unge menn ser i større grad
ut til å være knyttet til bygdesamfunnet,
mens unge kvinner flytter fra distriktene
hvor det er vanskeligere å få jobb eller
utdanning. Svært få unge i storbyene flytter over kommunegrensene, det er hovedsakelig distriktsungdom som flytter.
Blant ungdom i utkantkommunene flytter
nesten halvparten av unge menn og nærmere 65 prosent av unge kvinner fra den
kommunen de vokste opp i.
Familie: Mindre familieforpliktelser i dagens ungdomsliv

Det er nå blitt mer vanlig at unge kvinner
etablerer seg i voksenrollen uten å gå
veien om omsorgsrollen. Flere utsetter
giftermålet til senere og lever som samboende. Særlig unge kvinner velger i
økende grad 5. bo en periode alene før de
etablerer seg i et samliv. Unge kvinner
venter med omsorg for barn, og første
barn kommer betydelig senere i livsløpet
enn for tidligere generasjoner kvinner.
Ikke minst i forbindelse med familieetablering ser vi tendensen til at ungdomstiden i større grad enn tidligere preges av uforpliktende relasjoner som lett
kan gjøres om.
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Utdanning: Fyller betydelig mer av
ungdomstida enn tidligere

Flere unge er i utdanning enn tidligere,
og de bruker mer tid i utdanning enn hva
som var vanlig i begynnelsen av 1980tallet. Nesten alle unge går i dag på videregående skoler, og de aller fleste har et
sammenhengende utdanningsforlOp.
Ungdom går nå fra grunnskolen og over
til videregående skole uten pause eller
avbrudd i utdanningen, og mange fortsetter direkte fra videregående skole til utdanning på høgskole- og universitetsnivå.
Unge kvinner er nå de framtredende aktørene på utdanningsmarkedet. Selv om
studiefrekvensen blant unge menn også
har økt siden 1980, er det først og fremst
unge kvinner som søker seg til høgskoler
og universiteter. Men selv om fordelingen
av kvinner og menn i utdanning er
forandret, foretar mange fremdeles tradisjonelle fagvalg.
Det er liten variasjon mellom fylkene i
andelen unge som er i utdanning. Finnmark har færre unge i utdanning enn
andre fylker, selv om Finnmark har hatt
en betraktelig vekst i andelen unge i både
videregående og høyere utdanning. For
Oslo er det en relativt ny tendens at andelen elever er lavere enn i andre fylker.
Det skyldes at Oslo i større grad enn andre fylker har mange innvandrere, og i
denne gruppen er andelen i videregående
utdanning svært lav.
Når stadig flere velger høyere utdanning,
kan det medføre at utdanningens verdi
på arbeidsmarkedet reduseres. Okt
ungdomsledighet har medført at utdanning er blitt en viktig forutsetning for å få
adgang til arbeidsmarkedet på et mer varig grunnlag. Kvalifikasjonskravene for å
komme inn på arbeidsmarkedet øker og
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ofte kan det skapes forventninger om arbeid som arbeidsmarkedet ikke kan innfri. økte krav til utdanning bidrar også til
at mange påtar seg økonomiske forpliktelser i utdanningstida.
Arbeidsmarkedet: Liten plass for
ungdom

Ungdoms tilknytning til arbeidslivet er
blitt løsere. Deltidsarbeid ved siden av
skole og studier er blitt mer vanlig, og
færre unge er i heltidsarbeid enn på
1980-tallet. Arbeidsmarkedet har forandret seg siden begynnelsen av 1980-årene,
og har nå større behov for arbeidstakere
som kan ta arbeid utenfor normal arbeidstid og som lettere kan akseptere en
mer uforpliktende tilknytning til arbeidet.
Mange unge deltar på et arbeidsmarked
med dårligere betingelser enn for sysselsatte i andre aldersgrupper. Sysselsatt
ungdom har oftere jobber av midlertidig
karakter, mange har ubekvem arbeidstid
og et dårlig arbeidsmiljø. Vanligvis er
ungdom i de mest monotone og styrte arbeidsforholdene.
Arbeidsledigheten har lenge vært høyere
for ungdom enn for eldre arbeidstakere.
Perioden med større vekst i arbeidsledigheten blant unge falt sammen med den
voldsomme økningen i unge som søkte
seg til høyere utdanning. Slik sett har
utdanningsinstitusjonene avlastet et arbeidsmarked som mange unge ble utestengt fra da tidene var vanskelige. Som i
befolkningen for øvrig, er ledigheten
blant de unge nå redusert. Sysselsettingen blant unge er svært konjunkturfølsom, og når konjunkturene nå er bedret,
øker sysselsettingen blant ungdom. Selv
om ungdom har store arbeidsmarkedsproblemer er andelen langtidsledige lav.
Det skyldes den sterke utbyggingen av
skoleplasser og at ungdom under 20 år er
prioritert på arbeidsmarkedstiltak.

Sammendrag

Økonomi: Ungdom sakker akterut i
den materielle velferdsutviklingen

Siden 1980 har ungdoms inntektsnivå
sunket, samtidig som eldre aldersgrupper
har fått bedre økonomi. Dette skyldes
både den økte arbeidsledigheten blant de
unge og at flere unge er under utdanning. Men ungdom får også mindre igjen
for sin innsats i arbeidslivet og har nå
mindre lønn enn tidligere. Levekårsundersøkelsene viser at andelen lavlønte
har økt blant de unge, mens andelen er
redusert blant andre sysselsatte. Samtidig
har etableringskostnadene økt.
Offentlig økonomisk støtte har fått økt
betydning for ungdoms økonomiske levekår. Økningen i andelen som mottar sosialhjelp, har også vært betydelig større
blant de unge enn i resten av befolkningen. Mange unge har økonomiske problemer, og størst problemer har unge kvinner. Likevel er ikke andelen unge med
slike problemer blitt større siden 1987.
Av hele befolkningen er det ungdom som
nå har dårligst bostandard. Mange unge
har en midlertidig bosituasjon, og det er
blitt mindre vanlig at særlig unge enslige
eier boligen sin. Også mange unge bor
trangt. Dette kan være en indikasjon på
dårligere materiell standard blant ungdom.
Helse: Risikofylt livsstil blant unge
menn

Ungdom har god helse og er lite plaget av
sykdommer. Risikofaktorer som røyking
og alkoholbruk er redusert blant de unge.
Andelen som har drukket alkohol, har
gått noe ned, hovedsakelig blant unge
menn. Det er i dag like mange kvinner og
menn som har drukket alkohol, men alkoholforbruket er størst blant menn. Det
er også positive endringer i unges røykevaner. Færre unge er dagligrøykere i dag
enn tidligere.
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Trafikken er den største trusselen mot
ungdoms liv og helse. Ungdom er en
svært utsatt gruppe i trafikken, og unge
menn er mer utsatt for trafikkulykker enn
unge kvinner. Imidlertid går nå tallene for
unge som er skadd og drept i trafikken
ned.
Selvmord er den andre store dødsårsaken
blant ungdom, og forekommer hyppigere
blant unge menn enn blant unge kvinner.
Fra starten av 1970-tallet har det vært en
jevn økning i antall selvmord blant unge
menn, men de siste årene har tallene
vært stabile for denne gruppen. Sammen
med økningen i selvmordstallene har det
også vært en økning i andelen unge menn
som oppgir symptomer på depresjon.
Unge menn er langt mer utsatt for vold
og trusler om vold enn resten av befolkningen. Ungdom har i hele perioden fra
1980 vært mer utsatt for vold og trusler
om vold enn andre aldersgrupper, men
aningen har vært spesielt sterk blant
unge menn i 1990-årene. Også unge kvinner er noe mer utsatt for vold og trusler
om vold enn gjennomsnittet i befolkningen. Selv om unge menn er mer utsatt for
vold og trusler om vold, er det unge kvinner som er mest urolige for å bli utsatt
for slike handlinger.
Fritid: Mindre kjønnsforskjeller
ungdoms fritidsaktiviteter

Siden begynnelsen av 1980-årene er forskjeller i unge menns og kvinners deltakelse i fritidsaktiviteter blitt mindre, og
på enkelte områder er forskjellene helt
borte. Det skyldes hovedsakelig at unge
kvinner nå er mer aktive enn tidligere.
Når unge kvinner venter med å få barn
har de dermed mer tid og anledning til å
være sammen med venner, og delta i aktiviteter utenfor hjem og nærmiljø.
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Flere unge kvinner er nå medlem i en organisasjon. Særlig blant kvinner mellom
16 og 19 år har andelen steget, og flere
er aktive medlemmer i slike organisasjoner. Samtidig er andelen unge menn med
organisasjonsmedlemskap blitt mindre.
Det er i idrettsorganisasjoner jenter i
størst grad har økt sin deltakelse, og i dag
trener unge kvinner like mye som unge
menn.
Fritidsaktiviteter som tidligere var typiske
tenåringsaktiviteter, er nå blitt mer vanlig
også blant litt eldre ungdom. Flere unge i
aldersgruppen 20-24 år går nå på diskotek, og ikke minst gjelder det unge kvinner. Nesten dobbelt så mange 20-24-årige
jenter går ofte på dans og diskotek i dag
som for 15 år siden.

Færre unge i befolkningen
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Færre unge i befolkningen

Alderssammensetningen i befolkningen
vil framover utvikle seg i retning av at
yngre mennesker utgjør en stadig mindre
andel av befolkningen. Fra 1970 og fram
til slutten av 1980-årene steg andelen
unge mellom 15 og 29 år, og i 1990 utgjorde denne aldersgruppen 23 prosent
av befolkningen. Fram mot 2005 vil
gruppens andel av befolkningen bli redusert til 19 prosent. Deretter vil gruppen
vokse litt og utgjøre omkring 20 prosent
av befolkningen i årene fram til 2020.
Aldersgruppen 15-19 år nådde en topp i
midten av 1980-årene. I 1985 tilhørte 8
prosent av befolkningen denne aldersgruppen. Deretter ble den gradvis mindre, og vil i 2000 utgjøre omtrent 6 prosent av befolkningen. Det innebærer at
presset på videregående skoler vil avta
fram mot 2000.
Ungdom mellom 20 og 24 år søker seg
vanligvis til høyere utdanning eller er i
ferd med å etablere seg på arbeidsmarkedet. I dag er presset på universiteter og
høgskoler stort, men vil etter all sannsynlighet avta som følge av at ungdomskullene blir mindre. Fram til 1990 økte
andelen i aldersgruppen til å utgjøre 8
prosent av befolkningen. Deretter sank
andelen raskt, og man forventer en ytter-

ligere nedgang fram til 2005. Da vil 2024-åringene utgjøre omkring 6 prosent av

befolkningen. Også i denne aldersgruppen vil andelen igjen ta til å stige, og i
2020 forventes gruppen å utgjøre 7 prosent.
I siste halvdel av 20-årene er mange i
ferd med å avslutte høyere utdanning og

•

Prosent

10
-

20-24 år
...... .- .NIC .•"*.. *4.25-29 Ar
.
•
•
444
•
. o
_._.
■
15-19 år
..
6
8

..

4
2

o

I

iÍ

i

i

i

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
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få en fastere tilhørighet til arbeidsmarkedet. Derfor er det interessant å inkludere
også de eldste ungdommene i en oversikt
over aldersgruppenes utvikling over tid.
Utviklingen vi så i de to yngre ungdomsgruppene, finner vi igjen i aldersgruppen
25-29 at Gruppens andel av befolkningen
steg fram til 1995, da de utgjorde 8 prosent av befolkningen. Deretter vil aldersgruppen sakte bli mindre og utgjøre 6
prosent av befolkningen i 2010. En andel
som vil stige til nesten 7 prosent i 2020.
Unge innvandrere

I 1996 utgjorde innvandrere 5 prosent av
hele befolkningen. Innvandrere omfatter
personer med to utenlandsfødte foreldre.
Denne avgrensningen rommer både forste- og annengenerasjons innvandrere. Det
er mange unge mennesker blant innvandrere. Innvandrere i aldersgruppen 15-19
år utgjorde nesten 6 prosent av hele
innvandrerbefolkningen. Regnet i prosent
av alle innvandrere var nærmere 7 prosent mellom 20 og 24 ar og nesten 10
prosent var i aldersgruppen 25 til 29 at
Her er det viktig å understreke at dette er
tall for alle innvandrere, både fra den
vestlige verden og fra mer fjerntliggende
land.
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2. Å flytte hjemmefra

Ungdomstiden er preget av mange forandringer. Det er den perioden i livet som
inneholder mange av de største og
viktigste overgangene fra en status til en
annen. En slik overgang er å etablere et
eget hjem utenfor oppvekstfamilien.
Færre unge bor nå sammen med foreldrene sammenlignet med 1980-årene. Mot
siste halvdel av 1980-tallet var det en
tendens til at flere menn i alderen 20-24
år bodde hjemme, men i løpet av første
halvdel av 1990-tallet har denne andelen
avtatt. Fra 1987 til 1995 ble andelen
hjemmeboende menn i alderen 20-24
år redusert fra 53 til 42 prosent. Også
blant kvinner i tilsvarende aldersgruppe
bor nå færre sammen med foreldrene enn
tidligere. I 1987 bodde én av fire kvinner
mellom 20 og 24 år i foreldrehjemmet,
mens andelen har ligget på omkring 20
prosent gjennom første halvdel av 1990tallet.

fram til 1995, bortsett fra i 1991, da
kjønnsforskjellene i denne aldersgruppen
var noe større.
På begynnelsen av 1980-tallet ble det mer
vanlig at også de yngste kvinnene flyttet
hjemmefra. Andelen som bodde sammen
med foreldrene, sank i denne perioden
fra 84 til 75 prosent. Imidlertid kan det
se ut til at denne tendensen er i ferd med
å snu, men økningen er ikke statistisk sikker. I 1995 økte andelen blant de yngste
kvinnene som bodde i foreldrehjemmet.
Også i den yngste aldersgruppen var andelen som bodde med foreldre høyest
blant menn.

1980 1983 1987 1991 1995
Menn

16-19
Kvinner flytter tidligere hjemme-

fra enn menn

år

20-24 år

86
46

81
49

86
53

87
49

Særlig blant 20-24-åringene er det påtaKvinner
kelig
flere kvinner enn menn som flytter
84
73
76
75
16-19
år
18
20-24år
24
23
26
hjemmefra. I denne aldersgruppen bodde
dobbelt så mange menn som kvinner hos
' Andelen som på spørsmål om hvor ofte de treffer sine
foreldrene. Dette mønsteret har vært staforeldre, har svart at de bor sammen med dem
bilt i store deler av perioden fra 1980 og
Kilde: Levekårsundersøkelsene SSB

84
42

80
21
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Unge menn i utkantstrok bor lenge
hjemme

Noe som bidrar til kjønnsforskjellene er
at unge menn i utkantstrøk bor betydelig
lenger hjemme hos foreldrene enn unge
kvinner. I spredtbygde strøk bodde nærmere syv av ti menn i alderen 16-24 år
hjemme hos mor og far i 1995. Det var
mer enn dobbelt så mange som blant
unge kvinner. En forklaring på denne
høye andelen hjemmeboende sønner kan
være at de i noe større grad oppsøker lokale arbeidsmarkeder og dermed kan bli
boende hjemme også etter at de er kommet i arbeid. Unge kvinner i utkantstrøk
tiltrekkes derimot i større grad til
utdanningsinstitusjoner og arbeidsmarkeder i mer sentrale strøk.

Tettbygde
strok med
100 000

20 000Under Spredt99 999 20 000 bygde
bosatte bosatte
strok

eller flere
bosatte
Menn
Kvinner

51
49

64
36

54
46

68
32

' Andelen som på spørsmål om hvor ofte de treffer sine
foreldre, har svart at de bor sammen med dem
Kilde: Levekårsundersøkelsene, SSB

Ungdoms flyttemonstre

Ungdom i distriktene flytter mer på seg
enn ungdom i sentrale strøk, mens ungdom i storbyene i størst grad er bofaste.
Blant ungdom som vokser opp i storbyene, flytter bare omkring 3-4 prosent til
distriktene.
Unge som flytter fra distriktene til storbyene oppholder seg nå i storbyene lenger
enn tidligere, ofte på grunn av langvarig
utdanning. Dette innebærer at unge i dag
16

bruker lengre tid før de blir bofaste enn
hva tidligere generasjoner gjorde. Tidligere var etableringsfasen ferdig for 90
prosent av kullene for fylte 30 ar, mens
unge nå er langt inn i 30-årene før mesteparten av et fødeselskull har slått seg til
ro. Etter fylte 35 år går flytteaktiviteten
ned fordi de aller fleste da har gjort seg
ferdig med utdanning og har stiftet familie. I tabell 2.3 er kullene født mellom
1956 og 1960 fulgt i en periode på 20 ar,
fra de var 15 og til de var 35 år.
Ungdom flytter fra distriktene

Av unge som vokste opp i utkantkommuner, hadde nærmere 65 prosent av
kvinnene og halvparten av mennene flyttet innen de fylte 35 år. Blant de som flyttet, reiste mange til en av de fire storbyene eller omlandet omkring storbyene.
Blant kvinner flyttet 14 prosent til en av
de fire storbyene og 15 prosent flyttet til
omlandet omkring storbyene. Tilsvarende
tall for menn var henholdsvis 12 og 11
prosent. Men det var også mange blant
fraflytterne som flyttet innenfor
disktrikts-Norge. 20 prosent kvinner og
15 prosent menn flyttet til andre byer og
tettsteder i resten av landet.
Unge menn flytter mindre enn
unge kvinner

Menn i distriktene er mer bofaste enn
kvinner. Ved 35-årsalderen hadde 36 prosent menn og 19 prosent kvinner aldri
flyttet fra den kommunen de vokste opp
i. (Flytting innenfor oppvekstkommunen
er ikke registrert her). Selv om menn tilsynelatende er mer knyttet til sin oppvekstkommune enn kvinner, er det ingen
kjønnsforskjeller blant tilbakeflytterne.
Imidlertid er tilbakeflytterne i mindretall.
Bare 16 prosent menn og 17 prosent
kvinner hadde vendt tilbake til sin
oppvekstkommune.

Å flytte hjemmefra
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Mange unge kvinner flytter innenfor distriktene

flyttet fra en annen distriktskommune,
mens 3 prosent kom fra storbyene. 6 prosent kom fra omlandet omkring de fire
storbyene, og 10 prosent kom fra byer og
tettsteder i resten av landet. Blant menn
var 21 prosent nyinnflyttere, og blant
dem var 10 prosent fra distrikts-Norge
mens 2 prosent kom fra storbyen, 3 prosent fra omlandet omkring storbyene og
6 prosent fra andre byer og tettsteder i
resten av landet.

Selv om flere kvinner enn menn flytter
fra oppvekstkommunen, mister ikke
utkantkommunene flere kvinner enn
menn på grunn av flytting. Det skyldes at
mange kvinner flytter innenfor distriktene, vanligvis mellom nabokommuner,
men det er også flere tilflyttere utenfor
distriktene blant kvinner enn blant menn.
Blant kvinner var nesten 34 prosent tilflyttere, og 15 prosent av disse kvinnene

Menn

Bofaste

Alle
De fire storbyene
Omlandet til storbyene
Byer og tettsteder
i resten av landet
Innen distrikts-Norge

36

Tilbakeflyttere
16

Fraflyttere

Tilflyttere

48

21

12
11
15
10

Kvinner
FraBofaste Tilbakeflyttere flyttere
19

17

Tilflyttere

64

34

2
3

14
15

3
6

6
10

20
15

10
15

Kilde: Kjetil Sor lie (1996)
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3. Samliv og barn

Overgangen til voksenlivet tar lengre tid
for dagens ungdomsgenerasjon enn for
eldre generasjoner. Unge venter nå lenger
for de etablerer seg i samliv og får barn.
Derfor er det naturlig at aldersgruppen
25-29 år er inkludert i dette kapittelet,
som handler om etablering av egen familie.
Det er tydelige kjønnsforskjeller med hensyn til når de unge velger å flytte sammen
eller inngå ekteskap. Menn er vanligvis
eldre enn kvinner når de etablerer seg i
et samliv. At unge kvinner flytter hjemmefra tidligere enn unge menn, kan dermed
settes i sammenheng med at de er yngre
når de inngår ekteskap eller samboerforhold.
Selv om kvinner er tidligere ute enn
menn med å etablere seg i samliv, er det
klare tendenser til at kvinner nå i stone
grad enn tidligere venter med å inngå
samboerskap eller ekteskap. På slutten av
1980-tallet var 54 prosent i alderen 20-24
år gift eller samboende, mot 38 prosent i
1995. Størst nedgang har det vært i andelen som gifter seg. I 1977 var nesten halvparten av alle kvinner i alderen 20-24 år
gift, mot mindre enn 10 prosent i 1995.

16-'19 år
1977
1988
1993
1994
1995
20-24 Ar
1977
1988'
1993
1994
1995
25-29 år
1977
1988 1
1993
1994
1995
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Prosent

II

Samboende

GifteI

I Ikke i samliv

' Tallene for aldersgruppene 20-24 og 25-29 gjelder personer
henholdsvis 23 og 28 år

Kilder: Fruktbarhetsundersøkelsen 1977, Familie- og yrkesundersokelsen 1988 og Omnibusundersøkelser 1993, 1994 og
1995
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16-19 år
1988
1993
1994
1995

1980

1995

9

14

Kvinner 16-24 år ...

12
7

14
14

16-19 år
20-24år

5
12

6
19

Alle 16-24år
Menn 16-24år

20-24 år
1988
1993
1994
1995

Kilde: Levekårsundersokelsene, SSB
•&,

25-29 år
1988'

16-24-åringer som bodde alene, økte fra

1993
1994
1995

9 til 14 prosent i perioden fra 1980 til
1995. Det er særlig blant unge kvinner at
0

20

40

60

80

100

Prosent
Samboende

Gifte

E] Ikke i samliv

'Tallene for aldersgruppen 25-29 gjelder personer 28 år
Kilder: Familie- og yrkesundersøkelsen 1988 og Omnibusundersøkelser 1993, 1994 og 1995

Svært få 20-24-årige menn lever i samliv,
og utviklingen så langt på 1990-tallet tyder på en svak nedgang i andelen gifte og
samboende menn. Blant menn i alderen
25-29 år som lever i samliv, er de fleste
samboende. Også blant menn i aldersgruppen 25-29 år er det registrert en nedgang i andelen som lever i samliv.

aningen har kommet. Tidligere var det
mer vanlig for unge menn enn for unge
kvinner å bo alene, mens denne kjønnsforskjellen er nå forsvunnet. I 1995 var
det like mange kvinner som menn blant
de som bodde alene i egen husholdning.
Ser vi på ungdom i ulike aldersgrupper,
er det særlig blant 20-24-åringene at flere
nå bor alene. Andelen økte fra 12 til 19
prosent fra 1980 til 1995.
Unge kvinner venter med å få barn

Avgjørelsen om å få barn har langsiktige
konsekvenser, og legger sterke føringer
på livsløpet videre framover. Utsetter
man ås få barn til litt senere i livsløpet,
holdes tilsynelatende flere muligheter
åpne, særlig i forbindelse med utdanning
og yrkeskarriere.

Et rom for seg selv

Figurene 3.1 og 3.2 viser at flere unge
utsetter å etablere seg i samliv enn tidligere. Tabell 3.4 viser utviklingen i andelen som bor alene, dvs. i egen husholdning. Over tid viser det seg at flere unge
har en periode eller flere for seg selv etter at de flytter hjemmefra og fram til de
etablerer seg med en partner. Andelen
20

Betydelig færre tenåringer får nå barn
sammenlignet med 1960- og 1970-årene
da fødselsratene for tenåringer var på det
høyeste. I 1995 ble det født 13 barn pr.
1 000 kvinner i aldersgruppen 15-19 år,
mot 44 barn pr. 1 000 kvinner i første
halvdel av 1970-tallet. Da var fødselsratene blant tenåringer på det høyeste.
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1994 til 1995 har fødselsratene nærmest
vært uendret. I 1995 ble det født 78 barn
pr. 1 000 kvinner i denne aldersgruppen.

.......................... .......
Levendefødte pr. 1 000
150
.110

125

111110 1111.1 011a SMI

25-29år

1.141 agg. .011. .11

100
20-24 år
75
50
25

Ull MON

IN IN MI 11.111 1111 11.M11111111
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IN II

15-19 år

o

1981-85

1986-90

1991

1993

Også blant kvinner 25-29 år har det vært
forholdsvis små endringer i fødselsratene
siden 1993. Fra starten av 1980-arene
steg fødselsratene i denne aldersgruppen
og lå på topp med 144 fødsler pr. 1 000
kvinner ved inngangen til 1990-arene.
Fra dette tidspunktet og fram til i dag har
fødselsraten gått svakt ned til 134 fødsler
pr. 1 000 kvinner.
Fløy aborthyppighet blant unge
kvinner

IN

1995

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

Selv om svært få kvinner under 20 år nå
får barn, betyr ikke det at kvinner velger
bort barn. Det er snarere slik at barnefødslene utsettes til litt senere i livsløpet.
Blant kvinner 20 til 24 år ser det ut til at
nedgangen i antallet fødsler flater ut. Fra

Loven om selvbestemt abort som ble innført i 1979, gir kvinner rett til selv å bestemme om de ønsker å avbryte et svangerskap. Det er først og fremst yngre
kvinner som velger abort. Særlig kvinner
mellom 20 og 24 år har høy aborthyppighet. I 1993 1 ble det foretatt nesten 27
aborter pr. 1 000 kvinner i aldersgruppen
20-24 år, men også blant kvinner mellom
25 og 29 år var antallet aborter høyt,
med 21 aborter pr. 1 000 kvinner. I den
yngste aldersgruppen, 15-19 år, ble det
utført nærmere 19 aborter pr. 1 000

i På grunn av endring i registrering av aborter vil det ikke bli gitt tall for 1994 og 1995 fra Statistisk sentralbyrå
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kvinner. Til sammenligning var det samlete antall aborter blant kvinner 15 til 49
år, omkring 14 pr. 1 000 kvinner.
Siden loven om selvbestemt abort ble
innført, har antallet aborter Ott ned
blant de yngste kvinnene (15-19 'AO.
Derimot er antallet blitt høyere for kvinner mellom 20 og 24 år, og nådde en
topp i 1989 med over 30 aborter pr.
1 000 kvinner i denne aldersgruppen.
Også blant kvinner 25-29 år økte antallet
aborter. Siden 1988 har antallet aborter
ligget ganske stabilt rundt 21-22 pr. 1 000

kvinner.

22

Ungdoms levekår i 1990-årene

Utdanning

Ungdoms levekei r i 1990-årene

4. Utdanning

Utdanning er et viktig gode fordi den er
med på å legge grunnlaget for levekår senere i livet. Vanligvis varierer inntekt med
utdanningsnivå, foruten at utdanning
også gir en mulighet for å realisere egne
evner og interesser.
Flere velger utdanning enn
tidligere

Andelen ungdom i utdanning har okt siden 1980, og i dag er mer enn annenhver
ungdom mellom 16 og 24 år i utdanning.
Heltidsarbeid er i stor grad erstattet med
studier på heltid eller studier i kombinasjon med deltidsarbeid. I 1995 var 55
prosent i utdanning, mot 44 prosent i
1980.
Det har blitt mer vanlig å kombinere
skole og studier med deltidsarbeid. Andelen skoleelever og studenter som hadde
deltidsarbeid ved siden av utdanning,
ate fra 16 prosent i 1991 til 20 prosent i
1995, etter å ha ligget stabilt på 15 prosent i store deler av 1980-tallet. På denne
måten opprettholder de unge kontakten
med arbeidsmarkedet, og skaffer seg verdifull arbeidserfaring ved siden å av øke
sin kompetanse gjennom utdanning.

ettervikti
1983 1987
Sum
Skoleelever/
studenter

ikke sysselsatt
sysselsatt

Sysselsatt
deltid
heltid
Annet

1991

1995

100

100

100

100

44
29
15
42
7
35
14

44
27
17
47
7
40
9

50
34
16
34
6
28
15

55
35
20
32
6
26
12

Sysselsatte er personer som vanligvis utfører inntektsgivende arbeid av minst én times varighet pr. uke, eller som
var midlertidig fraværende fra slikt arbeid. Skoleelever/
studenter er personer som gar pa skole eller studerer,
vanligvis i 10 timer eller mer pr. uke
Kilde: Levekårsundersøkelsene, SSB

Mest deltidsarbeid på Østlandet

Blant skoleelever og studenter på Ostlandet er det mer vanlig å kombinere utdanning og deltidsarbeid enn blant ungdom i
andre deler av landet. I 1995 hadde nærmere halvparten av ungdom bosatt i Oslo
og Akershus og i resten av Østlandet deltidsarbeid ved siden av skole og studiet
Blant ungdom lengst nord i landet var det
mindre vanlig å ha deltidsarbeid ved siden av skolegangen. I Nord-Norge var
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Deltidssysselsatte
skoleelever/studenter

Hele landet

37

44
44
Agder og Rogaland
35
Vestlandet
29
Trøndelag
32
Nord-Norge
21
Oslo og Akershus
Østlandet ellers

80

Ginner

....."0'

Menn

60

40
' Sysselsatte skoleelever/studenter er personer som går på
skole eller studerer mer enn 10 timer pr. uke og som
vanligvis utfører inntektsgivende arbeid av minst en times
varighet pr. uke
Kilde: Levekårsundersøkelsene, SSB

20

0

bare to av ti skoleelever og studenter i
arbeid samtidig som de var i utdanning.
Variasjoner i deltidssysselsetting blant
unge i utdanning skyldes forskjeller i de
lokale arbeidsmarkeder. Arbeidsmarkedet
på Østlandet ser ut til i størst grad å ha
behov for ung og fleksibel arbeidskraft.
Nesten alle tar videregående
utdanning

Siden starten av 1980-tallet har andelen
unge i videregående skole steget med
over 20 prosent, slik at 90 prosent av dagens 16-19-åringer er i utdanning. Fram
til starten av 1990-tallet var det flere jenter enn gutter i videregående utdanning,
men kjønnsforskjellen er nå forsvunnet. I
dag fortsetter like mange gutter som jenter til videregående skole etter at grunnskolen er avsluttet. I praksis innebærer
dette at utdanning på videregående nivå
nærmest er obligatorisk. Unge som ikke
ønsker å gå videre i utdanningssystemet,
eller som utsetter videregående noen år,
har vanskelige vilkår på arbeidsmarkedet.
For denne aldersgruppen er det få alternativ til skolen.
24
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
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I dag går de aller fleste direkte over til
videregående skole. Blant dem som
gjorde seg ferdige med grunnskolen våren 1994, var nesten alle i ny utdanning
samme host. I 1980 var tilsvarende tall
omkring 80 prosent. Det vil si at så mye
som 20 prosent av de unge den gang aysluttet utdanningen sin etter grunnskolen, eller tok en pause før de fortsatte videre i utdanningssystemet.
Mange går direkte fra videregående skole til høyere utdanning

Det er blitt mer vanlig å ga direkte over
til universitets- og høgskolestudier etter
at videregående skole er avsluttet. Fra
starten av 1980-tallet og halvveis inn i
1990-tallet ble andelen som gikk direkte
til universitets- og høgskolestudier fra videregående skole fordoblet, fra 16 prosent i 1981 til 35 prosent i 1994.
Flere kvinner enn menn fortsetter direkte
til høyere studier, og denne tendensen er
forsterket over tid. I dag går nærmere fire
av ti unge kvinner direkte over i høyere
utdanning etter at videregående skole er
avsluttet. Blant unge menn er tre av ti i
høyere utdanning samme år som de avsluttet videregående utdanning. I starten
av 1980-årene var kjønnsforskjellen svært
liten.

1981
Totalt
Menn
Kvinner

1989

1994

16

33

35

16
17

34
33

31
39

Kilde: Utdanningsstatistikk, SSB

Kjønnstradisjonelle utdanningsvalg

Selv om det nå er like mange jenter som
gutter i videregående skole, foretar ungdom fremdeles kjønnstradisjonelle utdanningsvalg. Gutter velger hovedsakelig fagområdene industri, håndverk, teknikk,
samferdsel og jordbruk, skogbruk og fiskerifag. Jentene er i flertall innenfor fagområdene undervisning, helsevern, humaniora, estetikk og allmenne fag. Bare
innenfor fagområdene tjenesteyting og
forsvar var det tilnærmet lik kjønnsfordeling.
I de tradisjonelle mannsdominerte fagene
innenfor industri og håndverk har andelen unge menn blitt større, men samtidig
ser vi tendenser til at flere menn velger
fagområdene humaniora, helsevern og
undervisning. Sammenlignet med 1984
har imidlertid den største økningen blant
unge menn kommet innenfor faggruppen
samferdsel. Blant unge kvinner velger nå
flere jordbruk, skogbruk og fiskerifag,
mens færre velger fagområdene industri,
håndverk og teknikk sammenlignet med
1984. Også blant jentene er det mange
som nå velger samferdsel.
Færrest unge i utdanning i Oslo og
Finnmark

Ungdoms bosted har en viss betydning
for deres utdanningstilbøyelighet, men
generelt er det små variasjoner mellom,
fylkene. Høyeste andel unge i videregående utdanning hadde Trondelagsfylkene
og Oppland med 92 prosent. Finnmark og
Oslo skiller seg ut med de klart laveste
andelene som er i videregående utdanning. I disse fylkene lå andelen 16-18åringer i videregående utdanning om-.
kring 85 prosent, mens landsgjennomsnittet var 90 prosent. Finnmark har tradisjonelt hatt lave elevtall i videregående
skole, mens for Oslo er det en relativt ny
tendens at elevtallet ligger så mye lavere
25
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

enn landsgjennomsnittet. Det skyldes at
Oslo har spesielt mange som er født i utlandet, og i denne gruppen er andelen i
videregående utdanning svært lav. Dersom unge født i utlandet holdes utenfor,
øker andelen i videregående skole i Oslo
til nesten 90 prosent.

Prosent
30
25

,

Kvinner"

Veksten i andelen elever i videregående
utdanning har vært størst i de fylkene
som på midten av 1980-tallet hadde de
laveste andelene unge i videregående utdanning. I Hedmark, Hordaland, Troms
og Finnmark var nærmere 30 prosentpoeng flere i utdanning i 1995 enn i 1984.
Særlig blant unge menn i Finnmark økte
andelen i videregående skole. I 1980 var
bare 50 prosent i videregående utdanning, mens andelen steg til 80 prosent i
1995. Til tross for at Finnmark peker seg
ut med en betydelig vekst i andelen unge
26
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Bostedsfylke

1984

1995

Hele landet

70

90

Østfold
Akershus

67
71
70
63
72
70
77
72
74
72
68
63
75
69
71
74
69
63
57

89
90
84
90
92
89
91
91
90
90
91
91
91
91
92
92
90
89
85

Oslo

Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark

Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
More og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

også økt. I 1980 gikk kjønnsforskjellen
imidlertid andre veien. Da var 12 prosent
menn og 10 prosent kvinner i aldersgruppen 19-24 år under utdanning på universitets- og høgskolenivå. Etter hvert endret
dette bildet seg, og i siste halvdel av
1980-tallet hadde andelen kvinnelige studenter økt mer enn andelen mannlige
studenter. I 1995 var 29 prosent kvinner
og 22 prosent menn i aldersgruppen 1924 år studenter ved en høgskole eller et
universitet.
På universitets- og høgskolenivå er det
også svært ulik fordeling mellom kvinner
og menn på de forskjellige fagfeltene.
Høsten 1994 var kvinneandelen høyest
på fagfeltene humaniora, estetikk og undervisning. Lavest andel kvinner var det
på fagfeltene industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk. På fagfeltet administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og
jus, var 55 prosent kvinner.

Kilde: Utdanningsstatistikk, SSB

Finnmark har få studenter

i videregående utdanning, har fylket
fremdeles færre unge i videregående utdanning enn andre fylker.
Stor økning i antallet studenter

Andelen studenter ved universiteter og
høgskoler er mer enn fordoblet siden
starten av 1980-tallet. Særlig sterk var
Økningen fra 1987 til 1988. Denne økningen må ses i sammenheng med at situasjonen for ungdom på arbeidsmarkedet
ble betydelig forverret i dette tidsrommet. Mange unge valgte å ta høyere ut-.
danning i stedet for å gå ut i inntektsgivende arbeid. Særlig universitetene fikk
mange nye søkere. I 1980 var andelen
studenter blant 19-24-åringer 11 prosent,
mens andelen steg til 25 prosent i 1995.

På universitets- og høgskolenivå er det
små variasjoner i ungdoms studiefrekvens
etter bostedsfylke. Men også på høyere
studietrinn peker Finnmark seg ut med
lavest andel studenter. I 1995 lå andelen
studenter bosatt i Finnmark på 17, mens
gjennomsnittet for hele landet var 25
prosent. Finnmark hadde den laveste andelen mannlige studenter med 13 prosent, mot landsgjennomsnittet for menn
som var 22 prosent. Imidlertid er det
blant menn i Finnmark vi finner den
største relative økningen i andelen studenter. Denne gruppen har fordoblet sin
studiefrekvens siden midten av 1980-tallet. Også blant kvinnene er det Finnmarkingene som har lavest studiefrekvens
med 12 prosent, mot 29 prosent som er
landsgjennomsnittet for kvinner.

Det er først og fremst unge kvinner som
søker seg til universiteter og høgskoler,
men studiefrekvensen blant menn har
27
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Bostedsfylke

19-24 år

Hele landet

25
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

Kilde: Utdanningsstatistikk, SSB

Få kvinner er lærlinger

En mer praktisk orientert utdanning foregår i arbeidslivets regi i form av lærlingeordningen. Levekårsundersøkelsen viser
at i 1995 var 5 prosent i aldersgruppen
16-24 år lærlinger i en bedrift eller et
firma. Vanligvis er det menn som er lærlinger. Av alle 16-24-åringer var i 1995
nærmere 7 prosent av menn og 3 prosent
av kvinner lærlinger.
Etter en sterk økning i antallet lærlinger
på 1980-tallet, gikk andelen noe ned ved
inngangen til 1990-tallet. Siden den gang
har antallet lærlinger sakte begynt å øke
igjen. Det er først og fremst blant menn
at økningen i andelen lærlinger har kommet. Kvinneandelen har ligget forholdsvis
stabil i hele perioden fra 1989, og i 1995
var bare 20 prosent av lærlinger mellom
18 og 24 år kvinner. Imidlertid er det stor
forskjell i kvinneandelen mellom fylkene.
Finnmark og Oslo hadde i 1995 den høyeste kvinneandelen med henholdsvis 33
28

og 27 prosent, mens Vest-Agder lå lavest
med 14 prosent.
Fordelingen av kvinner og menn på de
forskjellige faggruppene er svært skjev.
Bare 2 prosent av lærlingene i gruppene
mekaniske fag og jern- og metallfag var
kvinner, mot 95 prosent blant lærlinger i
sosialfag og idretts- og ungdomslederfag.
Det var bare innenfor faggruppen tekstil,
som og lærvarefag at andelen kvinner og
menn var tilnærmet jevnt fordelt. Dette
monsteret har forandret seg lite over tid.

Arbeidsmarkedet
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5. Arbeidsmarkedet

Å ha lønnet arbeid markerer overgangen
til en mer selvstendig og voksen tilværelse i vårt samfunn. Lønnsarbeidet gir økonomisk handlefrihet og tilhørighet til
andre samfunnsområder enn skole, familie og venner. Vi sier gjerne at lønnsarbeidet integrerer ungdom i storsamfunnet.
Ungdom er en utsatt gruppe på
arbeidsmarkedet

Økonomiske svingninger har større betydning for ungdoms arbeidsmarkedsdeltakelse enn for andre aldersgrupper.
Dette gjør ungdom til en utsatt gruppe på
arbeidsmarkedet. Fram til 1987, da etterspørselen etter arbeidskraft var stor, steg
sysselsettingen sakte blant ungdom. Deretter har andelen sysselsatt ungdom fortsatt å synke. Ingen andre aldersgrupper
har hatt en tilsvarende nedgang i sysselsetting.
Den gruppen unge som i størst grad har
redusert sin arbeidsmarkedsdeltakelse, er
ungdom som har lønnsarbeid som viktigste gjøremål. Det vil si ungdom som verken går på skole eller studerer og som
vanligvis har inntektsgivende arbeid. Andelen 16-19-åringer med lønnsarbeid som
viktigste gjøremål, ble mer enn halvert
etter 1987, fra 25 prosent til 10 prosent i

1995. Blant unge 20-24 år ble andelen
redusert fra 66 til 48 prosent i samme
tidsrom. Nedgangen i andelen sysselsatt
ungdom skjedde fram til 1993, deretter
har andelen vært forholdsvis stabil.
Utdanningssystemet har fanget opp
mange unge, og dermed redusert problemene på arbeidsmarkedet. Fra 1987 steg
andelen i utdanning i begge aldersgrupper, mens fra 1994 har andelen nærmest
vært uendret.
Selv om flere unge er i utdanning og
færre har lønnsarbeid som viktigste gjøremål, har ikke ungdom kuttet kontakten
med arbeidslivet. Det er særlig eldre ungdom som har deltidsarbeid ved siden av
utdanning. Blant 20-24-åringene under
utdanning steg andelen jevnt fra 1980, og
i 1995 var mer enn en fjerdedel sysselsatt. Derimot har det etter 1988 blitt
mindre vanlig at skoleelever mellom 16
og 19 år har deltidsjobb. Den vanskelige
situasjonen på arbeidsmarkedet har i
større grad preget denne aldersgruppens
arbeidsmarkedsdeltakelse enn de eldre
ungdommene. Andelen som arbeider deltid blant skoleelever i aldersgruppen 1619 år, ble nesten fordoblet i perioden
1980 til 1987. Etter 1987 gikk andelen
deltidssysselsatte skoleelever kraftig ned
29
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og har de siste årene ligget forholdsvis
stabil omkring 20 prosent.

Hoy ungdomsledighet
Arbeidsledigheten har vært høyere for
ungdom enn for befolkningen som helhet
de siste 15 årene. Andelen arbeidsledige
er beregnet i prosent av arbeidsstyrken,
dvs. summen av sysselsatte og arbeidsledige i de aktuelle aldersgruppene. I arbeidsstyrken inngår både sysselsatte og
arbeidssøkende. Særlig ungdom mellom
16 og 19 ar er en utsatt gruppe på
arbeidsmarkedet. I 1995 var 16 prosent
av arbeidsstyrken blant ungdom 16-19 ar
arbeidsledige. Det er nesten en fordobling sammenlignet med 1980, og mer enn
tre ganger høyere enn i den sysselsatte
befolkningen som helhet. Imidlertid er
det mindre vanlig at 16-19-åringer tilhører arbeidsstyrken. I 1995 var 38 prosent
av alle unge mellom 16 og 19 al i arbeidsstyrken, mot 68 prosent blant 20-24åringene.
-

30

Arbeidsledigheten blant unge 20-24 ar er
lavere enn blant de yngste ungdommene
regnet i prosent av arbeidsstyrken. Selv
om ledigheten er noe lavere blant de eldre ungdommene, har den prosentvise økningen vært like sterk i denne gruppen
som blant de yngre ungdommene, fra 3
prosent i 1980 til 10 prosent i 1995. Det
var på slutten av 1980-tallet at også de
eldre ungdommene ble en utsatt gruppe
på arbeidsmarkedet. Fram til dette tidspunktet var det i størst grad de yngste
ungdommene som hadde høy risiko for
arbeidsledighet.
Selv om ungdom fremdeles har betraktelig høyere risiko for arbeidsledighet enn
resten av den yrkesaktive befolkningen,
ser det ut til at den generelle nedgangen i
arbeidsledigheten også gjelder ungdom.
Fra 1993 til 1995 gikk andelen arbeidsledige ned fra 18 til 16 prosent blant 1619-åringene og fra 12 til 10 prosent blant
20-24-åringene.
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Lav langtidsledighet blant ungdom
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Etter 1988 ate andelen av de arbeidsledige som var langtidsledige. Det vil si andelen som var sammenhengende uten ar-.
beid mer enn 26 uker. Imidlertid er andelen langtidsledige lavere blant ungdom,
og spesielt blant de yngste ungdommene.
I 1995 var den gjennomsnittlige varigheten av ledighetsperioden 18,4 uker blant
unge 16-19 år og 25,1 uker blant unge
20-24 år. Det er de eldste arbeidstakerne
som i størst grad er utsatt for å være arbeidsledige over lang tid. Blant arbeidsledige over 55 år varte ledighetsperioden i
gjennomsnitt i 49,4 uker. Den moderate
andelen langtidsledige blant unge, og
særlig blant de yngste ungdommene,
skyldes den sterke utbyggingen av skoleplasser, og at ungdom under 20 år er
prioritert på arbeidsmarkedstiltak.

Kilde: Arbeidskraftundersokelsene, Statistisk sentralbyrå
I Arbeidskraftundersokelsen (AKU) defineres arbeidsledige
som personer som ikke har inntektsgivende arbeid og som
på ulike måter prover a skaffe seg arbeid. Tallene fra AKU
inkluderer også arbeidssøkere som ikke registrerer seg ved
arbeidsformidlingen, og en del av dem som går på
arbeidsmarkedstiltak. Arbeidssøkende skoleungdom er også
inkludert

Mindre kjønnsforskjeller i arbeidsledighet

Nedgangen i ledighetsnivået blant ungdom har vært forskjellig for unge kvinner
og unge menn. Lavkonjunkturen etter
1987 rammet unge menn i stare grad
enn unge kvinner. Flere menn arbeidet i
de mest utsatte næringene, som industri
og bygg og anlegg. Dette ser nå ut til å
endre seg. Blant ungdom 20-24 år er
kjønnsforskjellen nå forsvunnet. Det skyl-.
des hovedsakelig at nedgangen i arbeidsledigheten i denne aldersgruppen har
kommet blant menn. I 1995 lå andelen
ledige omkring 10 prosent både for kvinner og menn.

Selv om ungdom generelt er mindre utsatt for å bli langvarig arbeidsledige, er
ungdom med lav utdanning en utsatt
gruppe på arbeidsmarkedet. Unge i alderen 16-29 år som ikke har utdanning utover grunnskolen og som heller ikke er i
utdanning, har høy risiko for å være arbeidsledige over lengre tid. I 1995 viste
levekårsundersøkelsen at 15 prosent i
denne gruppen hadde hatt lengre
ledighetsperioder (det vil si arbeidsledighet i mer enn åtte uker). Det er om lag
dobbelt så høy andel med langvarig ledighet blant unge med lav utdanning som i
befolkningen for øvrig.
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Midler1993
1994
1996
tidig
ansatt
16-19 år
61
59
51
20-24 år
39
42
37
25 år og eldre 37
40
36
Sysselsatte 16-24 år
38
Sysselsatte skoleelever/
Kilde: Arbeidsdirektoratet
60
studenter 16-24 år
11
Sysselsatte 25 år og eldre

Færre unge på arbeidsmarkedstiltak enn tidligere

Da situasjonen på arbeidsmarkedet ble
ekstra vanskelig, var det først og fremst
ungdom som ble prioritert på arbeidsmarkedstiltak. Det var særlig ungdom
mellom 16 og 19 år som i størst grad fikk
tilbud om sysselsetting på ordinære arbeidsmarkedstiltak. I 1995 var i gjennomsnitt 51 prosent av arbeidssøkere i aldersgruppen 16-19 år på ordinære arbeidsmarkedstiltak, mens tilsvarende tall for
20-24-åringene var 37 prosent.
Over tid har mindre ungdomskull og nedgang i ledigheten bidratt til lavere behov
for tiltaksplasser blant ungdom. Fra 1993
til 1995 ble tiltaksnivået redusert med 41
prosent i aldersgruppen 16-19 år og 30
prosent i aldersgruppen 20-24 år.
Dårlige betingelser for ungdom på
arbeidsmarkedet

Ungdoms tilgang til arbeidsmarkedet er
vanligvis begrenset til jobber med dårligere vilkår enn for sysselssatte i andre
aldersgrupper. Ungdom er i større grad
enn andre sysselsatte ansatt i jobber med
midlertidig karakter. Blant ungdom 16-24
år som i 1995 hadde yrkesaktivitet som
viktigste gjøremål, arbeidet 38 prosent i
vikariater eller engasjementer med en varighet av ett år eller kortere. I den yrkesaktive befolkningen for øvrig var 11 prosent engasjert i kortvarige engasjementer
32

Andel midlertidige ansatte
som arbeider
uten kontrakt

32
66
30

' Sysselsatte er personer som vanligvis utfører inntektsgivende arbeid av minst én times varighet pr. uke, eller som
var midlertidig fraværende fra slikt arbeid. Skoleelever/
studenter er personer som gar på skole eller studerer,
vanligvis i 10 timer eller mer pr. uke
Kilde: Levekårsundersøkelsen, SSB

eller vikariater. Imidlertid var det svært
liten forskjell i andelen som arbeidet uten
noen form for arbeidskontrakt mellom
befolkningen generelt og unge sysselsatte. Det er lite som tyder på at unge
som vanligvis er i arbeid har mindre regulert arbeid enn voksne sysselsatte, men
de unge har den mest usikre tilknytningen til arbeidsmarkedet.
Unge under utdanning som jobber deltid,
er i en annen situasjon enn unge som
vanligvis er sysselsatt. Deres hovedtilknytning er utenfor arbeidsmarkedet,
og de har en alternativ inntektskilde i studielånet. Derfor er deres tilknytning til
arbeidsmarkedet i stor grad preget av
midlertidighet. I 1995 var 60 prosent
midlertidig ansatt, og av disse arbeidet
nesten syv av ti uten noen form for arbeidskontrakt.
Ungdom har ubekvem arbeidstid

Færre unge arbeider dagtid sammenlignet
med eldre sysselsatte. Blant unge med
yrkesarbeid som viktigste gjøremål,
hadde 66 prosent dagarbeid, mot 75 prosent blant voksne sysselsatte. Over tid har
tendensen til at unge i større grad enn
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andre sysselsatte har arbeidstid utenom
vanlig dagtid, blitt ytterligere forsterket. I
1980 var det ingen forskjell mellom andelen unge og voksne arbeidstakere som arbeidet på dagtid. Selv om det er en generell tendens også blant sysselsatte over 24
år at flere har andre arbeidstidsordninger
enn fast dagarbeid, kommer denne tendensen klarest fram blant unge i arbeid.
Det ser derfor ut til at det over tid har utkrystallisert seg flere delarbeidsmarkeder
med ulike betingelser der ungdom deltar
på de mindre attraktive delene. For ungdom som ikke har yrkesarbeid som
viktigste gjøremål, men som går på skole
eller studerer på dagtid, vil ikke kveldsog nattarbeid nødvendigvis oppfattes som
ubekvemt.
Unge i utdanning med deltidsarbeid
hadde i svært liten grad dagarbeid. I
1995 hadde mindre enn 40 prosent slik
arbeidstid og nesten 30 prosent hadde
vanligvis kveldsarbeid, det vil si arbeid
som varer fram til kl 2200. Blant unge
som vanligvis var i arbeid og blant voksne
sysselsatte, hadde henholdsvis 11 og 6
prosent kveldsarbeid. Som tidligere
nevnt, har denne gruppen en særegen til-

Arbeider dagtid
1980

1991

Sysselsatte 16-24 år
Skoleelever/studenter

80

68

66

deltidssysselsatt 16-24 år .
Sysselsatte 25 år og eldre

68
80

38
73

39
75

1995

' Sysselsatte er personer som vanligvis utfører inntektsgivende arbeid av minst én times varighet pr. uke, eller som
var midlertidig fraværende fra slikt arbeid. Skoleelever/
studenter er personer som gar pa skole eller studerer,
vanligvis i 10 timer eller mer pr. uke
Kilde: Levekårsundersøkelsene, SSB

knytning til arbeidsmarkedet som ikke
kan sammenlignes med sysselsatte i
heltidsarbeid. Likevel understreker tabell
5.3 at denne gruppen unge tilfredsstiller
visse deler av arbeidsmarkedets krav om
en fleksibel arbeidskraft.
Organisatorisk arbeidsmiljø
Unge har liten selvstendighet i arbeidet
Hovedinntrykket er at unge sysselsatte
har dårligere organisatorisk arbeidsmiljø
enn andre sysselsatte. Organisatorisk arbeidsmiljø vil si hvordan arbeidet er tilrettelagt og i hvilken grad den enkelte
har innflytelse over sin egen arbeidssituasjon.
Det som i størst grad karakteriserer ungdoms arbeidssituasjon er, at den er preget
av mindre selvstendighet. Blant unge
med yrkesarbeid som viktigste gjøremål,
var det 21 prosent som ikke kunne bestemme sitt eget arbeidstempo, mot 16
prosent blant eldre sysselsatte. I den
samme ungdomsgruppen hadde 17 prosent et monotont arbeid, og 29 prosent
kunne ikke planlegge sin egen arbeids-.
dag. Tilsvarende tall for voksne sysselsatte var henholdsvis 11 og 17 prosent.
Over tid har det vært små endringer i
sysselsattes organisatoriske arbeidsmiljø.
Både blant unge med yrkesarbeid som
viktigste gjøremål, og eldre sysselsatte,
har utviklingen gått i positiv retning. Den
mest markante endringen er at unge i arbeid har fått en mer selvstendig arbeidssituasjon. Blant unge med yrkesarbeid som
viktigste gjøremål, kunne 38 prosent ikke
planlegge sin egen arbeidsdag i 1980,
mot 29 prosent i 1995.
Studenter og skoleelever skiller seg ut fra
andre unge i innteksgivende arbeid ved
at flere er i jobber med lite variert innhold, og mange har dårlige muligheter til
33
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Syssel- Sysselsatte
satte skoleelever/
16-24 år
studenter
16-24 år

21
18
21

17
21
22

14
16
16

24
17
17

30
32
36

19
14
11

38
30
29

31
29
37

22
19
17

'Sysselsatte er personer som vanligvis utfører inntektsgivende arbeid av minst én times varighet pr. uke, eller som
var midlertidig fraværende fra slikt arbeid. Skoleelever/
studenter er personer som går på skole eller studerer,
vanligvis i 10 timer eller mer pr. uke
Kilde: Levekårsundersøkelsene, SSB

å styre sin egen arbeidsdag. Denne gruppen har i størst grad det mest rutinepregete og minst selvstendige arbeidet. Siden starten av 1990-årene har denne tendensen blitt forsterket. Blant sysselsatte
skoleelever og studenter økte andelen
med lite variert arbeid og andelen som
ikke har anledning til å planlegge sin
egen arbeidsdag. Det var også en viss økning i andelen som ikke kan bestemme
sitt eget arbeidstempo.

Fysisk arbeidsmiljø
Ungdom har dårlig arbeidsmiljø
Ungdom med yrkesarbeid som viktigste
gjøremål, har dårlig fysisk arbeidsmiljø.
Sammenlignet med eldre sysselsatte har
ungdom i betydelig høyere grad et utsatt
34

46
44
40

45
30
30

37
30
28

1980
1991
1995

31
34
33

24
14
17

24
24
25

82
71
58

61
64
61

33
18
21

29
29
27

Ergonomiske
arbeidsmiljøproblemer

Kan ikke planlegge
egen arbeidsdag

1980
1991
1995

1980
1991
1995
Forurensninger

Lite variert arbeid

1980
1991
1995

Sysselsatte
25 år
og eldre

Klimatiske
arbeidsmiljøproblemer

Bestemmer
ikke eget
arbeidstempo

1980
1991
1995

Syssel- Sysselsatte
satte skoleelever/
studenter
16-24 Ar
16-24 år

Sysselsatte
25 år
og eldre

1980
1991
1995

72
77
78

Risikofylt arbeidsmiljø

1980
1991
1995

34
35
40

' Sysselsatte er personer som vanligvis utfører inntektsgivende arbeid av minst én times varighet pr. uke, eller som
var midlertidig fraværende fra slikt arbeid. Skoleelever/
studenter er personer som går på skole eller studerer,
vanligvis i 10 timer eller mer pr. uke
Kilde: Levekårsundersøkelsene, SSB

arbeidsmiljø, og spesielt er mange unge
utsatt for ergonomiske belastninger i arbeidet. 40 prosent har klimatiske arbeidsmiljøproblemer. Det vil si arbeidsmiljøproblemer relatert til temperatur, trekk,
kulde eller fuktighet. 33 prosent har et
forurenset arbeidsmiljø, 78 prosent har
en arbeidsdag med tunge løft, belastende
arbeidsstillinger eller ensidige bevegelser.
40 prosent arbeider i farlige omgivelser.
Det er blitt flere heltidssysselsatte unge
som har et risikoutsatt arbeidsmiljø. Andelen økte fra 34 prosent i 1980 til 40
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prosent i 1995. Det har også vært en økning av ergonomiske arbeidsmiljøproblemer i denne gruppen. Blant sysselsatte over 25 år er det små endringer i
andelen med arbeidsmiljøproblemer.

1980

1991

1995

36

35

32

16-24år

19

11

7

Sysselsatte 25 år
og eldre

45

54

57

Sysselsatte

Unge sysselsatte under utdanning deltar
helt klart i en særegen del av arbeidsmarkedet. I denne gruppen hadde færre
problemer med arbeidsmiljøet. Svært få i
denne gruppen hadde et forurenset arbeidsmiljø, og betydelig færre hadde ergonomiske arbeidsmiljøproblemer og farlige arbeidsomgivelser.

Lav fagorganisering blant unge
Foruten å ha svakest tilknytning til arbeidsmarkedet, er ungdom i langt mindre
grad enn andre sysselsatte fagorganiserte.
I perioden 1980 til 1995 ble andelen fagorganiserte blant ungdom redusert fra 38
til 33 prosent blant unge menn, og fra 36
til 21 prosent blant unge kvinner. Det er
blant unge sysselsatte kvinner at vi i dag
finner den laveste andelen som er medlem av en fagorganisasjon, mens andelen
fagorganiserte har økt blant sysselsatte
kvinner generelt.

16-24år
Sysselsatte skoleelever/studenter

Sysselsatte er personer som vanligvis utfører inntektsgivende arbeid av minst én times varighet pr. uke, eller som
var midlertidig fraværende fra slikt arbeid. Skoleelever/
studenter er personer som gar pa skole eller studerer,
vanligvis i 10 timer eller mer pr. uke
Kilde: Levekårsundersøkelsene, SSB

Unge kvinner er i mindre grad enn unge
menn fagorganiserte. I 1995 var bare 3
prosent fagorganiserte blant deltidssysselsatte kvinner under utdanning, mot
13 prosent i tilsvarende gruppe menn.
Blant unge som vanligvis er i arbeid, er
29 prosent av kvinner og 35 prosent av
menn fagorganiserte.

Tendensen til lavere organisering blant
unge ser vi også i tabell 5.6, som viser
medlemskap i fagorganisasjoner blant
heltidssysselsatt og blant deltidssysselsatt
ungdom under utdanning. Blant unge
som vanligvis er i arbeid, er det bare en
svak nedgang i andelen fagorganiserte,
mens det har vært en ganske sterk økning
blant sysselsatte over 25 år. Derimot er
deltidssysselsatt ungdom under utdanning i svært liten grad fagorganiserte og
over tid er andelen blitt mindre. I 1980
var andelen fagorganiserte i denne gruppen nesten tre ganger høyere enn i 1995.
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6. Materielle forhold og
okonomi

Ungdomstida er en periode i livet hvor
det er lettere å akseptere dårligere materiel standard, vanligvis fordi man forventer at den materielle levestandarden forbedres med alderen. I levekårssammenheng er det likevel relevant å se på unges
Økonomi og materielle standard. Imidlertid kan det være vanskelig å analysere
unges økonomiske levekir. For enkelte
ungdomsgrupper er den materielle standarden sterkt sammenvevd med foreldrenes økonomi, for eksempel blant unge
som bor sammen med foreldrene.
Ungdom har fått lavere inntekter
Inntekt kan måles på forskjellige måter
alt etter hva vi er interessert i å få kunnskaper om. Vi kan skille mellom inntekt
som hver enkelt person har, eller vi kan
se på hele husholdets samlete inntekt. I
det sistnevnte tilfellet tar vi hensyn til at
flere personer som bor i samme hushold,
kan ha inntekt, og videre at det foregår
en viss inntektsoverføring innenfor husholdet.

Vi skal her se på husholdets disponible
inntekt. Det vil si den inntekten en sitter
igjen med etter at både skatt og renter på
gjeld er betalt. Disponibel inntekt omfatter lønnsinntekt, næringsinntekt, kapitalinntekt (bl.a. renteinntekt, aksjeutbytte

o.1.) og overføringer. Overforinger omfatter bl.a. skattepliktige ytelser fra folketrygden, barnetrygd, bostøtte, stipend fra
Statens lånekasse for utdanning og
forsørgerfradrag. økonomisk sosialhjelp
er ikke med. Inntekt i 1982 er satt til 100.
Utviklingen i unges inntekter har vært
dårligere enn i andre aldersgrupper. I
1995 utgjorde den disponible inntekten
til unge under 25 år bare 77 prosent av
tilsvarende gruppes inntekt i 1980. Yngre
pensjonister hadde den mest positive
inntektsutviklingen. Denne aldersgruppens inntekt ate til 123 prosent av tilsvarende gruppes inntekt i 1980. For aldersgruppene mellom 25 og 66 år varierte inntekten mellom 115 og 118 prosent
av inntekten i 1980. Dette har med låneopptak å gjør
e.
Den økonomiske nedgangen i siste del av
1980-årene rammet unges økonomi hardere enn eldre aldersgrupper, og i motsetning til aldersgruppene over 25 år, steg
ikke unges inntekter videre inn i 1990årene.
Det er flere årsaker til den dårlige
inntektsutviklingen blant ungdom. Flere
unge er i dag i utdanning, og av den
grunn får gruppen som helhet et lavere
37
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Alle

Under
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25-34 år

35-44 år

45-54 år

100
102
107
102
98
105
115

100
105
109
102
100
100

100
102
106
105
103
110
114

67-79 år

55-66 år

25 år
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994

100
100
107
105
101
105
111

100
95
87
92
74
80
77

117

100
98
114
108
110
117
118

80 år
og eldre
100
93
107
114
116
118
111

100
103
113
113
115
122
123

' Faste kroner
Kilde: Inntekts- og formuesundersøkelsene, SSB

gjennomsnittlig inntektsnivå. Samtidig
har unge i denne perioden vært svært utsatt for arbeidsledighet, noe som har påvirket ungdoms inntektsnivå. Det har
også vært en inntektsnedgang blant unge
i heltidsarbeid.

blant heltidssysselsatt ungdom. Denne
økningen ser nå ut til å ha stoppet opp,
men fremdeles er andelen vesentlig høyere enn den var i 1980. Da var vel halvparten av heltidssysselsatt ungdom lavlønt, mens tilsvarende tall i 1995 var 64

Ungdom er en lavlønnsgruppe på
arbeidsmarkedet

Siden starten av 1980-tallet er andelen
lavlønte' for alle aldersgrupper i den yrkesaktive befolkningen redusert, bortsett
fra blant unge 16-24 år. Særlig har sysselsatte unge kvinner dårligere lønnsvilkår
enn andre sysselsatte. I 1995 var nesten
åtte av ti unge kvinner lavlønte. Også
blant unge menn var andelen lavlønte
høy. I 1980 var nesten halvparten av sys-.
selsatte unge menn lavlønte, mens andelen hadde steget til nærmere 60 prosent
15 år senere. Dette er vesentlig flere enn i
den yrkesaktive befolkningen som helhet,
hvor en av fire var lavlønt.
Unge heltidssysselsatte er lavlønte

Lønnsbetingelsene vil naturlig nok bety
mest for ungdom som har lønnet arbeid
som sin viktigste inntektskilde. Gjennom
hele 1980-tallet og inn i 1990-tallet var
det en jevn økning i andelen lavlønte

Sysselsatte skoleelever/studenter

-

..........,.....

80

...."

60

Deltidssysselsatte
..

.

........ ti's "*". -- Heltidssysselsatte

40
_
20
_
I

IIIII
1987

III!

1991

I

I

1
1995

Timelønn under 85 prosent av gjennomsnittlig timefortjeneste i

industrien

Kilde: Levekårsundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå

I levekårsundersøkelsene regnes en for lavlønt dersom timelønnen er under 85 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn
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Hovedaktivitet

1980

1991

1995

-

Vanligvis
sysselsatt

Menn 16-24 år
Kvinner 16-24 år

10

38
79

58
84

55
81

Sysselsatte
skoleelever/
studenter

Menn 16-24 år
Kvinner 16-24 år

Prosent
12

8

.•

66
85

67
86

_
■ .. v.. i."

4
.....

' Sysselsatte er personer som vanligvis utfører inntektsgivende arbeid av minst én times varighet pr. uke, eller som
var midlertidig fraværende fra slikt arbeid. Skoleelever/
studenter er personer som gar pa skole eller studerer,
vanligvis i 10 timer eller mer pr. uke
Kilde: Levekårsundersøkelsene, SSB

"I's "....

25-29år

.......

•

6

55
74

ei" . " °

_

20-24 Ar ...•°"---"`■...
. ......"-.••--

16-19 år
...

.. ....„

Hele befolkningen

2
_
0

i
II
i
I
I
i
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Kilde: Sosialstatistikk, Statistisk sentralbyrå

prosent. Det er bare blant ungdom under
utdanning at andelen lavlønte igjen ser ut
til å øke, etter en nedgang fra 1987 til
1991, men dette er statistisk usikre tall.
Unge kvinner som vanligvis er i arbeid,
har svært dårlige lønnsbetingelser. Over
80 prosent av sysselsatte unge kvinner
var lavlønte i 1995, mens noe over halvparten blant unge menn var lavlønte.
Kjønnsforskjellen i denne gruppen har
endret seg svært lite over tid.
Offentlig økonomisk støtte er
viktige tilskudd for ungdom

En økende andel unge får offentlig økonomisk støtte gjennom sosialhjelp. Det er
eldre ungdom som i størst grad har mottatt slik hjelp. Høyest andel sosialhjelpsmottakere finner vi i aldersgruppen 20-24
år, hvor også økningen har vært størst.
Omkring 10 prosent av befolkningen mellom 20 og 24 år mottok sosialhjelp i løpet
av 1995. Ingen annen aldersgruppe har
flere sosialhjelpsmottakere sett i forhold
til befolkningen. I 1980 mottok nærmere

4 prosent av 20-24-åringene sosialhjelp.
Imidlertid er det nå tegn til nedgang i
sosialhjelpsmottakere i denne aldersgruppen. Fra 1993 til 1995 er andelen redusert fra 10,9 til 10 prosent.
Av alle unge er det de yngste som i minst
grad har mottatt økonomisk sosialhjelp.
Andelen mottakere økte jevnt fram til
1991, men flatet deretter ut og fra 1993
kan vi se en svakt nedadgående tendens.
Utviklingen i andelen sosialhjelpsmottakere blant ungdom 25-29 år er nesten tilsvarende som blant de yngste ungdommene, men andelen som har fått
økonomisk hjelp blant de eldste, er vesentlig høyere. I 1995 mottok 8 prosent
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foreldrenes økonomi når de svarer på
spørsmål om økonomiske problemer.

slik hjelp i aldersgruppen 25-29 år, sammenlignet med 3 prosent blant ungdom
16-19 år.

Ungdom oppgir i større grad enn eldre
aldersgrupper at de har økonomiske
problemer. Størst problemer har unge
kvinner. I 1995 hadde 25 prosent av unge
kvinner og 16 prosent av unge menn
problemer med å klare en uforutsett regning på 2 000 kroner. Et annet mål for
økonomiske problemer er i hvilken grad
det er vanskelig å klare løpende utgifter.
Det vil si at man av og til eller ofte i løpet
av det siste året har hatt vansker med å
klare utgifter til for eksempel mat, bolig
eller transport. Også her hadde unge
kvinner oftere slike problemer. Blant
kvinner hadde 27 prosent problemer med
å betale løpende utgifter, mot 19 prosent
blant unge menn. Likevel er det ingen økning i andelen unge som har økonomiske
problemer. Det kan se ut som om flere
unge kvinner har problemer med løpende
utgifter enn tidligere, men denne økningen er ikke statistisk signifikant.

Unge sosialhjelpsmottakere er en økonomisk sårbar gruppe. Sosialhjelpen representerer for unge mellom 20 og 24 år den
viktigste inntektskilden, til forskjell fra
mottakere i eldre aldersgrupper. Svært få
unge sosialhjelpsmottakere har egen
lønnsinntekt eller andre inntektskilder.
Tillknytningen til arbeidsmarkedet er
mye svakere blant 20-24-årige
sosialhjelpsmottakere enn blant andre
unge. Svært få av de unge som mottar
sosialhjelp, er i ordinært arbeid eller under utdanning. En større andel er arbeidsledige og på arbeidsmarkedstiltak i
denne gruppen enn blant ungdom uten
sosialhjelp.
Mange unge har økonomiske
problemer

Spørsmål som stilles til ungdom om husholdets økonomi, er enklere å tolke dersom vi konsentrerer oss om dem som har
flyttet hjemmefra. Det kan være vanskelig
å vite om voksne barn som bor sammen
med foreldrene, tenker på sin egen eller

I befolkningen som helhet var det en betydelig økning i andelen som hadde problemer med løpende utgifter, særlig i

Kvinner

Menn

Unge 16-24 år som ikke bor
sammen med foreldrene og som
ikke klarer en uforutsett
regning på 2 000 kroner
Hele befolkningen
Unge 16-24 år som ikke bor
sammen med foreldrene og som
har problemer med løpende
utgifter
Hele befolkningen
Kilde: Levekårsundersøkelsene, SSB
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1987

1991

1995

1987

1991

1995

19
7

19
11

16
13

24
11

25
16

25
17

20
7

19
10

19
10

17
10

25
13

27
13
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De fleste unge leier bolig

tidsrommet fra 1987 til 1991. Andelen
som svarte at de ville ha problemer med
å betale en uforutsett regning på 2 000
kroner, økte for hele befolkningen på
slutten av 1980-tallet, men har vært stabil
på 1990-tallet.

Et nytt trekk ved dagens ungdomsgenerasjon er at de har foreldre som er bedre
økonomisk stilt enn tidligere foreldregenerasjoner. Foreldre har i dag et vesentlig bedre økonomisk utgangspunkt for å
kunne bidra med økonomisk hjelp og
state til egne barn enn for bare en generasjon tilbake. I Levekårsundersøkelsen
1995 ble det spurt om noen hadde mottatt økonomisk hjelp med en samlet verdi
over 1 000 kroner fra nærmeste familie til
å dekke sine utgifter.

Andelen unge som leier bolig er høyere
enn for hele befolkningen. I perioden
1980 til 1987 sank andelen enslige unge
som bodde i leid bolig, fra 52 til 43 prosent. Deretter steg andelen igjen, og i
1995 bodde nesten 60 prosent unge enslige som hadde flyttet hjemmefra, i leid
bolig. Samtidig som andelen leieboere
blant unge enslige ble redusert i 1987,
økte andelen unge som eide boligen sin.
Etter 1987 ble det igjen mindre vanlig at
unge enslige eide sin egen bolig. I løpet
av en periode på bare åtte år, fra 1987 til
1995, ble andelen unge som eide sin egen
bolig, redusert fra over halvparten til i
overkant av en tredjedel. I befolkningen
som helhet har andelen som eier sin egen
bolig, vært svakt stigende siden 1980, fra
77 til 80 prosent.

Blant unge 16-24 år hadde 15 prosent
fått slik hjelp fra nær familie, som for de
aller fleste i denne aldersgruppen betyr
hjelp fra foreldre. Det er ingen forskjeller
mellom menn og kvinner når det gjelder
hvem som har mottatt slik hjelp. Imidlertid er det tydelig at hjelpen kommer i
større grad etter at de unge har flyttet
hjemmefra. Blant dem som ikke bodde
sammen med foreldrene, hadde 25 prosent fått økonomisk støtte, mens 5 prosent hadde fått slik støtte blant de som
fremdeles bodde hjemme hos foreldrene.

Boligens standard representerer i dag et
vesentlig mindre problem enn ved inngangen til 1980-årene. Så å si alle husstander har innlagt bad og wc, og andelen som bor i trekkfulle og kalde boliger,
er svært liten. Derimot kjennetegner
trangboddhet i stor grad de unges hushold. Andelen som bodde trangt i hele
befolkningen, var halvert ved inngangen
til 1990-årene, men fremdeles bor 35
prosent av de unge trangt. En person er
definert som trangbodd dersom han eller
hun bor alene, disponerer bare ett rom,

økonomisk hjelp fra foreldre

Bor i egen bolig
Enslige
25 ar
under

1980
1983
1987
1991
1995

37
36
53
46
36

Alle

77
78
82
82
80

Bor trangt

Leier bolig
Enslige
under 25 ar

52
54
43
51
56

Alle

16
17
13
14
17

Enslige
under 25 ar

46
42
30
22
35

Alle

16
13
9
8
8

Kilde: Levekårsundersøkelsene, SSB
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eller tilhører en flerpersonhusholdning
som disponerer mindre enn ett rom pr.
person. Dette er for øvrig en økning fra
1991, og kan være en indikasjon på dårligere materiell standard blant ungdom.
Trangboddhet er for mange unge et livsfasefenomen som er knyttet til etableringsfasen. Av 35 prosent enslige under
25 år som bodde trangt, mente bare 6
prosent at de opplevde for lite plass som
et problem ved boligen sin.
Få unge har bil

Andelen som disponerer bil blant unge
som har flyttet hjemmefra, har ikke på
langt nær økt i samme takt som for eldre
aldersgrupper. Blant yngre mannlige pensjonister er andelen som har tilgang til
bil, fordoblet, og blant yngre kvinnelige
pensjonister ate andelen med 25 prosentpoeng. Blant kvinner og menn mellom 45 og 66 år økte andelen som disponerer bil med omkring 20 prosentpoeng.
Blant ungdom er andelen med tilgang til
bil nærmest uendret siden 1980. Dette
styrker antakelsen om en tendens til dårligere materiell standard blant ungdom.

1980

1995

16-24 år
Menn
Kvinner

70
71
70

70
73
68

45 -66 ar
Menn
Kvinner

70
75
65

89
92
85

67-79 år
Menn
Kvinner

34
40
29

66
81
54

Kilde: Levekarsundersøkelsene, SSB
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Helse og sosiale forhold

7. Helse og sosiale forhold

Ungdom har god helse

Sammenlignet med resten av befolkningen er omfanget av helseproblemer vesentlig mindre blant ungdom, selv om
helseproblemer også finnes i denne aldersgruppen. Blant unge er helseproblemet som oftest blir nevnt, sykdom eller
lidelse av mer varig natur, enten den er
alvorlig eller av mer bagatellmessig natur.
Selv om mange sier at de har en sykdom
eller lidelse, er det få som opplever alvorlige helseproblemer. 8 prosent menn og
12 prosent kvinner i alderen 16-24 &hadde en sykdom eller funksjonshemming som i betydelig grad virket inn på
dagligdagse aktiviteter, som for eksempel
smerter, angst eller begrensninger i aktivitet. Som i befolkningen generelt, er det
kvinnene som i størst grad har kroniske
lidelser.
De mest vanlige sykdommene blant unge
kvinner og unge menn er sykdommer i
åndedrettsorganene. Over en periode på
10 år er andelen unge som har en slik lidelse, blitt større. I 1995 hadde 21 prosent unge kvinner og 25 prosent unge
menn en slik lidelse ifølge helseundersøkelsen. I samme tidsrom økte andelen av
unge kvinner med sykdommer i skjelettog muskelsystemet, og i 1995 hadde 16
prosent en slik lidelse. Blant unge menn

har det ikke vært en tilsvarende økning i
denne type lidelser. En annen sykdomsgruppe som også er vanlig blant unge, er
sykdommer i hud og underhud, vanligvis
hudlidelser som skyldes allergier og hudbetennelser. I 1995 hadde 16 prosent
kvinner og 6 prosent menn slike sykdommer. Økningen i sykelighet blant unge må
imidlertid tolkes med forsiktighet. På
grunn av forandringer i gjennomføringen
av de to undersøkelsene, er ikke tallene
fra 1985 og 1995 fullt sammenlignbare.
Når det gjelder psykisk helse, har alder
mindre betydning sammenlignet med de
andre helseindikatorene. I alle aldersgrupper er det få som oppgir å ha slike
plager (bortsett fra de eldste kvinnene),
og det er liten forskjell i andelen unge
som har slike helseproblemer sammenlignet med litt eldre aldersgrupper. Tidligere
var det mindre vanlig at unge oppgav
slike plager i like stor grad som andre aldersgrupper. Det var først fra siste halvdel av 1980-årene at andelen unge som
oppgav symptomer på nervase lidelser,
ble større.
Helse er en mindre relevant indikator for
å beskrive ungdoms levekår fordi de aller
fleste unge har god helse. Derfor skal vi
heretter konsentere oss om ungdoms
43
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Tabell I I Heketdstand fot' menn og kvinner i ulike aldersgrupper 1995 Prosen
Langvarig Sterkt nedsatt
Nedsatt
sykdom arbeidsevne funksjonsevne

Hyppige
Langvarig
Nedsatt Nedsatt
syn hørsel sykdom med symptomer
betydelige på nervøse
lidelser
konsekvenser

Menn

16-24år
25-44år
45-66år
67-79 år

37
46
56
79

1
5
16
25

3
8
21
41

0
0
0
3

0
0
1
10

8
12
22
38

3
4
6
5

40
48
65
82

2
7
18
22

9
13
24
49

1
1
1
6

0
1
1
6

12
18
30
40

5
6
8
12

Kvinner

16-24år
25-44år
45-66år
67-79 år
Kilde: Levekårsundersøkelsen, SSB

risiko for å bli utsatt for vold og ulykker,
røykevaner og alkoholbruk.
Lav dødelighet blant ungdom

I løpet av de siste 20 årene har dødeligheten sunket i alle aldersgrupper, og særlig menn lever nå lenger enn tidligere.
Også blant ungdom er dødeligheten redusert, men det gjelder i hovedsak unge
menn. Blant unge kvinner har dødeligheten nærmest vært uendret siden begynnelsen av 1970-tallet. I perioden 19711975 døde 108 pr. 100 000 innbyggere
menn 15-19 år og 114 pr. 100 000 innbyggere menn 20-24 år, mens tallene for
unge kvinner var 35 og 33 pr. 100 000
kvinner i aldersgruppene 15-19 og 20-24
år. I 1995 var tallet redusert til henholdsvis 80 og 90 døde pr. 100 000 menn 1519 år og 20-24 år. Tilsvarende tall for
kvinner var 30 døde pr. 100 000 kvinner
15-19 år og 20-24 år.
Dødsfall som skyldes sykdommer og dårlig helse, forekommer i mindre grad blant
ungdom. De fleste dødsfall er såkalte
voldsomme dødsfall som ulykker, selv44

mord og drap. I 1994 skyltes 65 prosent
av alle dødsfall i aldersgruppen 15-24 år
slike årsaker. Unge menn er i størst grad
utsatt for ulykker. Av alle dødsfall blant
unge menn, døde over 80 prosent som
følge av ulykker, selvmord eller drap, mot
bare tre av ti blant unge kvinner.
Nedgang i trafikkulykker blant
ungdom

Trafikkulykker er den største direkte trusselen mot ungdoms helse. Av alle drepte
eller skadde i trafikken i 1995 var 30 prosent i alderen 16-24 år. Menn er mer utsatt enn kvinner i trafikken. Av alle menn
som ble skadd eller drept i trafikkulykker,
var 33 prosent i alderen 16 til 24 år. De
aller fleste var bilførere. Blant drepte og
skadde kvinner var 26 prosent mellom 16
og 24 år. Også blant kvinner er flesteparten utsatt for ulykker som bilførere, men
flere kvinner enn menn var utsatt for en
trafikkulykke som passasjer.
De fleste ulykkene skjer blant 18-19-åringene, mens andelen skadde eller drepte
av 17-18-åringene var litt lavere.
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Hoyt antall selvmord blant unge
menn
Antall i 1 000
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Kilde: Veitrafikkulykker, Statistisk sentralbyrå

Utviklingen viser imidlertid at færre unge
er utsatt for trafikkulykker enn tidligere. I
1985 ble 1 050 pr. 100 000 innbyggere
mellom 18 og 19 skadd eller drept i trafikken mot 866 pr. 100 000 i 1995. For
aldersgruppen 16 til 17 år var det også en
markert nedgang, fra 999 pr. 100 000 i
1985 til 731 pr. 100 000 i 1995.

Det har vært en forholdsvis jevn økning i
selvmord blant unge fra begynnelsen av
1970-tallet og fram til siste halvdel av
1980-tallet. Deretter har antallet selvmord stabilisert seg. Det er hovedsakelig
unge menn som har stått for denne utviklingen, og fremdeles er det et høyt antall
selvmord blant menn i aldersgruppen 2029 år. Blant menn 20-29 år er antallet
selvmord nesten fordoblet, fra 14 pr.
100 000 innbyggere, som er det årlige
gjennomsnittet for forste halvdel av
1970-tallet, til 26 pr. 100 000 innbyggere
i 1994. I 1994 var det til sammen 88 selvmord i aldersgruppen 20-29 år.
Antallet selvmord er lavere blant de
yngste mennene, men også i denne gruppen har antallet selvmord okt betraktelig.
Siden starten av 1970-tallet er selvmord
blant menn 15-19 år mer enn fordoblet.
I 1994 ble det i denne aldersgruppen
registrert 19 selvmord pr. 100 000 innbyggere, mens årsgjennomsnittet for perioden 1971-1975 var 7. I 1994 var det til
sammen 26 selvmord i aldersgruppen 15
til 19 år.

nom pr 100 000 innbyggere blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper 1911/
1971-75
Menn
15-19 år
20-29år

1976-80 1 981 -85 1986-90

7
14

12
21

15
27

14

17

21

17
30
23

2
6
5

3
8
6

4
7
7

5
7
8

Alle menn
Kvinner
15-19 år

20-29år
Alle kvinner

1991

1992

1993

1994

21
32
24

18
30
21

17
24
21

19
26
18

5
7
8

6
6
8

4
7
7

5
5
7

Kilde: Helsestatistikk, SSB
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Blant unge kvinner er det ikke grunnlag
for å si at antallet selvmord har økt i
samme takt som blant unge menn. Selvmord blant kvinner varierer mellom 2 og
6 pr. 100 000 innbyggere blant unge kvinner 15-19 år, og 8 og 5 blant kvinner 2029 år. I 1994 var det til sammen 6 selvmord i aldersgruppen 15-19 år, og 15
selvmord i aldersgruppen 20 til 29 år.
Deprimerte unge menn

Dårligere psykisk helse kan være en årsak
til de høye selvmordsratene blant unge
menn. Tallene fra levekårsundersøkelsene
viser at andelen som er plaget av symptomer på psykiske plager gått noe ned i befolkningen som helhet, mens endringene
blant unge under 30 år har gått i motsatt
retning.

Blant menn i aldersgruppen hvor selvmordsraten er høy, oppgir flere symptomer på depresjon enn for 15 år siden. Fra
1980 til 1995 økte andelen som oppgav
psykiske plager fra 14 til 20 prosent blant
menn 16 til 19 år, og fra 11 til 17 blant
menn 20-29 år.

Unge kvinner oppgir i større grad enn
unge menn at de har følt seg deprimerte
og nedfor, men det har ikke vært en tilsvarende økning blant unge kvinner med
slike plager. Andelen med slike psykiske
plager er derimot redusert blant kvinner
20-24 år, fra 26 prosent i 1980 til 23 prosent i 1995. Blant kvinner oppgav 28 prosent slike psykiske plager både i 1980 og i
1995. Selv om andelen med psykiske plager har vært høyere blant kvinner enn
blant menn på alle tidspunkt, reflekteres
ikke dette i selvmordstatistikken.
Færre unge er nå dagligrøykere

Farene ved røyking er etter hvert velkjente, og store ressurser er satt inn i arbeidet for å redusere antallet røykere.
Det ser ut til at man har lykkes i det
røykeforebyggende arbeidet blant ungdom. Færre unge røyker nå enn tidligere.
I den yngste aldersgruppen gikk andelen
dagligrøykere ned fra 38 prosent i 1975
til 25 prosent i 1995, mens andelen blant
de eldste ble redusert fra 46 til 32 prosent i samme tidsrom. Nedgangen har
vært forholdsvis jevn både blant unge
kvinner og unge menn.

Menn
16-19 år

Menn
20-24 år

Kvinner
16-19 år

Kvinner
20-24 år

1980 ri 1995
Kilde: Levekårsundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå
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I 1995 røykte 25 prosent menn og 22
prosent kvinner i aldersgruppen 16-19 år,
mens kjønnsforskjellen i den eldste aldersgruppen var enda mindre, med 33
prosent røykere blant menn og 31 prosent blant kvinner. I en periode i overgangen mellom 1980- og 1990-arene s å det
ut til å være flere røykere blant unge
kvinner enn blant unge menn. Fra 1987
til 1988 økte andelen som røykte blant
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galand, Aust-Agder og Telemark (ca. 27
prosent). Deretter følger Oslo, Akershus,
Hordaland, Vestfold, Vest-Agder, Nordland og Troms (22-24 prosent), mens det
var langt færre i Trøndelags-fylkene og
Sogn og Fjordane (17-18 prosent).

De aller fleste mellom 15 og 20 år har erfaring med å drikke alkohol, og i 1995
oppgav 84 prosent at de hadde drukket
alkohol. (Erfaring med å drikke alkohol
betyr at man har drukket minst en flaske
01, minst en desiliter vin, eller minst en
kvart desiliter brennevin.) Kjønnsforskjellen er svært liten, henholdsvis 82
prosent blant unge menn og 85 prosent
blant unge kvinner.

11111111111111

1980

1985

1990

1995

' Tre-årig glidende gjennomsnitt betyr at tallene over en treårsperiode slås sammen for å øke utvalget og dermed få sikrere
tall. Gjennomsnitt for f.eks. 1993 er basert på gjennomsnittet
av 1992, 1993 og 1994. Gjennomsnittet for 1995 er basert på
gjennomsnittene for 1994 og 1995
Kilde: Statens tobakkskaderåd

kvinner 16-19 år, mens det var en forholdsvis sterk reduksjon blant menn i tilsvarende aldersgruppe. Denne tendensen
holdt seg fram til 1993, mens det siden
dengang har vært et lite flertall røykere
blant unge menn.
I den eldste aldersgruppen er det også
blitt færre røykere i løpet av de siste 20
årene, både blant kvinner og menn. I
mesteparten av denne tiden har det vært
litt flere dagligrøykere blant menn enn
blant kvinner.
Regionale forskjeller i ungdoms

røykevaner

Ser vi på ungdoms røykevaner i forskjellige fylker, viser det seg at daglig røyking
ikke er like utbredt over hele landet. Det
er flest unge som røyker i Finnmark, Ro-

Desto eldre ungdommene er, desto flere
har drukket alkohol. Blant 15-16-åringene hadde 69 prosent drukket alkohol,
mens andelen ate til 87 prosent blant
ungdom 17-18 år. Blant ungdom mellom
19 og 20 år, hadde 95 prosent drukket
alkohol.
Andelen unge som har drukket alkohol,
er bemerkelsesverdig stabil over tid. Fra
1986 til 1995 var det svært små endringer, bortsett fra en liten nedgang i andelen unge menn. Det ser også ut til at noe
færre i den yngste aldersgruppen har
drukket alkohol de siste par-tre årene enn
på slutten av 1980-tallet.

Alle Menn Kvinner 15-16 17-18 19-20
1986
1990
1992
1994
1995

.
.
.
.
.

85
85
84
83
84

86
85
83
80
82

84
85
85
85
85

73
73
70
65
69

88
89
89
87
87

93
93
92
93
95

Kilde: Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning
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Unge menn drikker mindre alkohol
enn tidligere

Ser vi på utviklingen over tid i ungdoms
alkoholforbruk, finner vi at beregnet
gjennomsnittlig alkoholforbruk ble redusert fra 3,3 liter i 1986 til 2,8 liter ren alkohol pr. år i 1995. Unge menn drikker
mer alkohol enn unge kvinner, men
kjønnsforskjellen er blitt mindre. Det
skyldes en nedgang i unge menns alkoholforbruk fra 4,8 liter i 1986 til 3,6 i
1995. Blant unge kvinner har derimot
forbruket vært forholdsvis stabilt i samme
tidsrom. I 1995 var gjennomsnittlig forbruk blant unge kvinner 2 liter.
Også de eldste ungdommene drikker
midre alkohol enn tidligere. Spesielt fra
1992 til 1995 var det en tydelig nedgang
fra et gjennomsnitt på 4,4 liter til 3,9 liter
blant unge 19-20 år. Selv om forbruket er
størst i den eldste ungdomsgruppen, oker
forbruket mest i de yngre aldersgruppene. Alkoholforbruket fordobles når vi
sammenligner 15-16-åringene med 1718-åringene, fra gjennomsnittlig 1,5 liter
til 3 liter.

gjennomsnitt på nærmere fire liter i året.
Men også ungdom i Troms, Trøndelag,
More og Romsdal og Oslo drikker mer alkohol enn andre unge, med over tre liter i
gjennomsnitt i løpet av et år. Lavest alkoholforbruk finner vi blant ungdom i VestAgder, Sogn og Fjordane og Finnmark,
med et årlig gjennomsnitt på litt over to
liter.
Ungdom med barnevernstiltak

Barnevernsloven omfatter barn inntil 1.8
år, men omsorgsovertakelse i barnevernet, kan opprettholdes fram til fylte 21 år

16-17 år
Alle

2 543

718

Økonomisk stønad ....
Støttekontakt
Tilsyn
Besøkshjem/

609
499
267

228
95
70

avlastningshjem

213

51

44
19
118
90
90
8

7
2
22
33
62
2

18

5

48
22
813
310
54
27

12
232
73
27
16

25
4
512

2
2
147

Avlastning i
hjemmet

Avlastningsinstitusjon
Fritidsaktiviteter
Utdanning/arbeid
Bolig

Foreldre-/barnplasser
Alle Menn Kvinner 15-16 17-18 19-20

1986...
1990...
1992...
1994...
1995...

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

4,8
4,0
4,2
3,9
3,6

1,9
2,0
2,0
2,2
2,0

2,3
1,6
1,4
1,4
1,5

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

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

Kilde: Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning

Store regionale forskjeller i alkoholforbruk

Det er relativt store forskjeller i unges
alkoholforbruk mellom fylkene. Ungdom
i Nordland har størst forbruk, med et
48

18-19 år

Medisinsk
undersøkelse
Behandling av barn
med særlige
behandlings- og
opplæringsbehov

Beredskapshjem
Fosterhjem'
Barnevernsinstitusjon

Bo-/arbeiderkollektiv .
Rusmiddelinstitusjon
Barne- og undomspsykiatrisk institusjon
Psykiatrisk institusjon
Andre tiltak

' Fosterhjem er her slått sammen til en kategori bestående
av fosterhjem utenom familien, familieplassering forsterket
fosterhjem
Kilde: Sosialstatistikk, SSB
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barnevernstiltak vært forholdsvis stabilt,
med bare en svak økning fra 1990 til
1995. Antallet unge i alderen 16-19 år
med barnevernstiltak var 3 261 ved utgangen av 1995, mot 2 726 på samme
tidspunkt i 1987.
Hjelpen som gis til unge med barnevernstiltak er hovedsakelig økonomisk støtte
eller plassering i fosterfamilie. Men tiltakene vil naturlig nok variere i de to aldersgruppene. For eksempel er det mer
aktuelt med støtte til utdanning og arbeid
for de eldste ungdommene som er i ferd
med å etablere seg på et mer selvstendig
grunnlag.

i spesielle tilfeller. Med barnevernstiltak
menes ulike hjelpe og støtteordninger til
barn og barnets familie som varierer fra
ren økonomisk støtte til omsorgsovertakelse. Ungdom mellom 16 og 19 år utgjør nå en mindre andel av alle barn med
barnevernstiltak enn tidligere. Av alle
barn i barnevernet var i 1987 omkring 22
prosent mellom 16 og 19 år, mens andelen hadde sunket til 15 prosent ved utgangen av 1995.
Av alle unge mellom 16 og 19 år har antallet i denne aldersgruppen med
49
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8. Vold og kriminalitet

Unge menn er mest utsatt for vold

Unge menn er spesielt utsatt for vold eller trusler om vold. I 1995 oppgav 18
prosent av menn 16-24 år at de ble utsatt
for vold eller trusler om vold i løpet av
foregående år. Det er nesten 4 ganger så
mange som i befolkningen for øvrig. Det
er de yngste som er mest utsatte. Blant
menn i aldersgruppen 16-19 år oppgav
21 prosent at de hadde opplevd vold eller
trusler om vold, mens tilsvarende tall for
20-24-åringene var 16 prosent. Blant
menn i begge aldersgruppene var det
flere som hadde opplevd faktisk voldsbruk, enn trusler om vold.

Unge kvinner er engstelige for
vold

Det er store forskjeller i andelen unge
menn og unge kvinner som har vært utsatt for vold eller trussel om vold. Men
selv om færre unge kvinner har opplevd
slike hendelser, er også unge kvinner mer
utsatt for vold og trusler om vold sammenlignet med befolkningen som helhet.
Unge kvinner er i langt mindre grad enn
menn utsatt for vold, men tilgjengjeld er
de mye mer engstelige for å bli utsatt for
slike handlinger. I 1995 opplevde 7 prosent av unge kvinner vold eller trusler om
vold, mens 14 prosent var urolige for å
bli utsatt for vold eller trusler om vold.

har vært urolige f

UMW
Vold eller
trussel om
vold

Befolkningen totalt
Menn 16-19 år
Kvinner 16-19 år
Menn 20-24 år
Kvinner 20-24 Ar

Vold

Trussel
om vold

Urolig for

a bli utsatt

for vold eller
trussel om vold

3

3

5

10

21
8
16
6

18
6
12
3

7
3
4
3

5
13
3
16

Kilde: Levekarsundersøkelsene, SSB
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Registrert ungdomskriminalitet
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Kilde: Levekårsundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå

Over tid er ungdom blitt mer utsatt for
vold, og da særlig unge menn. Blant unge
kvinner er tendensen derimot avtagende.
I 1995 var det færre som hadde opplevd
vold eller trusler om vold enn i 1991.
Fordi gruppen er liten er det imidlertid
viktig å understreke at utviklingen blant
unge menn ikke er statistisk sikker.
Uteliv og vold

Fordi ungdom bruker mye tid utenfor
hjemmet i fritiden, er de mer utsatt for å
mote vold enn resten av befolkningen.
Ungdom som tilbringer tid på kafé eller
diskotek, er i stone grad utsatt for vold
enn andre unge. Blant 16-24-åringer som
var på diskotek eller kafé mer enn 10
ganger i løpet av foregående år, oppgav
14 prosent at de hadde opplevd vold eller
trusler om vold. Tilsvarende tall blant
unge som brukte mindre fritid på på kafé
og diskotek, var 8 prosent.
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Kriminaliteten i Norge har okt sterkt de
siste 30 årene, særlig de siste årene. Antallet etterforskede forbrytelser har okt
nærmest uavbrutt siden 1960. I 1994 ble
det etterforsket nesten seks ganger så
mange forbrytelser som i 1960. Denne
aningen har fast og fremst kommet i
den voksne befolkningen, og ikke blant
ungdom. Det betyr at forbryterne er blitt
eldre og at kriminalitet ikke lenger er et
typisk ungdomsfenomen. Når vold og kriminalitet blant ungdom likevel blir framstilt i mediene og i den offentlige debatten som bekymringsfull, kan det skyldes
at kriminaliteten blant ungdom har blitt
mer alvorlig. Ungdomskriminaliteten har
altså ikke okt i samme takt som kriminaliteten blant voksne, men den har blitt mer
alvorlig. Siden 1980 er det andelen siktet
for vold, skadeverk og narkotikaforbrytelser som har okt mest blant ungdorn.

Siktede i 1 000
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Kilde: Kriminalstatistikk, Statistisk sentralbyrå
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Her skal vi se på andelen ungdom som er
siktet for en forbrytelse. En person får
status som siktet etter at en forbrytelse er
ferdig etterforsket. Kriminelle handlinger
som anmeldes til polititet, men som ikke
blir ferdig etterforsket, regnes derfor ikke
med i denne statistikken. Siden 1980 har
andelen siktet for kriminelle handlinger
at mest blant ungdom over 18 år. I 1994
ble 22 pr. 1 000 innbyggere i aldersgruppen 18-20 år siktet for forbrytelser, sammenlignet med 17 pr. 1 000 unge 14 til
17 år og 15 pr. 1 000 blant ungdom 21-24
år. Til sammenligning var andelen siktede
i 1980 like høy i aldersgruppene 14 til 17
år og 18 til 20 år, mens andelen siktede
var minst blant unge 21 til 24 år. Det har
også vært en økning i andelen siktede
blant ungdom mellom 14 og 17 år, men
ikke i samme grad som blant eldre ungdom.

53

Fritid og sosialt samvær

Ungdoms levekår i 1990-årene

9. Fritid og sosialt samvær

Ungdomstida varer lenger for unge i dag
enn for tidligere generasjoner. Flere unge
er i utdanning, færre er i heltidsarbeid og
mange venter med å starte egen familie.
Denne utviklingen har bidratt til mer fritid, færre forpliktelser og stone anledfling til å delta i fritidsaktiviteter utenfor
hjemmet.
Unge kvinner er mer interesserte i
fritidsorganisasjoner enn tidligere

Levekårsundersøkelsene gir opplysninger
om medlemskap og aktivitet i forskjellige
typer organisasjoner. Her skal vi se på
medlemskap og aktivitet i politiske partier, religiose foreninger, idrettslag og
idrettsforeninger, kvinneforeninger, helselag, undomslag, musikkforeninger,
leieboerforeninger, velforeninger, lokale
interessegrupper og andre foreninger eller organisasjoner.
Unge kvinner 16-19 år er nå i stone grad
enn tidligere medlemmer i en frivillig organisasjon, og flere er aktive medlemmer.
Andelen kvinner 16-19 at som var medlem i en organisasjon, økte fra 66 prosent
i 1980 til 73 prosent i 1995, mens andelen aktive medlemmer ate fra 55 til 58
prosent i samme periode. Unge menn ser
derimot ut til å være mindre interessert i
å delta i organisasjonslivet. Rene har

medlemskap, og færre er aktive medlemmer. I 1980 var 77 prosent menn i alderen 16-19 år medlem i en eller flere organisasjoner, mot 71 prosent i 1995. Av
menn 20-24 år var tilsvarende tall 75 og
69 prosent. I den yngste aldersgruppen er
kjønnsforskjellen i organisasjonsdeltaking
som fantes i 1980, nå nærmest forsvunnet. Det skyldes hovedsakelig jentenes
ate interesse for å delta i frivillige organisasjoner.
Kvinner i alderen 20-24 år viste den laveste interessen for organisasjonslivet, og
andelen organisasjonsmedlemmer var
nærmest uendret fra 1980 til 1995.

Andel som var
Andel som var
medlem i minst
aktive i minst
én organisasjon én organisasjon

-

Menn 16-19 år ...
Kvinner 16-19 år
Menn 20-24 år ...
Kvinner 20-24 år

1980 1995

1980

1995

71
73
69
56

67
55
53
32

59
58
51
37

77
66
75
57
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Imidlertid har det vært en liten økning i
andelen som var aktive
organisasjonsmedlemmer blant kvinner i
denne aldersgruppen, fra 32 til 37 prosent i samme periode. Også blant de eldste ungdommene er det nå mindre
kjønnsforskjeller enn tidligere, men fremdeles er det flere menn som har et medlemskap, og som er aktive medlemmer.
Mange unge kvinner driver med
organisert idrett

Det har vært en bemerkelsesverdig økfling av unge kvinners deltaking i organiserte idretts- og mosjonsaktiviteter siden
1980. I denne perioden økte andelen fra
18 til 28 prosent. Også blant unge menn
har det vært en økning i andelen som driver med organisert idrett og mosjon, men
ikke i samme grad som blant de unge
kvinnene. Likevel var det flere unge
menn enn unge kvinner som var aktive i
en idrettsforening, henholdsvis 32 mot 28
prosent i 1995.

Ungdoms levekår i 1990-årene

Flere unge i kulturelle fritidsorganisasjoner enn tidligere

Hovedinntrykket er likevel at mange organisasjoner og foreninger har mistet
oppslutning blant ungdom. Bare et fåtall
norske ungdommer er samfunnsengasjert
gjennom aktiv deltagelse i en politisk organisasjon. Både blant unge kvinner og
menn er det nå færre som deltar aktivt i
politiske organisasjoner enn tidligere, og i
1995 var det nesten ingen kvinner som
var aktive medlemmer i en slik organisasjon. Også ungdomslagene har mindre
oppslutning enn tidligere.
En type organisert fritidsaktivitet som
derimot har fått økt oppslutning i tidsrommet fra 1980 til 1995, er musikkforeninger, korps, sangkor og teatergrupper. Både unge menn og unge kvinner
deltar i stone grad enn tidligere i slike
organisasjoner, fra 2 til 7 prosent blant
unge menn og fra 4 til 10 prosent blant
unge kvinner i tidrommet 1980 til 1995.

1980
Menn
Politisk parti
Religiøs forening

Idrettslag

Kvinner

Menn

Kvinner

7
32

1
5
28

4
12
3

0
2
4
7
2
1

1
2
4
10
1
1

2
8

2
13

2
8

9
4
27

5
6
18

0
3
11
2
11
2

1
4
7

4
13

3

Kvinneorganisasjoner, husmorlag,

bondekvinnelag, kvinneforening
Heiselag, sanitetsforening, Rode Kors
Ungdomslag
Musikkforening, korps, sangkor, teatergruppe
Borettslag, boligbyggelag, leieboerforening
Velforening, grendelag, stroksforening
Lokal interessegruppe, miljøgruppe,
aksjonsgruppe
Andre foreninger eller organisasjoner
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Unge kvinner trener like mye som
unge menn

Ikke bare deltar flere kvinner i idrettsforeninger, men også deres aktivitetsnivå
har steget betraktelig. Siden 1980 har andelen som trente mer enn 10 ganger siste
år, Okt både blant menn og kvinner, men
aningen har vært vesentlig sterkere
blant unge kvinner. Kjønnsforskjellen fra
1980 er nå nærmest forsvunnet.
Unge kvinner deltar mer i utelivet
enn tidligere

Eldre ungdom har overtatt en del av
fritidsmønsteret som tidligere var mer
vanlig for de yngre ungdommene. Stadig
flere unge i alderen 20-24 år besøker
dansetilstelninger og diskoteker, og det er
særlig de unge kvinnene som nå er mer
aktive i slike uformelle fritidsaktiviteter
utenfor nærmiljøet. I dag går nesten dobbelt så mange 20-24-årige kvinner ofte på
dans og diskotek sammenlignet med begynnelsen av 1980-årene.
Unge menn er blitt mer kulturelt
interesserte

Unge menn er blitt mer interessert i kulturelle aktiviteter enn tidligere. Særlig
økte andelen menn som hadde besøkt
teater, opera, konsert eller kunstutstilling

20

0

Menn
16-19 år

Menn
20-24 år
1980

Kvinner
16-19 år

Kvinner
20-24 år

Ej 1995

Kilde: Levekårsundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå

i løpet av de siste 12 månedene, fra 61
prosent i 1983 til 76 prosent i 1995. Også
blant unge kvinner og i befolkningen som
helhet, er flere nå interessert i slike aktiviteter, men økningen har ikke vært like
sterk som blant unge menn. I 1983 deltok
68 prosent unge kvinner i slike aktiviteter
mot 74 prosent i 1995.
Flere unge kvinner deltar i fritidsaktiviteter som tidligere var dominert av unge
menn. Andelen kvinner 16-24 år som var
tilskuere til idrettsarrangementer, økte fra
50 prosent i 1980 til 63 prosent i 1995.
Blant menn varierte andelen mellom 77
prosent i 1980 og 74 prosent i 1995. Kinobesøk er også blitt en mer vanlig aktivitet blant unge kvinner. Den lille forskjellen mellom andelen kvinner og menn
57
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'Personer som gikk i teater, opera, på konsert, museum eller
kunstutstilling de siste 12 måneder
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13

17

jazzkonsert
50
Museum eller
kunstutstilling 52

40

22

60

52

Blant unge menn er det mest vanlig å gå
på konserter med populærmusikk. I 1995
hadde halvparten vært på en jazz-, viseeller popkonsert. Også blant unge kvinner
var det mest vanlig å gå på konserter
med populærmusikk. Interessen for teater
og opera, kunstutstillinger og museumsbesøk, var noe større blant unge kvinner
enn blant unge menn.
Unge kvinner leser mye

aill

o 1980

10

som hadde vært på kino i 1980, har i
1995 blitt helt borte. I 1995 hadde nærmest alle unge 16-24 år vært på kino i løpet av de siste 12 månedene.

Menn 16-24
år
-

.11.11

60

60

32

1995

Kino

80

80

36
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27

Klassisk
konsert

Pop-, vise- eller

40

0 1980

Teater eller
opera

Å lese boker har de siste 15 årene utviklet
seg til å bli en mer typisk jenteaktivitet,
mens unge menn viser stadig mindre interesse for boker. I 1995 var det tre ganger flere menn enn kvinner som ikke
hadde lest en eneste bok de siste 12 månedene. Da hadde mindre enn 10 prosent unge kvinner ikke lest boker i fritiden mot 25 prosent blant unge menn,
mens i 1980 var det omtrent like vanlig
for unge menn og unge kvinner å lese boker i fritiden. Da hadde omkring 15 prosent ikke lest en bok i løpet av det siste
året.
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Ungdoms mediebruk

Ulike typer massemedier opptar en stor
del av ungdommers fritid. De aller fleste
ser daglig på TV I 1995 brukte unge 1624 år gjennomsnittlig mer enn to timer
foran TV-en i løpet av en vanlig dag. Video er i motsetning til fjernsynet, mest
brukt av unge mennesker. Unge menn og
unge kvinner er like ivrige videobrukere,
og ser hovedsakelig på kjøpe- eller leiefilmer.

Prosent
30
25
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20
15
4.
4444

10

....4■■■■■•■•■■■

\44
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I
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I
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I
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I
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1
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1

1

1
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Ukeblader er av størst interesse for unge
kvinner. 30 prosent hadde lest ukeblader
i løpet av en vanlig dag, mens blant unge
menn var tilsvarende tall 21 prosent.
Flere unge menn enn unge kvinner leser
derimot tegneserier. Nesten hver fjerde
mann i alderen 16-24 år hadde lest
tegneserier, mot bare en av ti unge kvinner. Over 80 prosent av befolkningen leser aviser, og her varierer bruken svært
lite etter alder og kjønn.
Flere unge kvinner enn menn hører på
radio, men de sistnevnte bruker mer tid
til radiolytting. I gjennomsnitt lyttet unge
menn 101 minutter til radio, mens jenter

1995

Menn Kvinner Menn Kvinner
1-4
5-19
20 eller flere

21
36
29

20
41
26

29
32
14

22
45
25
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Alle
9-79år

Ikke bare er det blitt færre unge menn
som leser bøker i fritiden. Menn som leser bøker, leser nå færre bøker enn tidligere. Andelen som leste 20 eller flere bøker siste år, ble halvert blant unge menn i
perioden fra 1980 til 1995. Samtidig har
andelen menn som leste mindre enn fem
bøker steget, fra 21 til 29 prosent i
samme tidsrom. Blant kvinner er det nesten ingen forandringer over tid.

Fjernsyn

84

Video
8
Radio
66
Kassett-, plateog CD-spiller 38
Aviser
84

Ukeblader
Tegneserier
Hjemme-pc

20
11
9

Menn

Kvinner

16-24år16-24 år

84
13
61

80
12
69

64
81
21
22
23

71
79
30
11
13
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De aller fleste har en fortrolig
venn

s
ruksundersøkelsen
ersøkelsen
1995
"Igoe

brukte 91 minutter til radiolytting i løpet
av en gjennomsnittsdag. Kassett-, plateog CD-spillere er de mest typiske ungdomsmediene, og kvinner er de ivrigste
brukerne. I hele befolkningen hadde nærmere fire av ti brukt slikt utstyr, mens
blant unge menn og kvinner lå andelen
på henholdsvis 64 og 71 prosent. Til tross
for at flere kvinner hate på musikk,
brukte unge menn mer tid til slike aktiviteter. I løpet av en vanlig dag brukte unge
menn nærmere halvannen time til å hore
på plater, kassetter eller CD-plater, mens
unge kvinner brukte omtrent én time.
Det er unge menn som i størst grad bruker hjemme-pc. Hovedsakelig brukes
hjemme-pc-en til skolearbeid og utdanning, og til underholdning og dataspill.
Unge menn bruker også mer tid foran
hjemme-pc-en enn unge kvinner. Blant
unge menn var gjennomsnittlig brukertid
32 minutter, mens kvinnene brukte glennomsnittlig 17 minutter i løpet av en vanlig dag på pc.

Flere oppgir nå at de har en fortrolig
venn utenom sin egen familie. Denne okningen har kommet både blant kvinner
og menn, likevel er det fremdeles mer
vanlig at kvinner sier at de har en fortrolig venn. Nærmest alle unge kvinner har
en nær venn (95 prosent), mot 87 prosent blant unge menn. Likevel er det mer
vanlig at unge har nære venner enn i befolkningen ellers.
Enslige er oftest ensomme

Selv om flere nå sier de har gode sosiale
kontakter, er det ikke nødvendigvis en
garanti mot ensomhet. Det er ikke mange
som sier at de ofte kan fole seg ensomme,
verken blant ungdom eller i befolkningen
for øvrig. Da er det mer vanlig at man av
og til kan fole seg ensom. Kvinner sier oftere enn menn at de av og til er ensomme.
Ensomhet er mer vanlig blant dem som
bor alene. I ungdomsgruppen kommer
kjønnsforskjellen tydeligst fram. Flere
enslige unge kvinner enn unge menn sier
de av og til kan føle seg ensomme, henholdsvis 35 og 24 prosent. I befolkningen
for øvrig var omtrent tre av ti aleneboende av og til ensomme.

Aleneboende

Alle

Ofte Av og til
Ofte Av og til
ensom ensom ensom ensom

kninaen totalt om har
16-24 år
1980 1983 1987 1991 1995
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