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FORORD

Statistisk Sentralbyrå gjennomførte en forbruksundersøkelse for skoleelever og studenter i

skoleåret 1973/74, etter oppdrag fra Kirke- og undervisningsdepartementet. Undersøkelsen ble planlagt

av en arbeidsgruppe med representanter fra Kirke- og undervisningsdepartementet, Statens lånekasse for

utdanning, De utdanningssokendes kontaktutvalg og Statistisk Sentralbyrå. Det er tidligere gitt ut en

tabellpublikasjon med resultater fra undersøkelsen.

Denne publikasjonen inneholder tabeller med tekstlige kommentarer. En stor del av resultatene

som legges fram er n'ye i forhold til tabellpublikasjonen. Valget av emner bygger for størstedelen på

forslag fra arbeidsgruppa.

Publikasjonen er utarbeidd av konsulent Odd Skarstad.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 31. mai 1976

Petter Jakob Bjerve

Sigurd Host



PREFACE

The Central Bureau of Statistics carried out a survey on students' consumption expenditure

in the school year 1973/74, on request from the Ministry of Church and Education. The survey was

planned by a working group with representatives from the Ministry of Church and Education, the

State Educational Loan Fund, the Contact Group of Student Organizations and the Central Bureau of

Statistics. Previously a table publication with results from the survey has been issued.

This publication contains tables together with comments in the text. A major part of the

results are new compared with the publication of tables from the survey. The choice of subjects

is mainly based on proposals from the working group.

The publication has been prepared by Mr. Odd Skarstad.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 31 May 1976

Petter Jakob Bjerve

Sigurd Heist
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I. 	 Innledning 

1. Bakgrunn og formål med undersøkelsen

Kirke- og undervisningsdepartementet tok i 1972 kontakt med Statistisk Sentralbyrå for å få

gjennomført en forbruksundersøkelse for skoleungdom og studenter. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe

med representanter fra Kirke- og undervisningsdepartementet, Statens lånekasse for utdanning, De

utdanningssøkendes kontaktutvalg og Statistisk Sentralbyrå for a utarbeide opplegg og hovedretnings-

linjer for denne forbruksundersøkelsen. Undersøkelsen ble gjennomført i skoleåret 1973/74.

Hovedformåletmed undersøkelsen har wet å kartlegge omfang og sammensetning av forbruket til

ungdom under utdanning. En ønsket i denne forbindelse å sammenligne forbruksutgiftene til ulike

grupper av ungdom under utdanning. I tillegg er det samlet inn opplysninger blant annet om hvordan

forskjellige grupper av skoleungdom finansierer sitt forbruk i utdanningstiden.

Det er tidligere gitt ut en tabellpublikasjon: Forbruksundersøkelse for skoleungdom og

studenter 1973-1974 i serien Norges Offisielle Statistikk (NOS A 717). Det er der gitt en nærmere

orientering om opplegg og gjennomføring av undersøkelsen.

Denne publikasjonen inneholder tabeller med kommentarer. Hovedhensikten har vært å foreta

forskjellige sammenligninger, særlig mellom grupper av studenter/elever og mellom studenter/elever

og andre befolkningsgrupper i samfunnet. I den forbindelse har en også nyttet materiale fra en

forbruksundersøkelse.i 1973 som omfattet hele befolkningen og en forbruksundersøkelse for studenter/

elever i 1967.

2. Opplegg og gjennomføring

Undersøkelsen omfatter elever og studenter ved universiteter, høgskoler, lærerskoler, distriktsr

høgskoler, tekniske skoler og ugifte borteboende elever ved gymnas og yrkesskoler og dessuten Ofte

yrkesskoleelever i Oslo, Bergen og Trondheim. Undersøkelsen omfatter bare elever og studenter som var

norske statsborgere og som fulgte undervisning hele skoleåret 1973/74. Studenter og elever født i 1943

og tidligere, inngår ikke i undersøkelsen. Utvalget fra yrkesskoler omfatter bare elever ved de ett-

årige grunnleggende verkstedskoler.

Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av regnskapsforing og utfylling av spørreskjema. Hver

student/elev (og eventuell ektefelle) forte regnskap over alle forbruksutgifter i 14 dager. Disp 14-

dagersperiodene ble fordelt over skoleåret, slik at hele skoleåret ble dekket.

Mot slutten av skoleåret ble det fylt ut spørreskjema med spørsmål om kjøp av varige forbruks-

artikler og finansiering av utgiftene i løpet av skoleåret. En fikk også registrert boligforhold,

daglig reisetid til skole/universitet osv. All datainnsamling ble foretatt postalt.

3. Usikkerhet ved resultatene

Resultatene fra en statistisk undersøkelse vil inneholde visse male- og bearbeidingsfeil.

Målefeil kan oppstå ved at oppgavegiveren på grunn av minnesfeil, misforståelse av spørsmål e.l. gir

feil svar. Deler av denne undersøkelsen stilte store krav til oppgavegivernes hukommelse, idet de

blant annet ble bedt om å oppgi alt de hadde kjøpt eller fått som gaver av en rekke vareslag i løpet

av foregående 12 måneder. Oppgavegiverne kan f.eks. dels glemme å ta med varer som de har kjøpt i

perioden, dels kan de oppgi kjøp som de faktisk har foretatt for perioden oppgavene skal gjelde for.

Utvalgsfeil er den type feil eller usikkerhet ved resultatene som skyldes at det nyttes opp-

lysninger fra et utvalg ay personer til å si noe om hele populasjonen. Et vanlig mål for utvalgsfeil

er standardavviket, som avhenger av utvalgets størrelse og måten det er trukket på. Utvalgsplanen

for denne undersøkelsen er ikke laget med sikte på å kunne estimere standardavvik, Det er imidlertid

beregnet omtrentlige anslag for standardavvik på gjennomsnittlig totalt forbruk for en del student-/

elevgrupper. (Se vedleggstabellene.)
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Registerfeil skyldes enten at det er uoverensstemmelse mellom registeret og populasjonen på

tidspunktet for trekkingen av utvalget, eller at det skjer endringer i populasjonen i perioden mellom

trekketidspunktet og undersøkelsestidspunktet. Vi måtte regne med en del feil av denne siste typen,

fordi det gikk relativt lang tid mellom trekkingen av utvalget og utsending av sporreskjemaét.

Registerfeil skyldes personer som på undersøkelsestidspunktet hadde avbrutt skolegangen eller studiet,

skiftet skole, flyttet til en annen landsdel eller til ukjent adresse eller endret ekteskapelig status.

Registerfeilene omfattet i alt 210 av de 2 450 personer som ble trukket ut til undersøkelsen. Av de

resterende 2 240 personene var det 649 (29 prosent) som ikke returnerte spørreskjemaet.

Frafallet ved regnskapsforingen var omtrent like stort som for resten av undersøkelsen, 29,5

prosent. Frafallet varierte noe mellom de forskjellige regnskapsperiodene. Det var minst i begyn-

nelsen av host- og vårsemesteret, noe høyere i slutten av november og i forbindelse med vinterferien

i slutten av februar, og høyest i slutten av april og i begynnelsen av mail).

4. Begreper, definisjoner og klassifikasjoner

Borteboende elev eller student. Som borteboende elev eller student regnes elever og studenter

som bodde borte fra sine foreldre på det tidspunkt det ble svart på spørreskjemaet.

.	 Hjemmeboende elev eller student. Som hjemmeboende elev eller student regnes elever og studen-

ter som bodde hjemme hos sine foreldre på det tidspunkt det ble svart på spørreskjemaet.

Alder er regnet pr. 31/12 1973.

Totalt forbruk. Totalt forbruk omfatter elevenes eller studentenes utbetalinger i regnskaps-

perioden, omregnet til tall for en måned. For gifte elever og studenter omfatter det også utgifter

som ektefellen og eventuelle barn har hatt. Utgifter til bolig, klær og alle større varer og tjenester

er registrert gjennom spørreskjemaet.

I totalt forbruk inngår ikke utgifter til direkte skatter, trygdepremier, gitte gaver, realin-

vesteringer (f.eks. kjøp av bolig) og kontraktsmessig sparing (f.eks. avdrag på lån, livsforsikring

m.v.).

I tillegg til utbetalingene omfatter totalt forbruk verdien av mottatte gaver.

Forbruksgrupperingen. Forbruket er delt inn i 15 vare- og tjenestegrupper.

Finansiering av utdanningen. Sammenheng mellom finansiering og forbruk. Med finansiering av

utdanningen menes det beløp som en elev eller student har til rådighet for å dekke sine forbruksut-

gifter i skoleåret. Inntekter som har gått til sparing eller investering er ikke regnet med under

finansiering av utdanningen. Opplysningene om finansiering gjelder skoleåret 1973/74, mens forbruks-

utgiftene er beregnet som gjennomsnittlig månedsforbruk i skoleåret 1973/74.

Det er presisert i spørreskjemaet at penger som er brukt i sommerferien ikke skal tas med

under finansiering av utdanningen. Ved beregningen av utgift pr. måned er imidlertid alle utgifter

til selskapsreiser og andre feriereiser tatt med. Det er ikke registrert hvorvidt disse feriereisene

er foretatt om sommeren eller i løpet av skoleåret. Ved sammenligning av månedsutgifter og finansier-

ing bor en derfor være merksam på dette.

Som nevnt foran omfatter total forbruksutgift også verdien av mottatte gaver. I finansier-

ingssummen er bare pengegaver tatt med.

II. Forbruk 

1. Oversikt

Forbruk omfatter utgifter til forskjellige varer og tjenester, som matvarer, drikkevarer og

tobakk, klær, bolig, reiser osv. Forbruket inkluderer alle slike utgifter enten formålet er utdanning,

arbeid (f.eks. arbeidsreiser), fritidssysler (f.eks. sportsutstyr) eller ferier (f.eks. hjemreiser).

I tillegg til utgiftene omfatter forbruket verdi av eventuelle mottatte gaver.

1) I tabellpublikasjonen NOS A 717 finnes en oppstilling over fordelingen av frafallet for for-
skjellige grupper av studenter/elever.
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Det gjennomsnittlige forbruket varierer nokså Rye mellom de forskjellige grupper under ut-
danning. Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig totalt forbruk pr. maned for forskjellige grupper.

Tabell 1. Totalt forbruk pr. måned for studenter/elever i grupper for skoleslag og ekteskapelig
status/bostatus. Kroner Total consumption per month for students in groups by type of
school and marital status/housing situation (living/not living with parents). Kroner

Skoleslag
Type of school

Ekteskapelig status/bostatus
Marital status/housinq situation 

Ugifte bor- 	Ugifte lijem-	 (
teboere 	 meboere 	 Gifte
Unmarried 	 Unmarried 	 Married
not living 	 living with 	 couples
with parents 	 Parents 	•

. 	 , 

Universiteter og høgskoler Universities  	 1 766 	 1 331 	 3 527

Lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler
Teachers' training colleges, district colleges and
technical schools   1 660 • 1 143 3 422

Yrkesskoler Vocational schools  	 1 282 	 .. 	 3 424

Gymnas Secondary schools, upper stage  	 1 185 	 ..

Av tabellen går det fram at forbruket er høyere for ugifte borteboere enn for ugifte hjemme-

boere. Her må det imidlertid skytes inn at en god del av forbruket for studenter/elever som bor

hjemme hos foreldrene ikke er fullstendig registrert i denne undersøkelsen, nemlig forbruk som de

har felles med den øvrige husholdningen.

Forbruket for gifte omfatter forbruket for både studenter/elever og ektemake9 og dessuten

eventuelle barn. Forbruket synes å være omtrent dobbelt så høyt som for ugifte borteboere.

Forbruket er høyere for ugifte borteboende studenter ved universiteter og høgskoler og elever

ved lærerskoler m.v. enn for yrkesskoleelever og gymnasiaster.

I de følgende avsnittene behandles forbruket for forskjellige utdanningsgrupper nærmere, og

først betrakter vi borteboende ugifte studenter/elever.

2. forbruk for borteboende ugifte studentertelever

I nedenstående tabell er det foretatt gruppering etter vare- og tjenestegrupper for borte-

boende ugifte studenter/elever i forskjellige skoleslag.

Av tabellen går det fram at postene matvarer., bolig, lys og brensel, reiser og fritidssysler

gjennomsnittlig er relativt store poster på budsjettet. Ved vurdering av matvareutgiftene er det

verd A merke at en relativt stor del er utgifter på kantine, kafé og restaurant. Det har for øvrig

ikke vært mulig å skille mellom mat- og drikkevarer ved slike utgifter.

Det har ofte vært interesse for å vurdere om forbruket blant studenter/elever er "stort" eller

"lite". Det er selvsagt ikke mulig å gi noe entydig svar på et slikt spørsmål. Det kan være av

interesse å sammenligne med forbruket for forskjellige andre grupper av enslige i samfunnet. I det

følgende sammenligner vi forbruket for studentene/elevene med resultatene fra en generell forbruks-

undersøkelse som ble gjennomført i 1973. Det er redegjort for opplegg og gjennomføring av denne under-

søkelsen i publikasjonen Forbruksundersøkelse 1973, i serien Norges Qffisielle Statistikk (A 705).

Forbruksundersøkelsen for studenter og skoleelever ble gjennomført i skoleåret 1973/74. For så få

mest mulig sammenlignbare tall har vi foretatt omregninger for prisendringene mellom tidspunktene

for gjennomføringen av de to undersøkelsene. Avstanden mellom de to undersøkelsene var ca. et halvt

år i tid. Det er også foretatt visse omgrupperinger av varer og tjenester for å få mest mulig sammen-

lignbare tall.
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Tabell 2. Forbruk pr. måned for borteboende ugifte studenter/elever i forskjellige skoleslag, etter
vare- og tjenestegruppe Consumption per month for unmarried students not living with
parents in various types of school, by commodity and service group

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

Skoleslag Type of school 
Lærerskoler,
distriktshog-

skoler og tek-

	

Universiteter 	 niske skoler 	 Yrkesskoler

	

og høgskoler 	Teachers' col-	 Vocational

	

Universities	 leges, dis-	 schools
trict colleges

and techni-
cal schools 

	Prosent	 Prosent 	 Prosent 	 Prosent
Kroner Percen- Kroner Percen- Kroner Percen- Kroner Percen-

tages	 tages	 tages	 tages 

Gymnas
Secondary

schools, up-
per stage

TOTALT FORBRUK TOTAL CONSUMPTION . 1 766
	

100,0 	 1 660 	 100,0 	 1 282 	 100,0 	 1 185 	 100,0

Matvarer(ikke spist ute) Food (not
eaten at restaurants etc.) 	

Mat og drikke på kantine, kafé og
restaurant Food and beverages at
canteens, restaurants, etc  

Drikkevarer og tobakk Beverages
and tobacco 	

Klær og skotøy Clothing and
footwear 	

Bolig, lys og brensel Rent, fuel
and power 	

Møbler og husholdningsartikler
Furniture and household equipment 	

Hushjelp, daghjelp, dagmamma
Domestic services, childcare 	

Helsepleie Medical care 	

Bruk av offentlige transportmidler
til flytting mellom hjemsted og
lærested Use of public transport
services for travelling between
domicile and the district where
the school is situated 	

Bruk av offentlige transportmidler
på lærestedet, porto og telefon
Use of transport services in the
district where the school is situ-
ated, postal and telephone services

Kjøp, drift og vedlikehold av
transportmidler Purchase, opera-
tion and maintenance of transport
equipment 	

Fritidssysler Recreation 	

Utdanning Education 	

Ferieutgifter Holiday expenditures

Andre varer og tjenester Other
goods and services 	

Tallet på personer som svarte
Number of respondents

Spørreskjema Questionnaire 	

Regnskapshefte Account book 	

259 	 14,7 	 211 	 12,7 	 211 	 16,5 	 203 	 17,1

212 	 12,0 	 196 	 11,8 	 147 	 11,5 	 93 	 7,8

74	 4,2 	 91 	 5,5 	 94 	 7,4 	 40 	 3,4

137 	 7,8 	 143 	 8,6 	 135 	 10,6 	 167 	 14,1

266 	 15,0 	 201 	 12,1 	 149 	 11,6 	 153 	 12,9

68	 3,9 	 73 	 4,4 	 36 	 2,8 	 33 	 2,8

28 	 1,6 	 28 	 1,7 	 16 	 1,3 	 24 	 2,1

50 	 2,8 	 46 	 2,8 	 52
	

4,1 	 50 	 4,2

73 	 4,1 	 50 	 3,0 	 45 	 3,5 	 21 	 1,8

109 	 6,2	 199 	 12,0 	 122 	 9,5 	 54 	 4,5

267 	 15,1 	 216 	 13,0 	 152 	 11,9 	 13.5 	 11,4

89 	 5,0 	 95 	 5,7 	 59 	 4,6 	 124 	 10,5

94 	 5,3 	 79 	 4,7 	 20 	 1,5 	 47 	 3,9

40 	 2,2 	 31 	 1,9 	 41 	 3,2 	 42 	 3,5

198 	 231 	 212
	

156

85 	 148 	 144 	 109



Studenter
Students in
univer-
sities

AZ1 single persons 
67år
og
over
years
and
over

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group

Under
40 år
Under
40
years

40-66
år

years

15

Tabellen nedenfor viser forbruket for borteboende ugifte studenter og gjennomsnittet for

enslige i totalbefolkningen.

Tabell 3. Forbruk pr. måned for bortehoende ugifte studenter og for alle enslige i forskjellige
aldersgrupper i totalbefolkningen ) etter Vare- og tjenestegruppe, Kroner Consumption per
month for unmarried students not living With parents  and for alt8ingle . persons in different
age groups in the total population, by commodity and service group. Kroner

AlTé enslige

TOTALT FORBRUK TOTAL CONSUMPTION  
	

1 766 	 1 969 	 1 555 	 1 118

Matvarer (ikke spist ute) Food (not eaten at restaurants
etc.)  
	

259 	 258 	 354 	 311

Mat og drikke på kantine, kafé og restaurant Food and
beverages at canteens, restaurants, etc.  

	
212 	 150 	 42 	 9

Drikkevarer og tobakk Beverages and tobacco  
	

74 	 102 	 76 	 41

Klær og skotøy Clothing and footwear  
	

137 	 217 	 149 	 124

Bolig, lys og brensel Rent, fuel and power  
	

266 	 259 	 303 	 253

Møbler og husholdningsartikler, hushjelp, barnepass
Furniture, household equipment, domestic services, childcare

	
69 	 142 	 164 	 119

Helsepleie Medical care  
	

28 	 27 	 65 	 32

Kjøp, drift og vedlikehold av transportmidler Purchase,
operation and maintenance of transport equipment ....	 109 	 349 	 107 	 6

Bruk av offentlige transportmidler Use of public transport
services  	 123 	 • 141 	 86 	 66

Fritidssysler Recreation  	 267 	 208 	 134 	 109

Utdanning Education 	  • 	89	 19 	 3 	 0

Annet Other 	 . 	 134 	 97 	 72 	 48

Tallet på personer som svarte Number of respondents

Spørreskjema Questionnaire  	 198 	 95 	 210 	 240

Regnskapshefte Account book 	 • 	85	 95	 210 	 240

Det kan være på sin plass med noen kommentarer til resultatene. Forbruket for studentene

gjelder pr måned i skoleåret, mens forbruket for alle enslige er et månedlig gjennomsnitt for hele

kalenderåret.

Som en ser, varierer det totale forbruket nokså mye mellom de forskjellige aldersgrupper av

enslige i totalbefolkningen. De yngre har klart høyere forbruk enn de eldre. Ved en sammenligning

av forbruket for studenter og skoleelever med andre grupper av enslige, er det derfor vesentlig a ha

klart for seg hvilke grupper man sammenligner med. Det vil selvsagt være et vurderingsspørsmål

hvilke grupper det er "rimelig" eller "naturlig" å sammenligne studentene/elevene med. Tallene tyder

på at totalt forbruk for studenter ligger under gjennomsnittet for alle enslige under 40 år, men

over gjennomsnittet for gruppene 40-66 år og 67 år og over.

Tallene viser at utdanningssøkende i nokså stor utstrekning spiser i kantine, på kafé,

restaurant e.l.

Utgifter til bolig, lys og brensel omfatter blant annet leie, reparasjoner og renter på lån,

men ikke avdrag på lån. Dersom en også hadde tatt med avdragene i beløpene, ville tallene vært noe

høyere, kanskje særlig for gruppen "alle enslige".
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Forbruksposten "fritidssysler" omfatter blant annet fotoutstyr, båndspillere og platespillere,

grammofonplater, sportsutstyr, inngangspenger på forestillinger og arrangementer, bøker (unntatt lære-

bøker), aviser og tidsskrifter.

Posten "annet" omfatter blant annet feriereiser (unntatt reiser til og fra hjemsted). Måned-

lige ferieutgifter er beregnet ved å dividere årsutgiftene med 12. Feriereiser kan selvsagt forekomme

hele året, men kanskje helst om sommeren. Det er derfor trolig at disse utgiftene i skoleåret er

beregnet noe for høyt for studentene/elevene.

Vi har foretatt en oppstilling hvor alle enslige er splittet i yrkesaktive og ikke-yrkesaktive.

Som yrkesaktive er regnet personer som har utført minst 25 timers inntektsgivende arbeid i løpet av

siste 30-dagersperiode for undersøkelsen fant sted. (Se tabell 4).

Tabell 4. Forbruk pr. måned for borteboende ugifte studenter og for alle yrkesaktive og ikke-yrkes-
aktive enslige i totalbefolkningen, etter vare- og tjenestegruppe. Kroner Consumption
per month for unmarried students not living with parents and for all economically active
and inactive single persons in the total population, by commodity and service group.
Kroner

Alle enslige
Studenter 	All single persons

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service groupl)

Students in YrkesaktiveYrkesaktiveuni,ver- 	 aktivei-Economs 	 Economical-ities caZly active
ly inactiv.?_ 

TOTALT FORBRUK  	 1 766 	 1 836 	 1 170

Matvarer (ikke spist ute)  	 259 	 325 	 313

Mat og drikke på kantine, kafé og restaurant  	 212 	 96 	 14

Drikkevarer og tobakk  	 74 	 98	 43

Klær og skotøy 	

Bolig, lys og brensel 	

Møbler og husholdningsartikler, hushjelp, barnepass

Helsepleie 	

Kjøp, drift og vedlikehold av transportmidler 	

Bruk av offentlige transportmidler 	

Fritidssysler 	

Utdanning 	

Annet 	

137 	 198 	 118

266 	 281 	 268

69 	 168 	 122

28 	 39 	 47

109 	 248 	 10

123 	 111 	 72

267 	 172 	 113

89 	 7 	 3

134 	 93 	 47

Tallet på personer som svarte Number of respondents

Spørreskjema Questionnaire  	 198 	 220 	 325

Regnskapshefte Account book  	 85 	 220 	 325

1) For English translation, see table  3.

Tabellen viser at det er stor forskjell på forbruket for yrkesaktive og ikke-yrkesaktive

enslige. Forbruket for studenter ligger på et nivå som er nærmere gjennomsnittet for yrkesaktive

enn for ikke-yrkesaktive. En WI- her også være oppmerksom på at gjennomsnittstall kan dekke over

variasjoner innen disse gruppene. (Dersom en f.eks. deler inn alle yrkesaktive etter kjønn, finner

en at yrkesaktive menn har et totalt forbruk på 1 944 kroner pr. måned • mens forbruket for yrkes-

aktive kvinner er 1 746 kroner. Dette har rimeligvis sammenheng med inntektsforskjellen mellom

menn og kvinner).

Forbruket for elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler synes a ligge

litt lavere enn for studentene. Forbruket for elever ved yrkesskoler og gymnas ligger klart lavere.

Nivået for disse ligger omtrent på gjennomsnittet for ikke-yrkesaktive enslige.



Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service groupl )

Hjemme-
boere
Living
with
parents
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Forbruk for hjemmeboende ugifte studentertelever

Som nevnt foran er ikke aTt forbruk registrert i undersøkelsen for hjemmeboende studenter!

elever. Dette har sammenheng med at disse har mye av sitt forbruk felles med den øvrige hushold-

ning, og at det ikke er lett å finne ut hva hver enkelt person har brukt, f.eks. av matvarer.

Når det gjelder hjemmeboende, omfatter undersøkelsen bare universiteter/høgskoler og larer-

skoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler. I tabellen nedenfor er forbruket fordelt på vare- og

tjenestegrupper. For sammenligningens skyld tar vi også med forbruket for borteboende ved de samme

skoleslag.

Tabell 5. Forbruk pr. måned for ugifte studenter/elever i forskjellige skoleslag, etter vare - og
tjenestegruppe. Kroner Consumption per month for unmarried stUdents in various types of
school, by commodity and service group. Kroner

ærers o er, is
triktshogskoler og
tekniske skoler

Teachers' training
colleges, district

colleges and
technical schools

Borte- 	 Bore-'Hjemme-
boere 	 boere

boereNot .
LVingliving 	 livingwithwith 	 withparents

Parents 	 Parents

Universiteter ,

Og høgskoler
Universities

TOTALT FORBRUK   331 	 1 766 	 1 143 	 1 660   

Matvarer (ikke spist ute)  	 87 	 • 259 	 59 	 211

Mat og drikke på kantine, kafé og restaurant 	 122 	 212 	 127 	 196

Drikkevarer og tobakk  	 68 	 74 	 73 	 91

Klær og skotøy  	 140 	 137 	 145 	 143

Bolig, lys og brensel  	 50 	 266 	 9 	 201

Møbler og husholdningsartikler  	 54 	 68 	 35 	 73

Hushjelp, daghjelp, dagmamma  	 .

Helsepleie 	 . 	 18 	 28 	 18 	 28

Bruk av offentlige transportmidler til fl ytting
mellom hjemsted og lærested  	 50 	 46

Bruk av offentlige transportmidler pålærestedet,
porto og telefon  	 126 	 73 	 63 	 50

Kjøp, drift og vedlikehold av transportmidler 	 175 	 109 	 775 	 199

Fritidssysler    , 	 218 	 267 	 216 	 216

Utdanning  	 79 	 89 	 98 	 95

Ferieutgifter  	 151 	 94 	 94 	 79

Andre varer og tjenester  	 39 	 40 	 31 	 31

Tallet på personer som svarte Number of
respondents

Spørreskjema Questionnaire  	 113 	 198 	 143 	 231

Regnskapshefte Account book  	 43 	 85 	 91 	 148

1) For English translation, see table 2.
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Tabellen viser som ventet at hjemmeboere har mindre utgifter enn borteboere til matvarer
(også mat og drikke på kantine, kafé og restaurant), bolig, lys og brensel, og reiser mellom hjemsted

og lærested. Det kan være av interesse å sammenligne forbruket for hjemmeboere og borteboere når en

ser bort fra nettopp disse utgiftene. En finner da at forbruket for borteboende studenter er kr 979

og for hjemmeboende kr 1 068. Tilsvarende tall for elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler og
tekniske skoler er henholdsvis kr 1 005 og kr 948 pr. maned. Det ser altså ikke ut til a være noen

entydig tendens til at denne delen av forbruket er høyere eller lavere for hjemmeboere enn for borte-

boere. De observerte forskjellene er ikke større enn at de kan skyldes tilfeldigheter ved utvalgene.

4. Forbruk for gifte studentertelever

For gifte studenter/elever omfatter forbruket både utgifter som studenten/eleven selv og

utgifter som ektefellen og eventuelle barn har hatt, altså hele husholdningens forbruk. I tabellen

nedenfor er det foretatt gruppering etter vare- og tjenestegruppe for forskjellige skoleslag.

Tabell 6. Forbruk pr. måned for gifte studenter/elever i forskjellige skoleslag, etter vare- og
tjenestegruppe Consumption per month for married students in various types of school,
by commodity and service group

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group 2 )

Lærerskoler,
distrikthog-

skoler og tek-Universiteter og 	 Yrkesskolerl)niske skolerhogskolerl) 	 Vocational
Teachers' trainingUniversitiesl)	 schools1)
colleges, district
colleges and tech-

nical schools 
Prosent 	 Prosent 	 Prosent

Kroner Percen- Kroner Percen- Kroner Percen-
tages	 tages	 tages  

TOTALT FORBRUK  	 3 527 	 100,0 	 3 422 	 100,0 	 3 424 	 100,0

Matvarer (ikke spist ute)  	 589 	 16,7 	 587 	 17,2 	 681 	 19,9

Mat og drikke på kantine, kafé og restaurant  	 121 	 3,4 	 95 	 2,8 	 88 	 2,6

Drikkevarer og tobakk  	 96 	 2,7 	 110 	 3,2 	 122 	 3,6

Klær og skotøy  	 299 	 8,5 	 291 	 8,5 	 359 	 10,5

Bolig, lys og brensel  	 546 	 15,5 	 462 	 13:5 	 555 	 16,2

Møbler og husholdningsartikler  	 365 	 10,4 	 434 	 12,7 	 362 	 10,6

Hushjelp, daghjelp, dagmamma  	 96 	 2,7 	 79 	 2,3 	 122 	 3,6

Helsepleie  	 66 	 1,9 	 64 	 1,9 	 69 	 2,0

Bruk av offentlige transportmidler til flytting
mellom hjemsted og lærested  	 31 	 0,9 	 42 	 1,2 	 31 	 0,9

Bruk av offentlige transportmidler på lærer-
stedet, porto og telefon  	 184 	 5,2 	 125 	 3,6 	 132 	 3,9

Kjøp, drift og vedlikehold av transportmidler 	 423 	 12,0 	 474 	 13,9 	 392 	 11,5

Fritidssysler  	 341 	 9,7 	 336 	 9,8 	 256 	 7,5

Utdanning  	 115 	 3,3	 110 	 3,2 	 60	 1,8

Ferieutgifter  	 120 	 3,4 	 95 	 2,8 	 80 	 2,3

Andre varer og tjenester 	 134 	 3,8 	 116 	 3,4 	 114 	 3,3

Tallet på personer som svarte Number of
respondents

Spørreskjema Questionnaire  
	

147	 362 	 29

Regnskapshefte Account book  
	

73 	 180 	 29

1) Oslo, Bergen, Trondheim.
2) For English translation, see table 2.



Uten born Without children

Vare- og tjenestegruppe
"ommodity and service groupl)

pniversiteter
og høgskoler2)
Universities2)

Lærerskoler, dis-
triktshogskoler og
tekniske skoler

Teaohers' training
colleges, district
colleges and tech-
nical schools

Prosent
Kroner 	 Percen-

tages

Prosent
Kroner 	 Percen-

tages
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Tallene tyder iKke på noen forskjell i omfang og sammensetning av forbruket for gifte

studenter/elever ved disse skoleslagene. Tabellen omfatter både ektepar med og uten barn, og

ektepar der begge eller bare den ene ektefellpn er yrkesaktiv. Forbruket ma ventes å variere

en del med barnetall og yrkesaktivitet. Tabellen nedenfor gjelder gruppen der begge ektefeller

er studenter/elever. Det er skilt mellom ektepar med og uten barn.

Tabell 7. Forbruk pr. mined for gifte studenter/elever med og uten barn i forskjellige skoleslag
der begge ektefeller erstudent/elev, etter vare- og tjenestegruppe Consumption per month
for married students with and without children in various types Of school when both spou-
ses are students, by commodity and service group

Med ett eller •
flere barn 3 )

With one child
ore more 3 )

---MTV-&-iTIRTFT-
hogskoler,
rerskoler, dis-
triktshøgskoler

og tekniske skoler
Universities, tea-
chers' training col-
leges,distrietoolleges
and . technical schools

- 	 Prosent
Kroner 	 Percen-

tages -

TOTALT FORBRUK ,  	 3 236 	 100,0

Matvarer (ikke spist ute)  	 395 	 12,2

Mat og drikke på kantine, kaf& og
restaurant  	, 	 199 	 6,2

Drikkevarer og tobakk 	  , 	 74 	 2,3

Klær og skotøy , 	  , 	  • 	 258 	 8,0

Bolig, lys og brensel 	 ,  	 493 	 15,2

Møbler og husholdningsartikler  	 411 	 12,7

Hushjelp, daghjelp, dagmamma 	

Helsepleie 	  .  	 56 	 1,7

Bruk av offentlige transportmidler
til flytting mellom hjemsted 6g
lrested 	 ,  	 36 	 1,1

Bruk av offentlige transportmidler
0 lærestedet, porto og telefon -. 	 185 	 5,7
Kjøp, drift og vedlikehold av
transportmidler ,  	 325 	 10,1

Fritidssysler  	 360 	 11,2

Utdanning 	  •  	 153 	 4,7

Ferieut9ifter  	 166 	 5,1

Andre varer og tjenester  	 117 	 3,6

	3094
	

100,0
	

3 600 	 100,0

	

510 	 16,5
	

667 	 18,5

	

134
	

4,3 	 93 	 2,6

	

135
	

4,4 	 138

	

248
	

8,0 	 329 	 9,?

	

3$6
	

12,5 	 505 	 14,0

	

498
	

16,1 	 345 	 9,6

	

- 	 230 	 • 	 6,4

	

56
	

1,8 	 • 	 83 	 2,3

	

51 	 1,7 	 • 	 44 	 1,2

	

104 	 3,4 	 197 	 5,5

	

?73
	

8,8
	

355 	 9,9

	

348
	

11,2
	

313 	 8,7

	

141
	

4,6
	

135 	 3,8

	

115
	

3,7
	

44, 	 1,2

	

92
	

120 	 3,3
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Tallet på personer som svarte
Number of respondents

Spørreskjema Questionnaire ,.., 	 35
	

57
Regnskapshefte Account book  
	

11
	

25

2) Oslo, Bergen, Trondheim, 3) Gjennomsnittlig barnetall, ca. 1,2.
1) For English translation, see table 2. ,3) Average number of ch-hdren, circa 1.2.



20

Forbruket synes å være noe høyere for ektepar med enn for ektepar uten barn. Dette ser ut til

å ha sammenheng med blant annet utgiftene til mat, klær og skotøy og til barnepass. 	 -

I det følgende vil en sammenligne forbruket for ektepar under utdanning med gjennomsnittet for

samme type husholdning i totalbefolkningen. Vi nytter tall fra den generelle forbruksundersøkelsen i

1973. På samme måte som for ugifte borteboere er det foretatt prisomregninger og omgruppering av varer

og tjenester for A få. tallene mest mulig sammenlignbare. Siden studentene er den største blant de

undersøkte gruppene av gifte studenter/elever, har en sammenlignet med denne. Ekteparene for total-

befolkningen er gruppert etter alder på hovedinntektstakeren (tabell 8).

Tabell 8. Forbruk pr. måned for giftestudenter/eleveruten barnveduniversiteteroghøgskoler,derbegge
ektefeller er studenter/elever og for alle ektepar uten barn i totalbefolkningen med for-
skjellig alder på hovedinntektstakeren, etter vare- og tjenestegruppe. Kroner Consump-
tion per month for married students without children at universities when both spouses
are students, and for all married couples without children in the total population with
different age of the main income earner, by commodity and service group. Kroner

ATle ektepar uten barn

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service groupl)

All married couples.
'Studenter 	without children 
Students	 Hovedinntektstakerens alder
in univer-	 Age of main income earner 
sities 	 Under 	 67 år

40 år 	 40-66 	 og
over

Under	 år years
40	 years andyears over

TOTALT FORBRUK  	 3 236 	 3 902 	 2 860 	 2 040

Matvarer (ikke spist ute)  	 395 	 582 	 672 	 560

Mat og drikke på kantine, kafé og restaurant  	 199 	 110 	 49 	 15

Drikkevarer og tobakk  	 74 	 207 	 176 	 94

Klær og skotøy  	 258 	 286 	 280 	 170

Bolig, lys og brensel  	 493 	 649 	 352 	 308*

Møbler og husholdningsartikler, hushjelp, barnepass 	 418 	 512 	 269 	 209

Helsepleie  	 56 	 38 	 80 	 72

Kjøp, drift og vedlikehold av transportmidler  	 325 	 809 	 391 	 113

Bruk av offentlige transportmidler  	 221 	 152 	 177 	 218

Fritidssysler  	 360 	 332 	 260 	 200

Utdanning  	 153 	 •	8	 6 	 3

Annet  	 283 	 217 	 148 	 78

Tallet på ektepar som svarte Number of respondents

Spørreskjema Questionnaire 	

Regnskapshefte Account book 	

1) For EngZish translation, see table

35 	 104 	 351 	 250

11 	 104 	 351 	 250 

Tallene i tabellen viser gjennomsnittlig lavere forbruk for de utdanningssøkende enn for

ektepar i totalbefolkningen der hovedinntektstakeren er under 40 år, men høyere enn for ektepar der

hovedinntektstakeren er eldre. Det er rimelig at dette særlig har sammenheng med større grad av

yrkesdeltaking for yngre enn for eldre ektefeller. Vi har derfor sammenlignet studentene med alle

ektepar i totalbefolkningen der begge ektefeller, den ene, eller ingen av ektefellene er yrkesaktive

(tabell 9).
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Tabell 9. Forbruk pr. måned for giftestudenter/eleverutenbarnveduniversiteteroghogskoler,derbegge
ektefeller er student/elev og for alle ektepar uten barn i totalbefolkningen med forskjel-
lig yrkesdeltaking, etter vare- og tjenestegruppe. Kroner Consumption per month for
married students without chilgren at universities, when both spouses are students, and
for all married couples without children in the total population with different occupatio-
nal activity, by commodity and service group. Kroner

Alle ektepar uten barn
All married couples without children 

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service groupl )

Studenter
Students
in univer-
sities

' 	 Den eneBegge ekte- 	 ektefellenfeller yr- 	 yrkesaktivkesaktive One of theBoth spouses spouses eco-economic4- • nomicallyly active active

ingen av
ektefellene
yrkesaktiv
None of the
spouses eco-
nomically
active    

TOTALT FORBRUK 	

Matvarer (ikke spist ute) 	 , 	

Mat og drikke på kantine, kafé og restaurant

Drikkevarer og tobakk 	

Klær og skotøy 	

Bolig, lys og brensel 	

Møbler og husholdningsartikler, hushjelp,
barnepass 	

Helsepleie 	

Kjøp, drift og vedlikehold av

	3 236	 3 670 	 2 813 	 2 010

	

395 	 6,50 • 	 659 	 554

	

199 	 97 	 46 	 12

	

74 	 211 	 171	 90

	

258 	 371 	 248 	 159

	

493 	 522 	 356 	 319

	

418 	 429 	 26$ 	 208

	

56 	 37 	 96 	 63

transportmidler 	  ,  	 325 	 675 	 349 	 154

Bruk av offentlige transportmidler  	 221 	 167 	 186 	 204

Fritidssysler  	 360 	 314 	 278 	 174

Utdanning  	 153 	 4 	 6 	 6

Annet 	  , 	  , 	  , 	 283 	 193 	 150 	 76

Tallet på ektepar som svarte Number of
respondents

Spørreskjema Questionnaire  	 35 	 162 	 • 29? 	 251

Regnskapshefte Account book  
	

162 	 292 	 251

1) For English translation, see table

Tabellen viser omtrent tilsvarende forhold ved inndeling etter yrkesdeltaking som etter

alder. Studentene har gjennomsnittlig lavere forbruk enn ektepar hvor begge ektpfeller er yrkes ,

aktive, men høyere enn ektepar hvor bare den ene eller ingen er yrkesaktiv.

1 det følgende betrakter vi nærmere ektepar med barn. Ektepar med barn i undersøkelsen

hadde gjennomsnittlig ca. 1,2 barn. Vi sammenligner med alle ektepar mel ett barn i totalOefolk-

ningen, og deler inn massen etter ektefellenes yrkesaktivitet.



All married couples with 1 child 
Den ene

Begge ektefel-	 ektefellen
ler yrkesaktive 	 yrkesaktiv
Both spouses
	

One of the
economical-	 spouses eco-
ly active	 nomically

active

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service groupl )

Studenter og
skoleeleverz)
Students 2 )

22

Tabell 10. Forbruk pr. måned for gifte studenter/elever med barn derbegge ektefel ler erstudenter/elever og
for alle ektepar med ett barn i totalbefolkningen med forskjellig yrkesdeltaking, etter
vare- og tjenestegruppe. Kroner Consumption per month for married students with child-
ren, when both spouses are students, and for all married couples with one child in the
total population with different occupational activity, by commodity and service group.
Kroner

Alle ektepar med T barn

TOTALT FORBRUK  	 3 600 	 4 099 	 3 411

Matvarer (ikke spist ute)  	 667 	 833 	 726

Mat og drikke på kantine, kafé og restaurant .  	 93 	 66 	 60

Drikkevarer og tobakk  	 138	 184 	 151

Klær og skotøy  	 329 	 451 	 284

Bolig, lys og brensel  	 505	 484 	 • 545

Møbler og husholdningsartikler, hushjelp,
barnepass 	 .  	 575 	 508 	 413

Helsepleie  	 83 	 87 	 55

Kjøp, drift og vedlikehold av transport-
midler  	 355 	 664 	 571

Bruk av offentlige transportmidler  	 241 	 115 	 133

Fritidssysler  	 313 	 391 	 346

Utdanning  	 135 	 7 	 2

Annet  	 164 	 309 	 125

Tallet på ektepar som svarte Number of
respondents

Spørreskjema Questionnaire  
	

56
	

107 	 151

Regnskapshefte Account book  
	

21
	

107 	 151

2) Universiteter, høgskoler, lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler.
1) For English translation, see table 3. 2) Universities, teachers' training colleges, district
colleges and technical schools.

Tabellen viser at studentene/elevene gjennomsnittlig har lavere forbruk enn ektepar ellers

med ett barn hvor begge ektefeller er yrkesaktive, men kanskje noe høyere enn for ektepar ellers hvor

bare den ene er yrkesaktiv. Dette svarer til det vi fant foran ved sammenligninger for ektepar uten

barn.

Endringer i forbruket over tiden

Det ble foretatt en forbruksundersøkelse for borteboende ugifte studenter og elever ved

lærerskoler og tekniske skoler i 1967. Det kan ha interesse å betrakte utviklingen i forbruksutgif-

tene over tiden. Tallene fra den gang er ikke helt sammenlignbare med tallene fra denne under-

søkelsen. Det er imidlertid foretattvisse omgrupperinger av postene for å få tallene mest mulig

sammenlignbare.
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Tabell 11. Forbruk pr. måned for borteboende ugifte studenter/elever i 1967 og 1973/74 i forskjel-
lige skoleslag, etter vare- og tjenestegruppe. Løpende priser Consumption per month for
unmarried students not living with parents in 1967 and 1973/74 in various types of school,
by commodity and service group. Current prices

Vare- og tjenestegruppe
Commodity and service group 1)

Lærerskoler, tekniske skoler
og distriktshøgskoler

Teachers' training colleges,
district colleges and

technical schools

1967 	 1973/74 	 19672) 	 1973/74 
Prosent 	 Prosent 	 Prosent 	 Prosent

Kroner Percen- Kroner Percen- Kroner Percen- Kroner Percen-
tages	 tages	 tages	 tages 

Universiteter og høgskoler
Universities

TOTALT FORBRUK  	 967 	 100,0 	 1 766 	 100,0 	 841 	 100,0 	 1 660 	 100,0

Matvarer (ikke spist ute)  	 130 	 13,4 	 259 	 14,7 	 119 	 14,1 	 211 	 12,7

Mat og drikke på kantine, kafé og
restaurant  	 182 	 18,8 	 212 	 12,0 	 152 	 18,1 	 196 	 11,8

Drikkevarer og tobakk  	 41 	 4,2 	 74 	 4,2 	 31 	 3,7 	 91 	 5,5

Klær og skotøy  	 99 	 10,2 	 137 	 7,8 	 97 	 11,5 	 143 	 8,6

Bolig, lys og brensel  	 138 	 14,3 	 266 	 15,0 	 105 	 12,5 	 201 	 12,1

Møbler og husholdningsartikler  	 18 	 1,9 	 68 	 3,9 	 20 	 2,4 	 73 	 4,4

Hushjelp, daghjelp, dagmamma 	

Helsepleie  	 19 	 2,0 	 28 	 1,6 	 21 	 2,5 	 28 	 1,7

Bruk av offentlige transportmidler
til flytting mellom hjemsted og
lærested  	 34 	 3,5 	 50 	 2,8 	 39 	 4,6 	 46 	 2,8

Bruk av offentlige transportmidler
på lærestedet, porto og telefon  	 57 	 5,9 	 73 	 4,1 	 42 	 5,0 	 50 	 3,0

Kjøp, drift og vedlikehold av
transportmidler  	 26 	 2,7 	 108 	 6,2 	 21 	 2,5 	 199 	 12,0

Fritidssysler  	 97 	 10,0	 267 	 15,1 	 78 	 9,3 	 216 	 13,0

Utdanning  	 52 	 5,4 	 89 	 5,0 	 64 	 7,6 	 95	 5,7

Ferieutgifter  	 46 	 4,8 	 94 	 5,3 	 25	 3,0 	 79 	 4,7

Andre varer og tjenester  	 28 	 2,9 	 40	 2,2 	 27 	 3,2 	 31 	 1,9

2) Uveid gjennomsnitt for elever ved lærerskoler og tekniske skoler. -
2) For English translation, see table 2. 2) Unweighed average for students in teachers' training
colleges and technical schools.

Tabellen viser at total forbruksutgift for studenter har økt fra kr 967 til kr 1 766 pr.

maned, eller ca. 83 prosent. For elever ved lærerskoler, tekniske skoler og distriktshøgskoler har

det vært en økning fra kr 841 til kr 1 660 pr. måned, dvs. ca. 97 prosent. Dersom en ser på den

gjennomsnittlige økningen pr. husholdning for hele befolkningen i samme tidsrom, har denne vært ca.

82 prosentl). Den gjennomsnittlige størrelsen på husholdningene har imidlertid endret seg. Dersom

en ser på økningen pr. person, finner en at økningen er ca. 93 prosent i samme tidsrom. Det er imid-

lertid ikke mulig ut fra disse tallene å si noe sikkert om forbruksøkningen har vært storre eller

mindre for studenter/elever enn gjennomsnittlig for hele befolkningen i nevnte tidsrom. Dette skyldes

blant annet at det var visse mindre forskjeller i opplegget av undersøkelsene. Den eneste konklusjon

en kan trekke, synes å være at materialet ikke underbygger at det har vært vesentlige forskjeller i

veksten i totalt forbruk for borteboende ugifte studenter/elever og gjennomsnittet for hele befolk-

ningen.

Tabellen tyder på at det har foregått visse endringer i den relative sammensetning av for-

bruket. Den prosentvise andel til matvarer har gått ned, noe som vesentlig skyldes at utgifter på

kantine, kaféog restaurant relativt sett har gått ned. Derimot har det f.eks. vært en absolutt og

relativ økning i utgifter til egne transportmidler og fritidssysler. Det ser altså ut til a ha

foregått en viss vridning i sammensetningen av forbruket over fra såkalte "nødvendighetsgoder" til

1) I løpet av samme tidsrom har konsumprisindeksen okt med 49,9 prosent.
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mer "luksuspregede" goder. Dette kan tyde på at det har skjedd en viss økning i materiell velstand

for disse student-/elevgruppene mellom 1967 og 1973/74. En finner for øvrig samme tendens for ut-

viklingen i sammensetningen av forbruket i totalbefolkningen 1 ).

I kapittel III om finansiering vil en komme tilbake til endringen i velstand.

III. 	 Finansiering 

1. Borteboende ugifte studentertelever

Finansieringen omfatter det beløp som går med til å dekke alle forbruksutgifter i skoleåret.

Inntekter anvendt til sparing (herunder realinvestering, f.eks. i bolig) er ikke tatt med. Blant de

viktigste finansieringsmåter for ungdom under utdanning finner en lån, stipend, eget arbeid og støtte

fra foreldrene.

Vi betrakter borteboende ugifte studenter/elever og ser først på den totalefinansieringen.

Det totale finansieringsbeløp for undervisningsåret er kr 14 211 for studenter, kr 14 072 for elever

ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler, kr 8 826 for yrkesskoleelever og kr 8 294 for

gymnasiaster.

Totalt forbruk pr. måned i skoleåret er henholdsvis kr 1 766 og kr 1 660 for studenter og

elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler. En må her ta i betraktning at gaver

i form av gjenstander er tatt med under forbruket, men ikke under finansieringen. Slike gaver utgjør

for de to gruppene kr 86 og kr 63 pr. måned. Tilsvarende beløp for borteboende yrkesskoleelever og

gymnasiaster er henholdsvis kr 53 og kr 120. Ved sammenligning av forbruk og finansiering av for-

bruket holder vi gaver i form av gjenstander utenfor.

Tabell 12. Totalt forbruk Rr. måned og finansiering pr. skoleår for borteboende ugifte studenter/
elever. Kroner) Total consumption per month and financing per school year for unmar-
ried students not living with parents. Kroner2 )

Skoleslag
Type of school

Totalt forbruk
pr. måned i
skoleåret
Total consump-
tion per
month in the
school year

Total finansie-
ring pr. skoleår
Total financing
per school year

Universiteter og høgskoler Universities  	 1 680 	 14 211

Lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler
Teachers' training colleges, district colleges and
technical schools   1 597 14 072

Yrkesskoler Vocational schools  	 1 229 	 8 826

Gymnas Secondary schools, upper stage  	 1 065 	 8 294

2) Mottatte gaver i form av gjenstander er holdt utenfor.
2) Commodities received as gifts are not included.

Finansieringen er registrert ved at studentene/elevene har fylt ut et spørreskjema. En må

regne med visse unøyaktigheter i dataene. Særlig gjelder vel dette inntekt av eget arbeid og støtte

fra foreldrene. Derimot kan en trolig regne med at beløp i lån og stipend er temmelig riktige. Ved

å sammenholde forbruks- og finansieringstall får en et inntrykk av konsistensen og påliteligheten i

tallene. Studentene kan studere ca. 8,5 måneder pr. skoleår i følge forbruks- og finansieringsbeløpene.

Tilsvarende tall for elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler er ca. 8,8 måneder,

yrkesskoleelever ca. 7,2 måneder og gymnasiaster ca. 7,8 måneder.

1) Se Forbruksundersøkelse 1973, NOS, A 705, tabell 2.



25

Studentene kan altså gjennomsnittlig finansiere 8,5 måneders studium pr. skoleår. Dette kan

f.eks. omfatte tiden fra 1. septembertil 31. mai, hvis en regner med at tilsammen 0,5 måneder finan-

sieres på annen måte, f.eks. ved gratis opphold hos foreldrene i juleferien. Det er trolig mange som

avslutter studiet rundt 1. juni, f.eks. for å ta sommerjobb. Forbruks- og finansieringstallene synes

altså å stemme noenlunde overens. Tilsvarende betraktninger kan gjøres for elever ved lærerskoler,

distriktshøgskoler og tekniske skoler.

Tallene 7,2 måneder og 7,8 måneder for yrkesskoleelever og gymnasiaster virker lave. Det er
trolig at de innhentede opplysninger ikke alltid har vært likepålitelige. Foreldrene til elevene kan

f.eks. tenkes å ha ordnet med betaling av visse utgifter for eleven, f.eks. husleie, uten at eleven

alltid har husket på å fore opp dette som en del av finansieringen.

Tabellen nedenfor viser hvordan gruppen av ugifte borteboende studenter/elever finansierer

utdanningen.

Tabell 13. Finansiering pr. skoleår for borteboende ugifte studenter/elever ved forskjellige skole-
slag, etter finansieringsmåte Financing per school year for unmarried students not
living with parents in various types of school, by way of financing

Finansieringsmåte
Way of financing

Lærerskoler,
distriktshog-

	skoler og tek- 	 GymnasUniversiteter 	 niske skoler 	 Yrkesskoler Secondaryog høgskoler 	Teachers' trai- 	 Vocational schools,
Universities 	 ning colleges, 	 schools

district col-
upper stage

leges and tech-
nical schools 

Prosent 	 Prosent 	 Prosent 	 Prosent
Kroner Percen- Kroner Percen- Kroner Percen- Kroner Percen-

tages 	tages	 tages 	 tages

TOTAL FINANSIERING TOTAL
FINANCING 	  14 211 	 100,0 	 14 072 	 100,0 	 8 826 	 100,0 	 8 294 	 100,0

Eget arbeid siste sommerferie
Paid work last summer holiday  	1 318	 9,3 	 1 089 	 7,7 	 1 069 	 12,1 	 872 	 10,5

Eget arbeid i andre ferier i dette
skoleåret Paid work in other
holidays this school year  	 198 	 1,4 	 87 	 0,6 	 36 	 0,4 	 108 	 1,3

Eget arbeid ved siden av skole-
gangen dette skoleåret Paid
work during this school year  	1 2 0 	 8,5 	 135 	 1,0 	 111 	 1,3 	 47 	 0,6

Bruk av tidligere oppsparte midler
Savings  	 373 	 2,6 	 727 	 5,2 	 367 	 4,2 	 229 	 2,8

Lån i Statens lånekasse Student
loan from the State Educational
Loan Fund  	 7 619 	 53,6 	 7 923 	 56,3 	 1 855 	 21,0 	 420 	 5,1

Stipend i Statens lånekasse
Scholarship from the State Edu-
cational Loan Fund  	 2 299 	 16,2 	 2 771 	 19,7 	 2 793 	 31,6 	 2 639 	 31,8

Andre stipend Other scholarships 	 15 	 0,1 	 62 	 0,4 	 123 	 1,4 	 108 	 1,3
Lån i private banker Bank loan  	 127 	 0,9 	 195 	 1,4 	 93 	 1,1 	 37 	 0,4
Lån av foreldre Loan from parents 	 296 	 2,1 	 210 	 1,5 	 239 	 2,7 	 112 	 1,4
Andre private lån Loan from other
persons  	 28 	 0,2 	 22 	 0,2 	 159 	 1,8 	 10 	 0,1

Pengestøtte fra foreldre Finan-
cial support (gifts) from
parents  	 342 	 2,4 	 542 	 3,9 	 1 360 	 15,4 	 3 639 	 43,9

Pengestøtte fra andre private
personer Financial support
(gifts) from other persons  	 47 	 0,3 	 44 	 0,3 	 • 111 	 1,3 	 48 	 0,6

Trygdeytelser Social insurance  	110	 0,8 	 15 	 0,1 	 240 	 2,7 	 20 	 0,2
Arv, gevinst Inheritance, prize  	97	 0,7 	 47 	 0,3 	 70 	 0,8 	 3 	 0,0
Renteinntekt, aksjeutbytte In-
terest, stock dividend  	 38 	 0,3 	 5 	 0,0 	 2 	 0,0 	 - 	 -

Andre finansieringsmåter Other
means of financing 	 99 	 0,7 	 198 	 1,4 	 198 	 2,2 	 2	 0,0

Tallet på personer som svarte
Number of respondents 	 197 	 229 	 209 	 160
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Det er visse markerte forskjeller i finansieringsmåtene for de forskjellige grupper av ut-

danningssøkende. For studenter og elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler

utgjør lån en relativt stor del av finansieringen. For yrkesskoleelever og gymnasiaster utgjør

pengestøtte fra foreldrene en vesentlig del av finansieringen.

For studentene utgjør inntekt av eget arbeid og tidligere oppsparte midler tilsammen

kr 3 094 pr. skoleår, dvs. 22 prosent av samlet finansiering. Tilsvarende tall for elever ved

lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler er kr 2 038 eller 14 prosent, for yrkesskole-

elever kr 1 583 eller 18 prosent og for gymnasiaster kr 1 256, dvs. 15 prosent. Beløpet for stu-

denter er altså høyere enn for de andre gruppene. Dette har sammenheng med at studentene i mot-

setning til de andre gruppene i betydelig grad arbeider i skoleåret ved siden av studiet.

Lån i Statens lånekasse for utdanning utgjør vel halvparten av finansieringen for studenter

og elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler. Stipend representerer ca. 16-20

prosent for de samme gruppene. Lån og stipend fra Lånekassen utgjør i alt ca. 70-75 prosent av

total finansiering for disse gruppene. For yrkesskoleelever og gymnasiaster dekker studielån bare

en relativt liten del av finansieringsbehovet, mens stipend utgjør en stor andel, 32 prosent. Andre

lån og stipend representerer bare mindre beløp for alle gruppene.

Pengestøtte fra foreldrene utgjør mindre beløp for studenter og elever ved lærerskoler,

distriktshogskoler og tekniske skoler, men større beløp for yrkesskoleelever, 15 prosent, og rela-

tivt store beløp for gymnasiaster, 44 prosent. Her er ikke støtte i form av gjenstander tatt med.

Dersom en går ut fra at gjenstandene i sin helhet kommer fra foreldrene, blir støtten pr. skoleår

henholdsvisca. kr 1 100, ca. kr 1 100, ca. kr 1 800 og ca. kr 4 700 for de 4 gruppene. Som nevnt foran,

er imidlertid antakelig støtten fra foreldrene oppgitt for lavt for de to sistnevnte gruppene.

Andre finansieringsformer, som støtte fra andre enn foreldrene, trygdeytelser, arv og gevin-

ster, renteinntekt m.v. representerer relativt mindre beløp.

Finansiering ved lån i Statens lånekasse utgjør som nevnt en stor del av den samlede finan-

siering for studenter og elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler. Blant disse

student-/elevgruppene var det ca. 90 prosent som hadde lån i Statens lånekasse. Tabellen nedenfor

viser finansieringsbeløp etter finansieringsmåte for studenter/elever med og uten lån.

Siden det er få studenter/elever uten lån i Statens lånekasse, er tallene for disse gruppene

nokså usikre. Tallene for total finansiering er noe lavere for gruppene uten lån enn med lån. En

relativt stor del av finansieringen for gruppen uten lån i Lånekassen skjer ved eget arbeid, bruk

av oppsparte midler og pengestøtte fra foreldrene. Studenter/høgskoleelever uten lån finansierer

gjennomsnittlig kr 10 355 av forbruket ved eget arbeid, bruk av oppsparte midler 'og støtte fra for-

eldre, mens beløpet for gruppen med lån er kr 2 645. Tilsvarende tall for elever ved lærerskoler,

distriktshøgskoler og tekniske skoler er henholdsvis kr 6 292 og kr 2 112.

For å få et visst innblikk i utviklingen over tiden i finansieringsmulighetene for ungdom

under utdanning, vil en sammenligne finansieringsmåtene i denne undersøkelsen med resultatene fra

forbruksundersøkelsen i 1967 (tabell 15).

Tabellen tyder på at det har foregått en vesentlig forskyvning i den relative betydning av

de forskjellige finansieringsmåtene for borteboende ugifte studenter/elever. Finansiering ved eget

arbeid utgjorde en klart større andel av total finansiering i 1967 enn i 1973/74. Det samme gjelder

gaver (og lån) fra foreldrene. Slike gaver og lån representerte til sammen i 1967 15,3 prosent og

i 1973/74 4,5 prosent av totalfinansiering for studenter. Tilsvarende tall for elever ved lærerskoler

og tekniske skoler var henholdsvis 11,9 og 5,4 prosent.

Lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning utgjorde større andeler i 1973/74 enn i 1967.

For stipendienes vedkommende skyldes dette vesentlig innføringen av borteboerstipend.

Sett under ett tyder tallene på at studentene/elevene er blitt mindre avhengige av støtte

fra foreldrene og av eget inntektsgivende arbeid, fordi det offentlige gjennom låne-/stipendordninger

har økt sin andel av finansieringen. Dette gjelder som nevnt borteboende ugifte. (Undersøkelsen i

1967 omfattet ikke hjemmeboende eller gifte.)



10 652 	 100,0 	 14 211 	 100,0 9 637 	 100,0 	 14 072 	 100,0

	3 324	 31,2
	

3 094 	 21,8
	

2 185 	 22,7 	 2 038 	 14,5

	

4 284 	 40,2
	

7 619
	

53,6
	

4 802 	 49,8
	

7 923 	 56,3

	

296 	 2,8
	

127
	

0,9
	

257 	 2,7
	

195 	 1,4

	

478 	 4,5
	

296
	

2,1
	

462 	 4,8
	

210 	 1,5

	

80 	 0,8
	

28 	 0,2
	

219 	 2,3 	 22 	 0,2

	

631 	 5,9
	

2 314 	 16,3
	

773 	 8,0 	 2 833 	 20,1

	

1 152 	 10,8
	

342 	 2,4
	

682 	 7,1 	 542 	 3,9

	

407 	 3,8
	

391 	 2,8
	

257 	 2,7 	 309 	 2,2
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Tabell 14. Finansiering pr. skoleår for borteboende ugifte studenter/elever med og uten lån i
Statens lånekasse for forskjellige skoleslag, etter finansieringsmåte Financing per
school year for unmarried students not living with parents with and without loan from
the State Educational Loan Fund in various types of school, by way of financing

Finansieringsmåte
Way of financingl)

Universiteter og høgskoler
Universities

lån
	

Uten l ån
With loan 
	

Without loan 
Prosent
	

Prosent
Kroner Percen- Kroner Percen-

tages	 tages

ærers o er, is ri s
skoler og tekniske skoler
Teachers' training col-
leges, district colleges
and technical schools 

Med lån 	 Uten lån
With loan 	 Without loan 

Prosent 	 Prosent
Kroner Percen- Kroner Percen-

tages	 tages

TOTAL FINANSIERING 	

Eget arbeid siste sommerferie 	
Eget arbeid i andre ferier i dette

skoleåret 	
Eget arbeid ved siden av skole-

gangen dette skoleåret 	
Bruk av tidligere oppsparte midler
Lån i Statens lånekasse 	
Stipend i Statens lånekasse 	
Andre stipend 	
Lån i private banker 	
Lån av foreldre 	
Andre private lån 	
Pengestøtte fra foreldre 	
Pengestøtte fra andre private

personer 	
Trygdeytelser
Arv, gevinst 	
Renteinntekt, aksjeutbytte 	
Andre finansieringsmåter 	

lallet på personer som svarte
Number ofrespondents 	

	14 340	 100,0
	

12 886 	 100,0 	 14 454 	 100,0 	 11 010 	 100,0

	

1 159 	 8,1
	

2 651 	 20,6 	 1 096 	 7,6 	 963 	 8,7

	

176 	 1,2 	 373 	 2,9 	 80	 0,6 	 131 	 1,2

	

725 	 5,1 	 5 517 	 42,8 	 122 	 0,8 	 154 	 1,4

	

321 	 2,2 	 786 	 6,1 	 517 	 3,6 	 2 546 	 23,1

	

8 468 	 59,1 	 - 	 - 	 8 938 	 61,8 	 - 	 -

	

2 400 	 16,7 	 1 325 	 10,3 	 2 819 	 19,5 	 2 486 	 22,6

	

15 	 0,1 	 - 	 - 	 39 	 0,3 	 197 	 1,8

	

138 	 1,0 	 - 	 - 	 221 	 1,5 	 - 	 -

	

279 	 1,9 	 482 	 3,7 	 227 	 1,6 	 205 	 1,9

	

32 	 0,2 	 - 	 - 	 25 	 0,2 	 - 	 -

	

264 	 1,8 	 1 029 	 8,0 	 297 	 2,1 	 2 498 	 22,7

	

46 	 0,3 	 36 	 0,3 	 25 	 0,2 	 163 	 1,5

	

126 	 0,9 	 - 	 - 	 5 	 0,0 	 73 	 0,7

	

33 	 0,2 	 688 	 5,3 	 16 	 0,1 	 242 	 2,2

	

43 	 0,3 	 - 	 - 	 3 	 0,0 	 16 	 0,1

	

113 	 0,8 	 - 	 - 	 24 	 0,2 	 1 336 	 12,1

178 	 19 	 207 	 22

Ti) For English translation, see table 13.

Tabell 15. Finansiering pr. skoleår for borteboende ugifte studenter/elever ved forskjellige skole-
slag i 1967 og 1973/74, etter finansieringsmåte Financing per school year for unmarried
students not living with parents in various types of school in 1967 and 1973/74, by way
of financing

Finansieringsmåte
Way of financing

Lærerskoler, distriktsh0g-
skoler og tekniske skoler
Teachers' training col-
leges, district colleges
and technical schools

1967 	 1973/74 	 19671) 	 1973/74 
Prosent 	 Prosent 	 Prosent 	 Prosent

Kroner Percen- Kroner Percen- Kroner Percen- Kroner Percen-
ta es	 taies	 ta es 	•	 ta es

Universiteter og høgskoler
Universities

TOTAL FINANSIERING TOTAL
FINANCING 	

Eget arbeid, oppsparte midler
Paid work, savings 	

Ian i Statens lånekasse Student
loan from the State Educational
Loan Fund 	

Lån i private banker Bank loan
Lån av foreldre Loan from parents
Andre private lån Loan from other

persons 	
Stipend Scholarships 	
Pengegaver fra foreldre Financial

support (gifts) from parents 	
Annet Other 	

Tallet på personer som svarte
Number of respondents  

	
407
	

197
	

248
	

229 
1) Uveid gjennomsnitt for elever ved lærerskoler og tekniske skoler.
1) Unweighed average for students in teachers' training colleges and technical schools.
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2. Hjemmeboende ugifte studenter/elever

Det totale finansieringsbeløp for undervisningsåret er kr 10 726 for studenter og kr8 912

for elever ved lærerskoler, distriktshogskoler og tekniske skoler. Totalt forbruk pr. maned i

skoleåret er henholdsvis kr 1 331 og kr 1 143 for de to gruppene. Gaver i form av gjenstander er

tatt med under forbruket, men ikke under finansieringen. Gavene utgjør kr 81 og kr 73 pr. måned.

Ved sammenligning av . forbruk og finansiering av forbruket holder vi gavene utenfor.

Tabell 16. Forbruk pr. måned og finansiering pr. skoleår for hjemmeboende ugifte studenter/elever.
Kroner') Consumption per month and financing per school year for unmarried students
living with parents. Kronen)

Skoleslag
Type of school

o a 	 or ru pr.
måned i skoleåret
Total consumption
per month in
the school _year 

1 250

1 040

Total finansie-
ring pr. skoleår
Total financing
per school year

Studenter Students in universities 	

Elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler og
tekniske skoler Students in teachers' training
colleges, district colleges and technical schools 	

10 726

8 912

1) Mottatte gaver i form av gjenstander er her holdt utenfor.
1) Commodities received as gifts are not included.

Tallene for hjemmeboende er vesentlig lavere enn for borteboere. Dette har sammenheng med

at en betydelig del av forbruket (og finansieringen) for hjemmeboere ikke er registrert, særlig en

stor del av forbruket av matvarer og bolig, lys og brensel.

Ved å sammenholde forbruks- og finansieringstallene far en et inntrykk av konsistensen og

påliteligheten i tallene. Beløp for totalt forbruk og total finansiering viser at finansieringen kan

dekke 8,6 måneders studium/skolegang pr. skoleår for begge gruppene. Dette tilsvarer omtrent det vi

fant for borteboende ugifte ved samme skoleslag. Dette kan tyde på at tallmaterialet er av rimelig

god kvalitet.

I følgende tabell er det vist hvor Rye de forskjellige finansieringskilder betyr for ugifte

hjemmeboende studenter/elever. Til sammenligning er det også tatt med beløp for ugifte borteboende.

Det er visse forskjeller mellom hjemmeboere og borteboere i finansieringsmåtene. Stipend-

andelen er spesielt mye lavere for hjemme- enn for borteboere. Dette har sammenheng med borte-

boerstipendiet. Den samlede andel av stipend og lån fra Statens lånekasse er 46 prosent for hjemme-

boende studenter, mens den er ca. 70 prosent for borteboende. Tilsvarende tall for elever ved lærer-

skoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler er henholdsvis 59 og 76 prosent.

Finansiering ved eget arbeid representerer større beløp for hjemmeboere enn for borteboere.

Inntekt av eget arbeid (tillagt tidligere oppsparte midler) utgjør for hjemmeboende studenter kr 4 538

mot kr 3 094 for borteboende. Andelen av total finansiering for hjemmeboende er 42 prosent. Til-

svarende beløp for elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler•og tekniske skoler er henholdsvis kr

2 735 og kr 2 038, med en andel av total finansiering for hjemmeboende på 31 prosent.

State og lån fra foreldrene i form av direkte pengehjelp utgjør tilsammen mellom 500 og

800 kroner pr. skoleår for de hjemmeboende.

Andre finansieringsmåter enn de som her er nevnt representerer mindre beløp.
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Tabell 17. Finansiering pr. skoleår for ugifte studenter/elever ved forskjellige skoleslag, etter
finansieringsmåte Financing per school year for unmarried students in various types of
school, by way of financing

Finansieringsmåte
Way of financingl )

Lærerskol er , di stri .ktshog-
skoler og tekniske skoler
Teachers' training col-
leges, district colleges
and technical schools

	Hjemmeboende	 Borteboende 	 Hjemmeboende 	 .Borteboende
	Living with	 Not living	 Living with	 Not living

parents 	 with parents	 parents 	 with parents 
Prosent 	 Prosent 	 Prosent 	 Prosent

Kroner Percen- Kroner Percen- Kroner Percen- Kroner Percen-
	tages	 tages	 tages	 tages

Universiteter og høgskoler
Universities

TOTAL FINANSIERING 	  10 726 	 100,0 	 14 211 	 100,0 	 8 912 	 100,0 	 14 072 	 100,0

Eget arbeid siste sommerferie  	 1 579 	 14,7 	 1 318 	 9,3 	 1 562 	 17,5 	 1 089 	 7,7

Eget arbeid i andre ferier i dette
skoleåret  	 394 	 3,7 	 198 	 1,4 	 175 	 2,0	 87 	 0,6

Eget arbeid ved siden av skole-
gangen dette skoleåret  	 1 974 	 18,4	 1 205 	 8,5 	 421 	 4,7 	 135 	 1,0

Bruk Av tidligere oppsparte midler 	 591 	 5,5 	 373 	 2,6 	 577 	 6,5 	 727 	 5,2

Lan i Statens lånekasse  	 4 259 	 39,7 	 7 619 	 53,6 	 4 523 	 50,7 	 7 923 	 56,3

Stipend i Statens lånekasse  	 691 	 6,4 	 2 299 	 16,2 	 764 	 8,6 	 2 771 	 19,7

Andre stipend  	 45 	 0,4 	 15 	 0,1 	 112 	 1,3 	 62 	 0,4

Lån i private banker  	 - 	 - 	 127 	 0,9 	 10 	 0,1 	 195 	 1,4

Lan av foreldre  	 342 	 3,2 	 296 	 2,1 	 33 	 0,4 	 210 	 1,5

Andre private lån  	 - 	 - 	 28 	 0,2 	 24 	 0,3 	 22 	 0,2

Pengestøtte fra foreldre  	 425 	 4,0 	 342 	 2,4 	 520 	 5,8 	 542 	 3,9

Pengestotte fra andre private
personer  	 - 	 - 	 47 	 0,3 	 54 	 0,6 	 44 	 0,3

Trygdeytelser  	 159 	 1,5 	 110 	 0,8 	 - 	 - 	 15 	 0,1

Arv, gevinst  	 16 	 0,1 	 97 	 0,7 	 18 	 0,2 	 47 	 0,3

Renteinntekt, aksjeutbytte .....  	 205 	 1,9 	 38 	 0,3 	 19 	 • 	 0,2 	 5 	 0,0

Andre finansieringsmåter  	 47 	 0,4 	 99 	 0,7 	 100 	 1,1 	 198 	 1,4

Tallet på personer som svarte
Number of respondents 	

1) For English translation, see table 13.

110 197 	 251 	 229  

3. Gifte studenterLelever der begge ektefeller studererLgår på skole

I undersøkelsen ble de forskjellige finansieringsmåtene registrert også for gifte studenter/

elever. Finansieringen er registrert for hver enkelt av ektefellene i de tilfelle hvor begge stude-

rer/går på skole. I denne framstillingen skal en først se på finansieringsmåtene for den av ekte-

fellene som var trukket ut til undersøkelsen. (For ektefellen til vedkommende er det registrert om

han/hun studerer/går på skole og i tilfelle hvordan skolegangen finansieres, men ikke hvilket skole-

slag vedkommende går på). Etterpå skal vi behandle finansieringen for hele husholdningen og sammen-

holde denne med det totale forbruket for hele husholdningen.

Tabellen nedenfor viser finansieringsbeløp etter finansieringsmåte for studenter som er

gift med student/elev. For sammenligning er også beløp for ugifte borteboere tatt med i tabellen.



Universiteter og høgskoler
Universities

Lærerskoler, distriktsbog-
skoler og tekniske skoler
Teachers' training col-
leges, district colleges
and technical schools

Finansieringsmåte
Way of financing

Gift med
student/elev

Married
with student

Borteboende
ugift

Unmarried
not living

with parents 
Prosent

Kroner Percen-
tages

Gift med
student/elev

Married
with student

Borteboende
ugift

Unmarried
not living.

with parents 
Prosent

Kroner Percen-
tages    

Prosent
Kroner Percen-

tages

Prosent
Kroner Percen-

tages
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Tabell 18. Finansiering pr. skoleår for gifte med og uten barn hvor begge ektefeller er studenter/
elever og for borteboende ugifte vedforskjell ige skoleslag, etter finansieringsmåte Financing
per school year for married students with and without children when both spouses are
students and for unmarried students not living with parents in various types of school,
by way of financing

TOTAL FINANSIERING TOTAL
FINANCING 	

 
16 937 	 100,0 	 14 211 	 100,0

	
15 640 	 100,0 	 14 072 	 100,0

Eget arbeid siste sommerferie
Paid work last summer holiday 	

Eget arbeid i andre ferier i dette
skoleåret Paid work in other
holidays this school year 	

Eget arbeid ved siden av skole-
gangen i dette skoleåret Paid
work during this school year  

Bruk av tidligere oppsparte midler
Savings 	

Lån i Statens lånekasse Student
loan from the State Educational
Loan Fund  

Stipend fra Statens lånekasse
Scholarship from the State Edu-
cational Loan Fund 	

Andre stipend Other scholarships

Lån i private banker Bank loan  

Lån av foreldre Loan from parents

Andre private lån Loan from
other persons 	

Pengestøtte fra foreldre Financial
support (gifts) from parents 	

Pengestøtte fra ektefelle Finan-
cial support (gifts) from spouse 	

Pengestøtte fra andre private
personer Financial support (gifts)
from other persons 	

Trygdeytelser Social insurance 	

Arv, gevinst Inheritance, prize

Renteinntekt, aksjeutbytte
Interest, stock dividend 	

Andre finansieringsmåter Other
means of financing 	

Tallet på personer som svarte
Number of respondents 	

	1 473	 8,7 	 1 318 	 9,3 	 1 224 	 7,8 	 1 089 	 7,7

	

91 	 0,5 	 198 	 1,4 	 21 	 0,1 	 87 	 0,6

	

2 922 	 17,3 	 1 205 	 8,5 	 720 	 4,6 	 135 	 1,0

	

806 	 4,8 	 373 	 2,6 	 554 	 3,5	 727 	 5,2

	

7 167 	 42,3 	 7 619 	 53,6 	 7 955 	 50,9 	 7 923 	 56,3

	

2 364 	 14,0	 2 299 	 16,2 	 2 974 	 19,0	 2 771 	 19,7

	

196 	 1,2 	 15 	 0,1 	 44 	 0,3 	 62 	 0,4

	

157 	 0,9	 127 	 0,9 	 562 	 3,6	 195 	 1,4

	

41 	 0,2 	 296 	 2,1 	 . 	 144 	 0,9 	 210 	 1,5

	

37 	 0,2 	 28 	 0,2 	 41 	 0,3	 22 	 0,2

	

389 	 2,3 	 342 	 2,4 	 60 	 0,4 	 542 	 3,9

	

787 	 4,6 	 - 	 - 	 656 	 4,2 	 - 	 -

	

106 	 0,6 	 47 	 0,3 	 89 	 0,6 	 44 	 0,3

	

137 	 0,8	 110 	 0,8 	 129 	 0,8 	 .15 	 0,1

	

1 	 0,0 	 97 	 0,7 	 28 	 0,2 	 47 	 0,3

	

122 	 0,7 	 38 	 0,3 	 82 	 0,5	 5 	 0,0

	141	 0,8 	 99 	 0,7 	 357 	 2,3 	 198 	 1,4

54 	 197 	 93 	 229
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Finansieringsbeløpene for gifte omfatter både gifte med og uten barn. Det syntes ikke å være
noe klare forskjeller mellom gifte med og uten barn for studenter, bortsett fra posten trygder (trolig

vesentlig barnetrygd). For elever ved lærerskoler m.v. var total finansiering kr 14 867 for gifte

uten barn og kr 17 531 for gifte med barn.

Finansieringen for gifte omfatter finansiering av utgifter til den uttrukne personen, men ikke

ektefelle eller eventuelle barn. En må vente at det kan være vanskelig for en person å si hvor mye av

inntektene som går til å dekke akkurat den delen av forbruket vedkommende selv Ryter godt av. En kan

neppe gå ut fra at opplysningene alltid har vært like nøyaktige.
Tallene i tabellen tyder ikke på at det er noen entydig forskjell i beløpene til lån og stipend

for gifte og enslige borteboere. Inntekten av eget arbeid ved siden av skolegangen synes derimot å

være noe høyere for gifte enn for enslige borteboere.

Gifte oppgir å ha finansiert en del av utdanningskostnadene ved pengestøtte fra ektefellen.

Disse personers ektefelle er selv studenter/elever. En bor vel regne med at det kan være vanskelig for

ektefellene A holde rede på overføringer av penger internt i husholdningen, og at disse oppgavene ikke

er helt pålitelige.

Det kan derfor være vel så interessant å se på samlet finansieringsbeløp for ektefellene. Ved

A sammenligne med forbruket, får en et inntrykk av påliteligheten i tallene. Vi holder pengestøtte

nell9m ektefellene utenfor, i det - slik støtte ikke påvirker samlet finansieringsbeløp.

For ektepar uten barn hvor den uttrukne person er student, er totalt finansieringsbeløp

kr 28 776 pr. skoleår". For elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler er tilsvar-

ende beløp kr 25 990. For Oslo, Bergen, Trondheim kr 28 278 og for Sør-Norge ellers kr 24 832. For

ektepar med ett eller flere barn er beløpet kr 32 830.

Forbruk pr. måned i skoleåret for ektepar uten barn er for studenter kr 3 236 og for elever

ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler kr 3 090. Med de nevnte finansieringsbeløp vil

dette bety at finansieringen rekker til henholdsvis 8,9 og 8,4 måneders studium/skolegang. For ektepar

ned barn er forbruket kr 3 600 pr. måned, og det medfører at finansieringsbeløpet rekker til 9,1 må-

heders skolegang/studium. Disse tallene virker ikke urimelige, noe som kan tyde på at datamaterialet

1.r. av rimelig god kvalitet.

Tabellen nedenfor viser finansieringen av studiet/skolegangen etter finansieringsmåte.

Totalt finansieringsbeløp synes a være noe høyere for studenter enn for elever ved lærerskoler,

distriktshøgskoler og tekniske skoler. Dette ser ut til delvis å ha sammenheng med geografiske ulik-

heter i og med at tallene for Oslo, Bergen, Trondheim er noe høyere enn for Sør-Norge ellers. Til-

;varende forhold er antakelig forklaringen på at inntekt av eget arbeid utgjør større beløp for stu-

denter enn for elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler. Det er trolig lettere

d skaffe seg arbeid ved siden av studiet/skolegangen i de store byene enn de fleste andre steder.

Dessuten er det antakelig lettere å kombinere inntektsgivende arbeid med et universitetsstudium enn

ned mer "skolepreget" undervisning.
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Tabell 19. Samlet finansieringl) pr. skoleår for ektepar med og uten barn hvor begge ektefeller er
studenter/elever forforskjellige skoleslag, etter finansieringsmåte Total financingl)
per school year for married couples with and without children when both spouses are
students in various types of school, by way of financing

Ektepar uten barn

Finansieringsmåte
Way of financing3)

Married couples without children 
	Lærerskoler,	 Ektepar med
	distriktshøg- 	ett eller

	

skoler og tek- 	 flere barn 2 )
Universiteter 	 niske skoler Married coup-og hogskoler 	 Teachers' trai- Zes with one orUniversities	 fling colleges, more children2 )

district col-
leges and teach-
nical schools 

Prosent 	 Prosent 	 Prosent
Kroner Percen- Kroner Percen- Kroner Percen-

tages	 tages	 tages

TOTAL FINANSIERING  	 28 776 	 100,0 	 25 990 	 100,0 	 32 830 	 100,0

Eget arbeid siste sommerferie  	 3 053 	 10,6 	 2 002 	 7,7 	 4 028 	 12,3

Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret 	 175 	 0,6 	 74 	 0,3 	 158 	 0,5

Eget arbeidved siden av skolegangen dette
skoleåret  	 5 597 	 19,5 	 715 	 2,8 	 2 058 	 6,3

Bruk av tidligere oppsparte midler  	 451 	 1,6 	 1 039 	 4,0 	 2 447 	 7,5

Lån i Statens lånekasse  	 11 982 	 41,6 	 14 284 	 55,0 	 15 797 	 48,1

Stipend i Statens lånekasse  	 4 651 	 16,2 	 5 480 	 21,1 	 5 331 	 16,2

Andre stipend  	 301 	 1,0 	 219 	 0,5 	 174 	 0,5

Lån i private banker  	 143 	 0,5 	 604 	 2,3 	 728 	 2,2

Lån av foreldre  	 20 	 0,1 	 449 	 • 	1,7	 185 	 0,6

Andre private lån  	 129 	 0,4 	 - 	 - 	 35 	 0,1

Pengestøtte fra foreldre  	 740 	 2,6 	 250 	 1,0 	 305 	 0,9

Pengestøtte fra andre private personer  	 170 	 0,6 	 217 	 0,8 	 342 	 1,0

Trygdeytelser  	 - 	 - 	 - 	 - 	 552 	 1,7

Arv, gevinst  	 1	 0,0 	 10 	 0,0 	 195 	 0,6

Renteinntekt, aksjeutbytte  	 267 	 0,9 	 142 	 0,5	 57 	 0,2

Andre finansieringsmåter  	 1 096 	 3,8 	 595 	 2,3 	 438 	 1,3

Tallet på personer som svarte Number of
respondents  	 35	 57	 56

1) For begge ektefellene tilsammen. 2) Universiteter og høgskoler, lærerskoler, distriktshøgskoler og
tekniske skoler.
1) For both spouses together. 2) Universities, teachers' training colleges, district colleges and
technical schools. 3) For English translation, see table 18.

4. Gifte studentertelever der bare den ene ektefellen studererLgår på skole

Blant mange av de gifte er bare den ene av ektefellene student/elev. Dette gjelder 63 prosent

av de undersøkte studentene og 74 prosent av elevene ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske

skoler.

I mange tilfelle er den andre ektefellen yrkesaktiv, dvs. at inntektsgivende arbeid er

viktigste gjøremål. Tabellen nedenfor viser sammensetningen av utvalget etter studentens/elevens kjønn,

barn i husholdningen og yrkesaktivitet for den annen ektefelle.
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Tabell 20. Gifte studenter/elever etter kjønn/barn i husholdningen/ektefelles yrkesaktivitet. Prosent
Married students by sex/children in the household/occupational activity of the spouse.
Percentages

Lærerkoler, distrlktshog-

Universiteter
og høgskoler
Universities

skoler og tekniske skoler
Teachers' training col-
leges, district colleges
and technical schools

-

	Sør-Norge ellersOslo, Bergen,
Trondheim 	 Rest of sout-

hemn Noma

KJØNN SEX

Mann Man  
	

83 prosent
	

78 prosent
	

80 prosent

Kvinne Woman  
	

17
	

22
	

20

BARN CHILDREN

Med barn With children  	55	 39 	 43

Uten barn Without children ...... . . ...... 	 45 	 61 	 57

YRKESAKTIVITET OCCUPATIONAL ACTIVITY

Yrkesaktiv Occupationally active  	 82
	

66
	

59

Ikke yrkesaktiv Occupationally inactive ..	 18
	

34
	

41

Tallet på personer som svarte Number of
respondents  	 93 	 125 	 143

Tabellen viser at blant de gifte hvor bare den ene ektefellen er under utdanning, er dette

mannen i ca. 80 prosent av tilfellene.

Det er vanlig at den andre ektefellen er yrkesaktivhvis bare den ene er under utdanning, særlig

blant studenter. Det kan nevnes at mannen nesten alltid er yrkesaktiv hvis det er en kvinne som

studerer/går på skole. Dette er sjeldnere blant kvinner dersom mannen er under utdanning.

Det er mindre vanlig at ektefellen er yrkesaktiv hvis det er barn i husholdningen enn hvis

det ikke er barn. Blant studenter er ekteellen yrkesaktiv i 95 prosent av tilfellene når det ikke

er barn ihusholdningen, og i 71 prosent når det er ett eller flere barn. Blant elever ved lærerskoler,

distriktshøgskoler og tekniske skoler er det også stor overvekt av at ektefellen er yrkesaktiv hvis

det ikke er barn i husholdningen. Blant ektepar med barn synes det a være en viss overvekt av at

ektefellen ikke er yrkesaktiv.

Følgende tabell viser finansieringen av utdanningen etter finansieringsmåte. Finansieringen

gjelder i prinsippet bare vedkommendes eget forbruk og altså ikke hele husholdningens forbruk. En

bo r tolke tallene med forsiktighet; det må antas å ha vært visse problemer for studenten/eleven å

holde rede på hvilke beløp som har gått til vedkommende selv og hvilke som har gått til den øvrige

husholdningens forbruk.

Gjennomsnittlig barnetall for studenter med barn er 1,2 og for elever ved lærerskoler, dis-

triktshøgskoler og tekniske skoler 1,3 pr. husholdning.

Tabellen viser høyere totalt finansieringsbeløp for gifte med barn enn uten barn. Videre

ser en at inntekt av eget arbeid ved siden av skolegangen gjennomsnittlig utgjør vesentlige beløp,

særlig for studenter. Pengestøtte fra ektefellen representerer betydelige beløp for disse gruppene

Dette har sammenheng med at mange av ektefellene som ikke studerer/går på skole er yrkesaktive.

Tabellen nedenfor viser finansiering etter finansieringsmåte for elever ved lærerskoler,

distriktshøgskoler og tekniske skoler og som har ett eller flere barn, etter yrkesaktivitet for ekte-

fellen.



Uten barn
Without
children

Med ett elJer
flere barn

With one child
or more

Uten barn
Without
children
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Tabell 21. Finansiering pr. skoleår for gifte studenter/elever med og uten barn der den ene ekte-
fellen studerer/går på skole, etter finansieringsmåte Financing per school year for
married students with and without children when one of the spouses is student, by way
of financing

Finansieringsmåte
Way of financingl)

Universiteter og høgskoler
Universities

Lærerskoler, distriktshøg
-skoler og tekniske skoler

Teachers' training coZ-
Zeges, district colleges
and technical schools	

Med ett eller
flere barn

With one child
or more

Prosent
Kroner Percen-

tages

Prosent
Kroner Percen-

tages

Prosent 	 Prosent
Kroner Percen- Kroner Percen-

tages	 tages 

TOTAL FINANSIERING  
	

15 459 	 100,0 	 23 904 	 100,0 	 17 250 	 100,0 	 21 024 	 100,0

Eget arbeid siste sommerferie 	 1 351 	 8,7 	 1 249 	 5,2 	 1 186 	 6,9 	 1 762 	 8,4
Eget arbeid i andre ferier i
dette skoleåret  	 198 	 1,3 	 112 	 0,5 	 65
Eget arbeid ved siden av skole-
gangen dette skoleåret 	  • 	 1 088 	 7,0 	 4 322 	 18,1 	 641 	 3,7 	 1 630 	 7,8

0,4 	 146 	 0,7

Bruk av tidligere oppsparte
midler 	

Lån i Statens lånekasse 	

Stipend i Statens lånekasse

Andre stipend 	

Lån i private banker 	

Lån av foreldre 	

Andre private lån 	

Pengestøtte fra foreldre 	

Pengestøtte fra ektefelle 	

Pengestøtte fra andre private
personer 	

Trygdeytelser 	

Arv, gevinst 	

Renteinntekt, aksjeutbytte 	

Andre finansieringsmåter 	

	512	 3,3 	 304 	 1,3 	 700
	

4,1
	

794
	

3,8

	

5 601 	 36,3 	 7 967 	 33,3 	 7 009
	

40,6
	

8 256
	

39,3

	

1 289 	 8,3 	 1 832 	 7,7 	 1 963
	

11,4
	

2 503
	

11,9

	

65 	 0,4 	 24 	 0,1 	 45
	

0,3
	

87
	

0,4

	

238 	 1,5 	 1 049 	 4,4 	 416
	

2,4
	

335
	

1,6

	

24 	 0,2 	 8 	 0,0 	 195
	

1,1
	

146
	

0,7

	

41
	

0,2
	

20
	

0,1

	

76 	 0,5 	 35 	 0,1 	 171
	

1,0
	

322
	

1,5

	

4 476 	 29,0 	 6 288 	 26,3 	 3 411
	

19,8
	

2 825
	

13,4

	

12 	 0,1 	 73 	 0,3 	 - 	 45
	

0,2

	

- 	 - 	 360 	 1,5	 14
	

0,1
	

927
	

4,4

	

214 	 1,4 	 52 	 0,2 	 644
	

3,7
	

46
	

0,2

	

278 	 1,8 	 18 	 0,1 	 75
	

0,4
	

26
	

0,1

	

35 	 0,2 	 212 	 0,9 	 674
	

3,9
	

1 154
	

5,5

Tallet på personer som svarte
Number of respondents 	

1) For English translation, see table 

42 	 51 111 	 157
18.  
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Tabell 22. Finansiering pr. skoleår for gifte studenter/elever med barn, ved lærerskoler, distrikts-
høgskoler ogog tekniske skoler med forskjellig yrkesaktivitet for ektefellen, etter finansi-
eringsmåte Financing per school year for married students with children, in teachers'
training colleges, district colleges and technical schools with various occupational
activity for the spouse, by way of financing

Finansieringsmåte
Way of financingl)

Ektefelle 	 Ektefelle ikke
yrkesaktiv 	 yrkesaktiv

Spouse occupa-	 Spouse occupatio-
tionally active	 nally inactive 

Prosent 	 Prosent
Kroner 	 Percen-	 Kroner 	 Percen-

tages	 tages

TOTAL FINANSIERING  	 17 978 	 100,0 	 23 935 	 100,0

Eget arbeid siste sommerferie  	 1 211 	 6,7 	 2 221 	 9,3

Eget arbeid i andre ferier i dette skoleåret  	 172 	 1,0 	 125 	 0,5

Eget arbeid ved siden av skolegangen dette
skoleåret  	 515 	 2,9 	 2 433 	 10,2

Bruk av tidligere oppsparte midler  	 399 	 2,2 	 1 171 	 4,9

Lån i Statens lånekasse  	 7 284 	 40,5 	 9 288 	 38,8

Stipend i Statens lånekasse  	 2 437 	 13,6	 2 645 	 11,1

Andre stipend  	 102 	 0,6 	 74 	 0,3

Lån i private banker  	 419 	 2,3 	 281 	 1,2

Lån av foreldre  	 17 	 0,1 	 238 	 1,0

Andre private lån  	 4 	 0,0 	 35 	 0,1

Pengestøtte fra' foreldre  	 149 	 0,8 	 465 	 1,9

Pengestøtte fra ektefelle  	 4 825 	 26,8 	 1 287 	 5,4

Pengestøtte fra andre private personer  	 - 	 - 	 81 	 0,3

Trygdeytelser  	 242 	 1,3 	 1 437 	 6,0

Arv, gevinst  	 - 	 - 	 77 	 0,3

Renteinntekt, aksjeutbytte  	 202 	 1,1 	 15 	 0,1

Andre finansieringsmåter 	 - 	 - 	 2 063 	 8,6 

Tallet på personer som svarte Number of	 70 	 87
res sondents
1) For English translation, see table 18.

Tabellen viser større totalt finansieringsbeløp for elever hvor ektefellen ikke er yrkesaktiv

enn hvor han/hun er yrkesaktiv. Dersom den annen ektefelle ikke er yrkesaktiv, vil antakelig eleven

ofte i stor utstrekning bli alene om å sorge for å finansiere husholdningens forbruk.

Tallene tyder på at elevene i stor utstrekning arbeider ved siden av skolegangen hvis den

annen ektefelle ikke er yrkesaktiv. Eget arbeid og tidligere oppsparte midler utgjør ca. 6 000 kroner

pr. skoleår eller 25 prosent av total finansiering. Tilsvarende beløp hvis ektefellen er yrkesaktiv

er ca. 2 300 kroner eller 13 prosent av total finansiering.

Lån i Statens lånekasse utgjør større beløp hvis ektefellen ikke er yrkesaktiv enn ellers.

Når det gjelder pengestøtte fra ektefelle, er som rimelig kan være forholdet omvendt; støtten er

større hvis ektefellen er yrkesaktiv.

For studenter/elever hvor ektefellen er yrkesaktiv, har en spurt om brutto arbeidsinntekt og

samlet skatte-/ og trygdetrekk for foregående 12 måneder. Tabellen nedenfor viser totalt finansier-.

ingsbeløp for studenter/elever pr. skoleår, fratrukket pengestøtte fra ektefelle. Tabellen viser også

brutto arbeidsinntekt fratrukket skatte-/trygdetrekk  for ektefellen. Beløpene er omregnet til å gjelde

en ni-måneders periode (ca. et skoleår).
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Tabell 23. Totalt finansieringsbeløp for gifte studenter/elever med og uten barn og brutto arbeids-
inntekt fratrukket skatte-/trygdetrekk for ektefellen pr. skoleårl). Kroner _Total
amount of financing for married students with and without children and gross working
income less taxes and social insurances for the spouse per school yearl). Kroner

Lærerskoler, dis-
triktshøgskoler og

Universiteter 	 tekniske skoler
og høgskoler 	Teachers' training
Universities 	 colleges, district

colleges and tech-
nical schools

Uten barn Med barn Uten barn Med barn
Without With Without With
children children children children

I ALT TOTAL  	 27 993 	 33 711 	 27 569 	 28 564

Finansiering for studenter/elever Financing
for the students  	 10 813 	 15 686 	 13 594 	 13 153

Arbeidsinntekt fratrukket skatte-/trygdetrekk
for ektefellen Work income less taxes and
social insurances for the spouse  	 17 180 	 18 035 	 13 975 	 15 411

Tallet på husholdninger Number of respondents 	 40 	 36 	 96 	 70

1) Husholdninger hvor ektefellen er yrkesaktiv.
1) Households where the spouse is occupationally active.

Beløpene i tabellen omfatter ikke annen inntekt enn arbeidsinntekt som ektefellen måtte ha,

f.eks. ikke renteinntekt. Disse andre inntektstyper utgjør imidlertid antakelig relativt mindre be-

lop. Ved sammenligning av totalbeløpene i denne tabellen med beløp for total finansiering for ektepar

hvor begge studerer/går på skole (i tabell 19 foran), finner en omtrent samme beløp. Det kan altså

se ut som at samlet beløp til disposisjon for privat forbruk ikke er særlig forskjellig for ektepar

hvor begge studerer/går påskole, ogektepar hvor den ene studerer/går på skole og den andre har inn-

tektsgivende arbeid som viktigste gjøremål.

IV. Boforhold og daglig reisetid til skole/universitet

1. Innledning

I kapitlene II og III har en behandlet forbruk og finansiering av forbruket i den hensikt å

belyse studenters/elevers materielle levestandard. Det er også en rekke andre forhold som represen-

terer en vesentlig del av den materielle velferd. I dette kapitlet vil en se litt nærmere på bofor-

holdene. Dette gjelder eie-/leieforhold til boligen, adgang til matlaging i boligen, kost på bostedet,

adgang bad/dusj og arbeidsforpliktelser overfor husverten. En vil også se på daglig reisetid til og

fra skole/universitet.

2. Ugifte studenter/elever

En stor del av borteboende ugifte studenter/elever bor på hybel hos private. Videre er det

mange som bor på hybel på student-/elevhjem. Tabellen nedenfor viser den prosentvise fordelingen av

ungdom under utdanning etter boligforhold for forskjellig skoleslag og lærested.

Tabellen viser at andelen som bor på student-/elevhjem er størst for studenter. Andelen som

bor på hybel hos private er større blant de andre gruppene. Andelen av studenter/elever som bor pa
student-/elevhjem synes a være lavest i Oslo, Bergen, Trondheim.

I undersøkelsen ble det spurt om det bodde flere enn én person på samme hybel. Dette fore-

kommer nokså sjelden blant studenter/høyskoleelever (det varierte fra 0 til 9 prosent). Også blant

elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler forekommer det nokså sjelden at mer enn

én bor på samme hybel. Blant yrkesskoleelever er dette mer vanlig, særlig gjelder dette elevhjem, hvor

det i ca. halvparten av tilfellene bor mer enn én på hvert rom. Tilsvarende andel for gymnasiaster er

omtrent av samme størrelse.



Oslo, Bergen, Trondheim .... 	 100 	 66

Sør-Norge ellers Rest of
Southern Norway  	 100 	 78

Nord-Norge Northern Norway	 100 	 55 	 41

Oslo, Bergen, Trondheim .... 	 100 	 67

Sør-Norge ellers Rest of
Southern Norway  	 100 	 70 	 21

Nord-Norge Northern Norway	 100 	 63

Lærerskoler,
distrikts-
hogskoler,
tekniske
skoler
Teachers'
training
colleges,
district
colleges,
technical
schooZs

5 	 28 	 74

10 	 12 	 83

Yrkesskoler
Vocational
schools

4 	 74

9 	 81

3 	 30 	 61

27 	 10 	 70
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Tabell 24. Borteboende ugifte studenter/elever i grupper for skoleslag og lærested, etter boligfor-
hold. Prosent Unmarried students not living with parents in groups by type and location
of schooZ, by housing situation. Percentages

Skoleslag 	 Lærested
Type of school Location of school

Boligforhold Housing situation 	-
Hybel pk 	 Tallet påHybel hos 	 elev/stu- 	 personerI alt 	 private denthjem 	 Annetl) 	 som svarte

Total Lodging Room in	 ötherl) . Number ofin pri- haZZ of 	• respondents
vate home residence

Universiteter
og hogskoler
Universities

Oslo, Bergen, Trondheim ..

Tromso 	

100 	 42

100 	 22

42 	 16 	 138

67 	 12 	 60

Gymnas
Secondary
schools,
upper
stage

Sør-Norge (utenom Oslo,
Bergen, Trondheim)
Southern Norway, except
Oslo, Bergen, Trondheim .... 	 100 	 57

Nord-Norge Northern Norway	 100 	 70

29 	 14 	 76

14 	 16 	 80

1) Selveid bolig eller leid leilighet/hybelleilighet, uoppgitt.
1) Self-owned dwelling or rented flat, unknown.

Det ble spurt om studenter/elever har forpliktelser hos husverten i forbindelse med leiefor-

holdet (snomåking, barnepass o.1.). Andelen som oppgir at de har slike forpliktelser er 8-10 prosent,

unntatt for gymnasiaster hvor den er 20 prosent. Slike forpliktelser synes å forekomme noe oftere

blant dem som leier hybel hos private enn for de andre.

For hybelboere ble det spurt om de hadde hel eller delvis kost hos husverten. Tabellen neden-

for viser andelen med hel eller delvis kost blant dem som bodde på hybel hos private eller på student-/

elevhjem

Tabellen viser at den overveiende del av hybelboende studenter/elever ikke hadde kost hos ut-

leieren. Et unntak fra dette er yrkesskoleelever og gymnasiaster som bor på elevhjem, hvor det er

nokså vanlig med hel eller delvis kost hos utleieren.

Det ble spurt om studenten/eleven har adgang til kjøkken, eventuelt såkalt "kjøkkenkrok", eller

adgang til matlaging på oppholdsrom. Tabellen nedenfor viser fordelingen.
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Tabell 25. Borteboende ugifte med hybel hos private og på student-/elevhjem, med eller uten kost hos
utleieren. Prosent Unmarried students with lodgings in private home or in student lod-
gings, with or without board with the housekeeper. Percentages

Skoleslag
Type of school

Hybel hos private 	 Hybel pa- student-/elevbiem
Lodging in private home	 Student Lodging 

Tallet 	 -Tallet

Uten 	 Med 	 P  per-	 Uten 	 Med 	 Psoner som 	 kost

	per-

Alle kost • 	 kost 	 Alle kost 	 soner som

All Without With svarte All Without With svarte

board	 board Number board	 board Number
of res-	 of res-
pondents	 pondents 

Universiteter og høgskoler
Universities 	

Lærerskoler, distriktshøgskoler og
tekniske skoler Teachers' training
colleges, district colleges and
technical schools 	

Yrkesskoler Vocational schools 	

Gymnas Secondary schools, upper
stage 	

100 	 93 	 7

100 	 97 	 3

100 	 92

100 . 89 	 11

71 	 100 	 95 	5	 108

155 	 100 	 100 	 0 	 42

142 	 100 	 48 	 52 	 38

99	 100 	 14 	 86 	 33

Tabell 26. Borteboende ugifte studenter/elever i grupper for skoleslag og lærested, med eller uten
matlagingsmuligheter. Prosent Unmarried students not living with parents in groups for
type and location of school, with or without cooking possibilities. Percentages

Skoleslag 	 Lærested
Type of school Location of school

Boligen, leiligbeten bar
The room/flat has

Eget kjok- Adgang til 	 Tallet
ken, ad- 	 matlaging 	 på per-Ikke ad-p- 	 soner som

kenkrok 	 Cooking

I alt gang kjok- på op 	 gang til	 Uopp-ken, kjok- holdsrom 	 svarteTotal	 matlaging 	 gitt NumberNo coo-	 Un-Kitchen	 possibi-	 king 	of res-

lar arran- in living k-bng 

pos- Known(or simi- Zities	 pondentssibilities

ement)	 room

Universiteter Oslo, Bergen, Trondheim ... 100og høgskoler
Universities Nord-Norge Northern Norway 100

83

85

12

7.

2 	 2 	 138

5 	 3 	 60

Lærerskoler,
distrikts-
høgskoler,
tekniske
skoler
Teachers'
training
colleges,
district
colleges,
technical
schools

Yrkesskoler
Vocational
schools

Gymnas
Secondary
schools,
upper
stage

Oslo, Bergen, Trondheim ... 100

Sør-Norge ellers Rest of
Southern Norway 	  100

Nord-Norge Northern Norway 100

Oslo, Bergen, Trondheim ... 100

Sør-Norge ellers Rest of
Southern Norway 	  100

Nord-Norge Northern Norway 100

Sør-Norge (utenom Oslo,
Bergen, Trondheim)
Southern Norway, except
Oslo, Bergen, Trondheim 	  100

Nord-Norge Northern Norway 100

78 	 11 	 3 	 8 	 74

70 	 25 	 4 	 1 	 83

66 	 24 	 7 	 3 	 74

70 	 15 	 5 	 10 	 61

60 	 25 	 5 	 10 	 81

44 	 24 	 19 	 13 	 70.

59 	 22
	

4 	 14 	 76

49 . 	 25
	

14 	 13 	 80



ken, ad- 	 matlaging
gang kjeik- 	 på opp-

I alt 	 ken, kjok- 	 holdsrom
Total kenkrok 	 Cooking

Kitchen	 possibi-
(or simi—	 Zities
Zar arran— in living
gement)	 room

Tallet
Ikke ad- 	 på per-
gang til 	 soner som
matlaging 	 Uoppgitt 	 svarte'
No cook—	 Unknown	 Number
ing pos—	 of res.-
sibilities	 pondents

Hybelen har The lodging has
Eget kjok- 	 Adgang til

Skoleslag
rype of school
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Tabellen tyder på at andelen av studenter/elever med eget kjøkken, adgang kjøkken eller
kjøkkenkrok er størst for studenter. Her bor en imidlertid tai betraktningat en del av studentene/
elevene har hel eller delvis kost hos husverten og følgelig har mindre behov for kokemuligheter.

Tabellen nedenfor viser tilsvarende fordeling for hybelboere hos private eller på student , /elevhjem
hvor beboeren ikke har hel eller delvis kost hos utleieren.

Tabell 27. Borteboende ugifte studenter/elever som bor på hybel der det ikke er inkludert hel eller
delvis kost, med eller uten matlagingsmuligheter. Prosent Unmarried students living 1:n
one room without full or partial board, with or without cooking possibilities. Percentages

Universiteter og høgskoler
Universities  	 100 	 81 	 15 	 2 	 2 	 159

Lærerskoler, distriktshøgskoler
og tekniske skoler Teachers'
training colleges, district
colleges and technical schools .	 100 	 68 	 26 	 4 	 1 	 193

Yrkesskoler vocational schools 	 100 	 58 	 31 	 6 	 5 	 147

Gymnas Secondary schools, upper
stage  	 100 	 57

	
36 	7	 0 	 91

Tabellen tyder på at andelen av hybelboere med adgang til kokemuligheter er sten"st blant

studenter, også når en, som her, holder dem utenfor som har hel eller delvis kost hos husverten.

Det kan nevnes at antallet hybelboere uten matlagingsmuligheter synes A were størst blant dem som
bor hos private. Blant beboere på student-/elevhjem der det ikke er inkludert hel eller delvis kost,

er det bare unntaksvis at det ikke er matlagingsmuligheter.

Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om de har bad/dusj eller adgang bad/dusj. Fordelingen

for forskjellige skoleslag og lærested er vist i tabellen nedenfor.

Tabellen tyder på at andelen med bad/dusj er særlig høy blant studenter. Tabellpn nedenfor

viser tilsvarende forhold for hybelboere på privat hybel og hybel på student-/elevhjem for forskjellige

skoleslag.

Tabellen viser at ca. 2/3 av studentene/elevene som bor på hybel hos private har adgang bad/

dusj, mens dette gjelder omtrent alle hybelboere på student-/elevhjem.



Universiteter
og høgskoler
Universities

Oslo, Bergen, Trondheim
	 100

Nord-Norge Northern Norway . 	 100

81 	 18

93 	 5

1
	

138

2
	

60
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Tabell 28. Borteboende ugifte studenter/elever i grupper for skoleslag og lærested etter adgang til
bad/dusj. Prosent Unmarried students not living with parents in groups by type and
location of school, with or without bathroom privileges. Percentages

Hybelenneiligheten har

Skoleslag
Type of school

Lærested
Location of school

The room/flat has 	TalletEget bad/
dusj eller 	 på per-

Ikke adgang 	 soner somI alt 	 adgang 	 Uopp-bad/dusj 	 svarte
Total 	bad/dusj	 gittNo bath-	 Number

Own bath-	 Un-room pri-	 of res-room or	 knownvileges	 pondentsbathroom
privileges 

Lærerskoler,
distrikts-
hogskoler,
tekniske
skoler
Teachers'
training
colleges,
district
colleges,
technical
schools

Yrkesskoler
Vocational
schools

Gymnas
Secondary
schools,
upper
stage

Oslo, Bergen, Trondheim  	 100

Sør-Norge ellers Rest of
Southern Norway  	 100

Nord-Norge Northern Norway  	100

Oslo, Bergen, Trondheim  	 100

Sør-Norge ellers Rest of
Southern Norway  	 100

Nord-Norge Northern Norway  	 100

Sør-Norge (utenom Oslo,
Bergen, Trondheim)
Southern Norway (except
Oslo, Bergen, Trondheim)  	100

Nord-Norge Northern Norway  	100

56
	

36 	 8 	 74

69
	

27 	 4 	 83

71
	

26 	 3 	 74

52
	

38 	 10 	 61

68
	

23 	 9 	 81

73
	

14 	 13 	 70

57 	 26
	

17
	

76

66 	 21
	

13
	

80

Tabell 29. Borteboende ugifte studenter/elever som bor på hybel, etter adgang til bad/dusj. Prosent
Unmarried students living in one room, with or without bathroom privileges. Percentages

Bostatus og skoleslag
Housing situation and type of school

dusj eller
I alt 	 adgang
Total	 bad/dusj

Own bath-
room or
bathroom
priviléges

Ikke adgang Uopp-bad/dusj 	 gittNo bath- Un-
room pri- known
vileges

Tallet
på per-
soner som
svarte
Number
of res-
pondents

Hybelen har The room has
Eget bad/

HYBEL HOS PRIVATE LODGING IN PRIVATE HOME

Universiteter og høgskoler Universities 	
Lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske

skoler Teachers' training colleges, district
colleges and technical schools 	

Yrkesskoler Vocational schools 	
Gymnas Secondary schools, upper stage 	

HYBEL I STUDENT-/ELEVHJEM STUDENT LODGING

Universiteter og høgskoler Universities 	
Lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske

skoler Teachers' training colleges, district
colleges and technical schools 	

Yrkesskoler Vocational schools 	
Gymnas Secondary schools, upper stage 	

100 	 69
	

29 	 2 	 71

100 	 60
	

37 	 3 	 155
100 	 66
	

30 	 4	 142
100 	 59
	

38 	 3 	 99

100 	 98
	

0 	 2 	 98

100 	 100
	

0 	 0 	 42
100 	 93
	

4 	 3 	 38
100 	 88
	

0 	 12 	 33



Dag ig reiseti 	 en vel
DaiZy travelling time 

60 min.
15-29 30-44 45-59 eller
min. 	 min. 	 min. 	 mer
mi- 	 mi- 	 mi- 	 60
nutes nutes nutes minutes

or . more

Ta et
Pa
personer
som
svarte
Number
of
res-
pondents

Skoleslag
Type of school

Lærested
	

I alt
Location of school 	 Total

Under
15
min.
Under
15
mi-
nutes

Uopp-
gitt
Un-
known
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Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om daglig reisetid til og fra skole eller universitet.

Tabellen nedenfor viser fordelingen etter daglig reisetid (én vei).

Tabell 30. Borteboende ugifte studenter/elever i grupper for skoleslag og lærested, etter daglig
reisetid til skole eller universitet. Prosent Unmarried students not living with
parents, in groups by type of school and location of school, by daily travelling time
to school or university. Percentages

•

15-29 30-44 45-59
min. 	 min. 	 min.
mi- 	 mi- 	 mi-
nutes nutes nutes

Tallet
På
personer
som
svarte
Number
of
res-
pondents

Skoleslag 	 Lærested
Type of school 	 Location of school

I alt
Total

Under
15
min.
Under
15
mi-
nutes

Daglig reisetid (én vei)
Daily travelling time 

60 min.
eller
	

Uopp-
mer	 gitt
60
	

Un-
minutes known
or more

Universiteter og
høgskoler
dniversities

Lærerskoler, dis-
triktshøgskoler,
tekniske skoler
Teachers' training
colleges, district
colleges tech-
nical schools

Yrkesskoler
Vocational
schools

Oslo, Bergen,
Trondheim 	  100

Nord-Norge Northern
Norway 	  100

Oslo, Bergen,
Trondheim  	 100

Sør-Norge ellers Rest
of Southern Norway ... 100

Nord-Norge Northern
Norway 	  100

24 	 43 	 22 	 6 	 4 	 1 	 138

8 	 69 	 18 	 3 	 2 	 - 	 60

24 	 44 	 20 	 4 	 4 	 4 	 74

50 	 36 	 12 	 - 	 1 	 1 	 83

61 	 28 	 8 	 - 	 - 	 3 	 74

Oslo, Bergen,
Trondheim  	 100 	 20 	 37 	 28 	 5 	 7 	 3 	 61

Sør-Norge ellers Rest
of Southern Norway ... 100 	 44 	 40 	 6 	 1	 3 	 6 	 81

Sør-Norge (utenom Oslo,
Bergen, Trondheim)
Southern Norway (ex-

schools, cept Oslo, Bergen,
,Trondheim 	upper stage

Gymnas
Secondary 100 	 41 	 24 	6	 3 	 4 	 22 	 76

Nord-Norge Northern
Norway 	  100 	 34 	 44 	 5 	 2 	 3 	 12 	 80

Til sammenligning viser vi tilsvarende fordeling for hjemmeboende ugifte i tabell 31. Tabell

32 viser gjennomsnittlig reisetid; tallene for borteboende og hjemmeboende er der for enkelhets skyld

stilt sammen.

Tabell 31. Hjemmeboende ugifte studenter/elever i grupper for skoleslag og lærested, etter daglig
reisetid til skole eller universitet. Prosent Unmarried students living with parents
in groups by type of school and location of school, by daily travelling time to school
or university. Percentages

Universiteter og
hogskoler
Universities

Lærerskoler, dis-
triktshogskoler,
tekniske skoler
Teachers' training
colleges, district
colleges, tech-
nical schools

Oslo, Bergen,
Trondheim  	 100 	 7 	 21 	 28 	 22 	 22 	 113

Oslo, Bergen,
Trondheim 	  100 	 - 	 21 	 38 	 19 	 22 	 - 	 73

Sør-Norge ellers Rest
of Southern Norway 	  100 	 7 	 36 	 29 	 18 	 9 	 1 	 • 70



Lærerskoler, distrikts-
høgskoler, tekniske
skoler Teachers'
training colleges,
district colleges,
technical schools

Yrkesskoler
Vocational schools

Gymnas
Secondary schools,
upper stage

Oslo, Bergen, Trondheim  
	

24

Sør-Norge ellers Rest of Southern
Norway  

	
15

Nord-Norge Northern Norway  
	

11

Oslo, Bergen, Trondheim  	 24

Sør-Norge ellers Rest of Southern
Norway  	16

Nord-Norge Northern Norway  	 17

Sør-Norge (utenom Oslo, Bergen,
Trondheim) Southern Norway (except
Oslo, Bergen, Trondheim)  	 13

Nord-Norge Northern Norway  	 15

45

30

• •

• •

• •
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Tabell 32. Gjennomsnittlig daglig reisetid til skole eller universitet for ugifte studenter/elever
Average daily travelling time to school or university for unmarried students

Skoleslag
Type of school

Lærested
Location of school

Ugifte
Borteboere
Students
not living
with parents

Unmarried 
Hjemmeboere
Students
living
with parents

Tid i minutter (én vei)
Time in minutes (one way)

Universiteter og hog- 	 Oslo, Bergen, Trondheim  
	

22
	

41
skoler Universities	 Nord-Norge Northern Norway  

	
23

Tabellene viser at hjemmeboere gjennomsnittlig har lengre daglig reisetid enn borteboere.

Dette kan tyde på at en del hjemmeboere med hjemstedet i noenlunde nærhet av lærestedet, foretrekker

å bo hjemme framfor borte, selv om det kan medføre nokså lang daglig reisetid.

3. Gifte studentertelever

Det kom inn fullstendig utfylte oppgaver fra i alt 538 gifte elever og studenter i under-

søkelsen. Blant disse var det i alt 494 tilfelle der ektefellene bodde sammen, mens altså eleven/

studenten bodde på annet sted i 44 tilfelle, dvs. 8 prosent. I et flertall av disse 44 tilfellene

bodde studenten/eleven på privat hybel eller i hybel på student-/elevhjem. Vi skal her konsentrere

oppmerskomheten om de tilfellene der ektefellene bor sammen. Følgende tabell viser en fordeling

etter boforhold for studenter/elever i forskjellig skoleslag og familieforhold.

Tabellen viser at leid leilighet hos private er den vanligste boform for gifte. Dernest

følger leilighet i borettslag eller selveid bolig. Det er slående at en nokså liten del av de

gifte bor på student-/elevhjem. I så måte skiller de gifte seg vesentlig fra de ugifte (jfr.

tabell 24).

Tabellen nedenfor viser tilsvarende oppstilling etter om den ene eller begge ektefeller er

studenter/elever.



Universiteter og høgskoler
Universities

Begge ektefeller studenter/
elever Both spouses
students  	 100 	 11

Den ene ektefellen student/
elev One of the spouses
student  	 100 	 1

Lærerskoler, distriktshøgskoler
og tekniske skoler Teachers'
training colleges, district
colleges and technical schools

Begge ektefeller studenter/
elever Both spouses
students	 100

	
6

Den ene ektefellen student/
elev One of the spouses
student   100

15 	 47
	

25 	 2 	 53

18 	 41
	

35 	 5 	 91

1.0 	 63
	

15 	 6 	 86

2 	 63
	

24 	 9 	 238
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Tabell 33. Gifte studenter/elever i grupper for skoleslag og familieforhold, etter boligforhold.
Prosent Married students in groups by type of school and family situation, by housing
situation. Percentages

Boligforhold Housing situation

Skoleslag/barn
i husholdningen 	 I alt
Type of school/children	 Total
in the household

Hybel hos
private
eller hy-
bel på
elev-/stu-
denthjem
Lodgings in
private ho-
me or in
hall of
residence

Leilig- 	 Leid
het på 	 leilig-
elev-/stu- het hos
denthjem 	 private
Flat -01	 Private
hall of	 rented
residence flat

Leilighet i
borettslag
eller selv-
eid bolig
Flat in hou-
sing co-ope-
ration or
selfowned
dwelling

Annet
Other

Tallet
på per-
soner
som
svarte
Number
of res-
pondents

Universiteter og høgskoler
Universities

Uten barn Without children .	 100 	 8
	

8 	 48
	

32
	

4 	 75
Med barn With children  	 100	 1

	
26 	 38
	

30
	

4 	 69

Lærerskoler, distrikshogskoler
og tekniske skoler Teachers'
training colleges, district
colleges and technical schools

Uten barn Without.children .	 100
Med barn With children  	 100

2
3

1
6

70 	 21 	 5 	 151
57 	 22 	 11 	 173

Yrkesskoler Vocational schools	 100
	

4
	

38 	 38 	 12 	 261)

1) Av dette 9 Uten barn og 17 med barn.
1) Of which 9 without children and 17 with children.

Tabell 34. Gifte studenter/elever i grupper for skoleslag og skolesituasjon for ektefellen, etter
boligforhold. Prosent Married students in groups by type of school and school situation
for spouse, by housing situation. Percentages

Boli forhold Housin situation

Skoleslag og
skoledeltakelse
Type of school and
school participation

I alt
Total

y e os
private
eller hy-
bel på
elev-/stu-
denthjem
Lodgings in
private ho-
me or in
hall of
residence

Leilig-
het på
elev-/stu-
denthjem
Flat in
hall of
residence

Leid
leilig-
het ho's
private
Private
rented
flat

Leilighet i
borettslag
eller selv-
eid bolig
Flat in hour-
sing co-ope-
ration or
selfowne4
dwelling

Annet
Other

Tallet
pa per-
soner
som
svarte
Number
of res-
pondents
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Tabellen viser ikke store forskjeller etter om begge eller bare den ene ektefelle er student/

elev. Det er imidlertid mindre vanlig enn ellers å bo i selveid bolig eller leilighet i borettslag
hvis begge studerer/går på skole.

Studentene og elevene ble spurt om de har noen form for arbeidsforpliktelser hos husverten i
forbindelse med leieforholdet. Andelen av studenter/høgskoleelever som oppgir at de har arbeidsfor-

pliktelser,er 13 prosent. Det er 10 prosent som oppgir at de får pengegodtgjørelse for dette. Til-

svarende tall for elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler er henholdsvis 14 og

7 prosent. Den gjennomsnittlige tid medgått pr. uke til arbeidsforpliktelser for dem som har slike

forpliktelser,er oppgitt å være 1,5 time for studenter. For elever ved lærerskoler, distriktshøg-

skoler ogog tekniske skoler er tilsvarende tall 6 timer.

Tabellen nedenfor viser andelen med eget kjøkken/kjøkkenkrok.

Tabell 35. Gifte studenter/elever iforskjellige skoleslag, etter om de har eget kjøkken/kjøkkenkrok
i boligen. Prosent Married students in various types of school, with or without kitchen
in the dwelling. Percentages

Skoleslag og lærested
Type -and location of school

Boligen har The dwelling has 
Eget kjøkken/ 	 Ikke eget kjok- Tallet på

personerI alt 	kjøkkenkrok	 ken/kjøkkenkrok 	 Uoppgitt som svarteTotal Own kitchen.	 Not own kitchen
(or similar	 (or similar	 Unknown Number of

arrangement)	 arrangement)	 respondents

Universiteter og hogskolerl)
Universities1 )  	 100 	 95 	 4 	 1 	 144

Lærerskoler, distriktshøgskoler og
tekniske skoler Teachers' training
colleges, district colleges and
technical schools

Oslo, Bergen, Trondheim  	 100 	 89 	 9 	 3 	 160

Sør-Norge ellers Rest of Southern
Norway  	 100 	 96 	 4 	 0 	 164

Yrkesskolerl) Vocational schools 1 )	 100 	 92 	 8 	 0 	 26

1) Oslo, Bergen, Trondheim.

I folge tabellen har det overveiende antall student-/elevektepar eget kjøkken eller kjøkken-

krok. Det viser seg at andelen med kjøkken eller kjøkkenkrok er omtrent den samme for ektepar med og

uten barn. Som en vil kunne vente er det en storre andel av gifte enn av borteboende ugifte som har

adgang kjøkken/kjøkkenkrok (jfr. tabell 27).

I tabellen nedenfor er studentene/elevene gruppert etter om de har bad/dusj eller adgang bad/

dusj.

Tabellen viser at andelen av gifte studenter/elever som har eget eller adgang bad/dusj ligger

mellom 70 og 85 prosent i gjennomsnitt for gruppene, mens mellom 15 og 25 prosent ikke har adgang

bad/dusj. 4pt er verdt A nevne at en finner samme fordeling både for ektepar med og uten barn. Videre

er andelen med bad/dusj gjennomsnittlig klart lavere for dem som bor i leid leiliahet hos private

enn i leilighet i borettslag eller i selveid bolig. En må vente at det byr på visse ulemper å være

uten bad/dusj, særlig for ektepar med barn.

Når en sammenligner gifte med borteboende ugifte (tabell 29), er andelen med bad/dusj høyere

for gifte. Vi har også sammenlignet med gjennomsnittet for alle husholdninger i samfunnet. Ifølge

Boforholdsundersøkelsen 1973 (NOS A 673) er det 69 prosent av husholdningene som har eget bad/dusj,

6 prosent med adgang til og 25 prosent uten adgang bad/dusj (eller uoppgitt). Det er ikke mulig å

påvise noen entydig forskjell mellom gifte studenter/elever og gjennomsnittet for husholdninger i

totalbefolkningen. Resultatene fra Boforholdsundersøkelsen tyder heller ikke på forskjeller mellom

student-/elevektepar og gjennomsnittet for alle yngre ektepar med og uten barn.



Underalt 15 min.
Total Under

15
minutes

15-29
min.
minutes

30-44
min.
minutes

45-59
min.
minutes

60 min.
eller
mer
60
minutes
or more

Tallet
på per-
soner
som
svarte
Number
of
res-
pondents

Daglig reisetid (én vei)
Daily travelling time 

Skoleslag og lærested
Type and location of school

Uopp-
gitt
Un-
known

Universiteter og hogskolerl)
Universities 1 )  	 100

Lærerskoler, distriktshøgskoler
og tekniske skoler Teachers'
training colleges, district
colleges and technical schools

Oslo, Bergen, Trondheim  	 100 	 5

Sør-Norge ellers Rest of
Southern Norway  	 100 	 30

	

Yrkesskolerl) Vocational schools 1 ) 100 . 	7

11 	 • 	 17
	

3 	 147

30 	 32
	

14 	 18
	

1 	 170

37 	 14
	

9 	 7 	 2 	 192

31 	 17
	

10 	 32 	 3 	 29

8 	 .30 	 31
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Tabell 36. Gifte studenter/elever i forskjellige skoleslag, etter adgang til bad/dusj i boligen.
Prosent Married students in various types of school, with or without bathroom or bath-
room privileges in the dwelling. Percentages

Skoleslag og lærested 	 I alt
Type and location of school	 Total

Uoppgitt
Unknown

Boligen har
Eget 	 Adgang
bad/dusj 	 bad/dusj
Private	 Shared
bath	 bath

The dwelling has

Ikke adgang
bad/dusj
No bath

Tallet på
personer
som svarte
Number of
respondents

Universiteter og hogskolerl)
Universitiesl)  	 100

Lærerskoler, distriktshøgskoler
og tekniske skoler Teachers'
training colleges, district
colleges and technical schools

Oslo, Bergen, Trondheim  	 100

Sør-Norge ellers Rest of
Southern Norway  	 100

Yrkesskolerl) Vocational schoolal ) 100

79 	 4

68 	 6

64 	 5

77 	 0

13 	 5

15 	 11

24 	 6

15 	 8

144

160

164

26

1) Oslo, Bergen, Trondheim.

Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om daglig reisetid til og fra skole eller universitet.

Tabellen nedenfor viser fordelingen etter daglig reisetid. Tabellen omfatter både dem som bor sam-

men med og dem som ikke bor sammen med ektefellen. Tabell 38 viser gjennomsnittlig reisetid.

Tabell 37. Gifte studenter/elever i grupper for skoleslag og lærested, etter daglig reisetid til-
skole eller universitet. Prosent Married students in groups by type and location of
school, by daily travelling time to school or university. Percentages

1) Oslo, Bergen, Trondheim.

Tabellene tyder på at daglig reisetid for gifte gjennomsnittlig er lengre enn for borteboende

ugifte, men kortere enn for hjemmeboende ugifte (jfr, tabell 32).
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Tabell 38. Gjennomsnittlig daglig reisetid til skole eller universitet for gifte studenter/elever i
grupper for skoleslag og lærested Average travelling time to school or university for
married students in groups by type and location of school

Skoleslag og lærested
	

Daglig reisetid
Type and location of school

	
Dail travellini time

Tid i minutter (én vei)
Time in minutes (one way)

Universiteter og hogskolerl) Universities 1 )  
	

32

Lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler Teachers'
training colleges, district colleges and technical schools

Oslo, Bergen, Trondheim  
	

35

Sør-Norge ellers Rest of Southern Norway  
	

24

1) Oslo, Bergen, Trondheim.

V. Barneplassering for aifte studenter/elever 

Studenter og elever med barn (i alderen 0-9 år) ble spurt om noen av barna var plassert hos

andre om dagen. Dersom studentene/elevene hadde barn hos andre, ble de spurt hvor barnet/barna var:

Hos foreldre eller svigerforeldre, hos "dagmamma", i daginstitusjon eller annen plassering. Gjennom-

snittlig hadde over halvparten av studentene/elevene barn hos andre. Viktigste plasseringsmåte for

alle sett under ett var hos "dagmamma" og i daginstitusjon. Det var imidlertid variasjoner mellom

forskjelligeskoleslag og hovedaktivitet for ektefellen (tabell 39).

Tabell 39. Gifte studenter/elever med barn i grupper for skoleslag, lærested og ektefellens hoved-
aktivitet, etter barnetilsynsordning. Prosent Married students with children in groups
by type and location of school, and main activity of the spouse, by child care arrange-

ment. Percentages

Skoleslag/lærested,
hovedaktivitet
for ektefellen
Type and location of
school, main activity
of the spouse

Barnet/barna er om dagen plasserte 	 Tallet
Child care arrangement 	på per-Hos 	 Andre. Hos 	 I dag- 	 soner

I alt 	 beste- 	 dag- 	 institu- 	 steder, som
Total 	Hjemme	 foreldre mamma 	sjoner	 uoppgitt 	 svarte

At home With	 Prof"— Child	 Other Numbersional	 arrange—care	 of res—grand— baby—	 .	 ments,
centres	 pondentsparents sitter	 unknown

SKOLESLAG/LÆRESTED TYPE/
LOCATION OF SCHOOL

Universiteter og hogskolerl)
Unversities 1 )  	 100

Lærerskoler, distriktshog-
skoler og tekniske skoler
Teachers' training colleges,
di8trict colleges and
technical school

39 24 	 27 	 9 70

Oslo, Bergen, Trondheim

Sør-Norge ellers Rest of
Southern Norway 	

Yrkesskolerl) Vocational
schools 1 ) 	

HOVEDAKTIVITET FOR EKTEFELLEN
MAIN ACTIVITY OF THE SPOUSE

Student/elev Student 	

Yrkesaktiv Occupationally
active 	

Annet Other 	

100 	 44

100 	 48

100 	 39

100 	 27

100 	 23

100 	 81

8 	 30

11 	 31

17 	 33

3 	 46

5 	 27

1 	 6

16 	 3

8
	

2

11

19 	 5

35 	 9

6 	 6

93

101

18 .

60

112

111

1) Oslo, Bergen, Trondheim.
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Som rimelig kan være varierer plasseringsmAten med hovedaktiviteten for ektefellen. Tabellen
nedenfor viser plasseringsmåten for ektepar hvor ektefellen er student/elev eller yrkesaktiv.

Tabell 40. Gifte studenter/elever med barn der ektefellen er student/elev eller yrkesaktiv, etter
barnetilsynsordning. Prosent Married students with children when the spouse is student
or economically active, by child care arrangement. Percentages

Skoleslag og lærested
Type and location of school

Barnet/barna er om dagen plasserte
Child care arrangement

Hos 	 AndreHos 	 I dag-
I alt 	 beste- 	 dag- 	 institu- 	 steder,

mamma 	 uoppgitt
OtherTotal Hjemme 	 foreldre Profes- ChildAt home With	 Childsional	 arrange-grand-	 carebaby-	 ments,parents	 centressitter	t	 unknown

Tallet
på per-
soner
som
svarte
Number .

of res-
pondents

Universiteter og hogskolerl)
Universities1 ) 	 100 	 27 	 2 	 29 	 33 	 9 	 55

Lærerskoler, distriktshøg-
skoler og tekniske skoler
Teachers' training colleges,
district colleges and
technical schools

Oslo, Bergen, Trondheim  	 100 	 16 	 13 	 45 	 22 	 4 	 55

Sør-Norge ellers Rest of
Southern Norway 	•	100	 10 	 17 	 58 	 13 	 2 	 52

Yrkesskolerl) Vocational
schools 1 )  	 100 	 10

1) Oslo, Bergen, Trondheim.

Tabell 39 viser at gifte hvor ektefellen verken er student/elev eller yrkesaktiv har barna

hjemme i ca. 80 prosent av tilfellene. Dersom ektefellen er student/elev eller yrkesaktiv, gjelder

dette bare ca. 20-30 prosent av tilfellene. Videre finner en at det er mer vanlig A ha barn hos

"dagmamma" hvis ektefellen er student/elev enn hvis han/hun er yrkesaktiv, mens daginstitusjon er en

vanligere plasseringsmåte når ektefellen er yrkesaktiv. Dette forhold er av en viss betydning, fordi

det som regel er billigere A ha barn i institusjon framfor A ha "dagmamma". Dersom en sammenligner

Oslo, Bergen, Trondheim med Sør-Norge ellers, ser en at det er vanligere A nytte daginstitusjoner i

de nevnte byene enn ellers. Dette har rimeligvis sammenheng med tilgangen på institusjoner.

I Boforholdsundersøkelsen1973 (NOS A 673) finnes oversikt over barnepassordninger. Tabellen

nedenfor viser en fordeling av husholdningen etter barnepassordning for husholdninger med husmødre

som er hel- eller deltidsansatt i inntektsgivende arbeid.

Tabellene 39-40 og 41 er ikke helt sammenlignbare. Tallene tyder imidlertid på at det er

mer vanlig at studenter Rytter institusjoner enn hva gjennomsnittet av befolkningen gjør. Dette har

vel sammenheng med lettere tilgang til daginstitusjoner i byer og tettsteder enn ellers. Videre

synes det som studenter i mindre utstrekning plasserer barn hos slektninger enn andre grupper gjør.

Dette kan vel delvis skyldes at slektningene i mange tilfelle bor langt unna universitetene/høgskolene.



Husmorens deltakelse A
inntektsgivende arbeid
Housewife's participation	 Hjemme
in paid work	 At home

foreldre, 	 Dagmamma,
nabo, 	 hushjelp
trille- 	 eller an-
pike osv. 	 dre ansatte
Grand-	Professional
parents,	 babysit-
neigh-	 ter, maid
bour,	 or other
nurse-	 employees
maid etc.

Barnepassordning for yngste barn
Care arrangement for youngest child

Beste- Tallet
på per-
soner
som
svarte
Number
of res-
pondents

Insti-
tusjon
Insti-
tution

Annet,
uopp-
gitt
Other,
unknown
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Tabell 41. Husholdninger i grupper for husmorens yrkesaktivitet, etter barnepassordning. Hele
befolkningen. Prosentl) Households in groups, by the wife's occupation, by child
care arrangement. The whole population. Percentagesl)

Fullt arbeid (30 timer eller mer
pr. uke) Full time work (30
hours or more per week)  	 27 	 16 	 35

Deltidsarbeid (under 30 timer
pr. uke) Part time work (under
30 hours per week)  	 50 	 20 	 12

18 	8	 90

17 	 7 	 113

1) Summene overstiger 100 fordi en del oppga at de nytter flere ordninger.
1) The sums exceed 100 because some of the respondents stated to use more than one arrangement.

V . Rekruttering til studium/skolegang og fars yrke 

Deltakerne i forbruksundersøkelsen for skoleelever og studenter ble spurt om farens yrke

(dersom faren var død ellerpensjonert, skulle tidligere yrke oppgis). Dette foregikk ved at stu-

dentene/elevene krysset av for forskjellige svaralternativer.

Vi har sammenholdt yrkesfordelingen blant fedrene til studentene/elevene med tilsvarende

aldersgruppe i samfunnet. Nærmere bestemt har vi sett på yrkesfordelingen for gifte eller for

gifte menn (enkemenn, separerte, skilte) 40 år og over i Statistisk Sentralbyrås arbeidskraftunder-

sokelser for 1973 og 1974. Denne fordelingen betraktes her som en referansegruppe. (Gymnasiaster

og yrkesskoleelever er holdt utenfor fordi gruppen vesentlig gjelder borteboende ugifte) (tabell 42).

I tabellen nedenfor er teknisk, vitenskapelig, humanistisk arbeid og administrasjon slått

sammen med gruppene kontor- og handelsarbeid. Dette,er gjort fordi svarene tydet på at studentene/

elevene hadde vansker med å skille mellom administrasjon og kontorarbeid.

Tabellen viser en relativ overvekt av studenter hvor fars yrke er teknisk, vitenskapelig

arbeid osv. Faren har disse yrker i 54 prosent av tilfellene, mens andelen i referansegruppen er

30 prosent. Derimot finner en f.eks. at relativt få av studentene har fedre som arbeider med indu-

stri-, bygge- og annleggsarbeid.

Når det gjelder elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler finner en del-

vis det samme monster, men tendensene er ikke like markerte.

Tendensen i disse tallene synes A stemme bra overens med annen statistikk om rekruttering til

skoler og universitet, f.eks. Undervisningsstatistikk 1971 (NOS A 661), tabell 27.
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Tabell 42. Studenter/elever i grupper for skoleslag, etter fars yrke. Sysselsatte gifte eller for
gifte menn 40 år og over, etter yrke. Prosent Students in groups by type ofschool and
by father's occupation. Employed married or previously married men 40 years of age and
over. Percentages

workers related

men, process

and re- quarry-

Farmers, produc-
fisher- tion

hunters, workers,

Zated men and

loggers miners,

men
Crafts-
anlegg 	 arbeid

bygg, 	 og service-

stri, 	 Transport-

workers
recreation

and commu-
nication
occupations,

sports and

transport

service,

Workers in

persons, 	 pondents
active	 of res-

unknown

Economi- 	 svarte
cally in- Number

uoppgitt 	 soner som
kesaktive, på per-
Ikke yr- 	 Tallet

workers

Universiteter og
høgskoler Universi-
ties. 	 100 	 54 	 12 	 . 17 	 13 	 4 	 458

Lærerskoler, distrikts-
høgskoler ogog tekniske
skoler Teachers' trai-
ning colleges, dis-
trict colleges and
technical schools  	 100 	 38 	 15 	 27

	
15 	 6 	 736

Sysselsatte gifte eller
for gifte menn 40 år og
over i hele befolk-
ningen Occupational
active married or pre-
viously married men 40
years of age or over in
the whole population .. 	 100 	 30 14 	 40 	 15 1 1 ) 	 4 028

I alt
Total

Teknisk, vi-
tenskapelig, 	 Jord-
humanistisk 	 bruk,
arbeid, ad- 	 skog-
ministrasjon, bruk,
kontor- og 	 fiske
handelsarbeid
Professional,
technical,
administra-
tive, execu-
tive, manage-
rial workers,
clerical and
sales workers

Yrke Occupation
Indu-

1) Uoppgitt.
1) Unknown.

VII. Sammendrag 

Totalt forbruk for borteboende ugifte studenter og elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler

og tekniske skoler varierer for skoleåret 1973/74 mellom 1 600 - 1 800 kroner pr. måned i gjennomsnitt

for gruppene. Dette tilsvarer noe bortimot det gjennomsnittlige forbruket for enslige yrkesaktive

personer i totalbefolkningen. For yrkesskoleelever og gymnasiaster er forbruket lavere, ca. 1 200 -

1 300 kroner pr. måned. Dette ligger i nærheten av det en finner for ikke-yrkesaktive enslige per-

soner (hovedsakelig eldre personer) i samfunnet. Dersom en ser bort fra utgifter til matvarer og bolig,

ser det ut til at hjemmeboende ugifte studenter/elever har omtrent samme forbruksnivå som borteboende.

Gjennomsnittlig forbruk for forskjellige grupper av student-/elevektepar varierer mellom 3 000

- 3 600 kroner pr. måned. Student-/elevekteparene har noe lavere forbruk enn gjennomsnittet for ekte-

par i samfunnet, dersom begge ektefellene er yrkesaktive. Dersom bare den ene ektefellen er yrkesak-

tiv, er forbruket noe høyere for student-/elevekteparene. En finner samme tendens både for ektepar med

og uten barn.
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Viktigste finansieringsmåte av studiet/skolegangen for studenter og elever ved lærerskoler,
distriktshøgskoler og tekniske skoler er lån i Statens lånekasse for utdanning. Deretter følger
stipend i Lånekassen og inntekt av eget arbeid som vesentlige bidrag til finansieringen. For yr-
kesskoleelever og gymnasiaster utgjør lån mindre beløp, mens pengestøtte fra foreldrene represen-
terer større beløp, særlig for gymnasiaster hvor dette er den største enkeltpost.

Det synes å være visse forskjeller mellom.finansieringsmåten for gifte og ugifte. Inntekt

av eget arbeid utgjør større beløp for gifte enn for ugifte. Blant gifte student-/elevektepar fore-
kommer det ofte at den annen ektefelle har inntektsgivende arbeid, hvis vedkommende ikke studerer/

går på skole. I denne gruppen utgjorstøtte fra den arbeidende ektefellen en vesentlig del av finan-

sieringen for den studerende.

En har sammenlignet finansieringsmåtene for borteboende ugifte med resultatene fra en under-

søkelse i 1967. Tallene tyder pA at studentene/elevene er blitt mindreavhengige av støtte fra for-

eldrene og av eget inntektsgivende arbeid, fordi det offentlige gjennom låne-/stipendordninger har

okt sin andel av finansieringen.

Vanligste boform for borteboende ugifte studenter/elever er hybel hos private. Blant stu-

denter er imidlertid hybel på studenthjem om lag like vanlig. De fleste student-/elevektepar bor i

leilighet hos private. En annen stor gruppe bor i leid leilighet i borettslag eller selveid bolig.

Dette gjelder særlig hvis bare den ene ektefellen er student/elev.

Ugifte på hybel hos private har relativt sjelden kost hos husverten. Dette gjelder også

hybelboere på student-/elevhjem, bortsett fra yrkesskoleelever og gymnasiaster, som ofte har inklu-

dert hel eller delvis kost i leieforholdet.

Et flertall av de borteboende ugifte har enten eget kjøkken, adgang kjøkken eller kjøkkenkrok.

Blant studenter gjelder dette vel 80 prosent av de undersøkte, mindre for de andre gruppene. Blant

hybelboere uten kost er det fra 2 til 7 prosent som opplyste at de ikke har adgang til matlaging.

Blant gifte har 90-100 prosent av de undersøkte eget kjøkken/kjøkkenkrok.

Det er et flertall blant borteboerne som oppga at de har adgang bad/dusj. Andelen er høyere

for studenter (80-90 prosent) enn blant de andre gruppene (50-70 prosent). Dette varierer imidler-

tid med leieforholdet; hybelboere på student-/elevhjem har som regel adgang bad/dusj (90-100 prosent

av tilfellene), hybelboere hos private noe sjeldnere (60-70 prosent). Andelen blant gifte med eget

bad/dusj eller adgang bad/dusj er ca. 70-80 prosent.

Gjennomsnittlfg daglig reisetid til skole eller universitet varierer fra ca. 10 til 25 min-

utter i gjennomsnitt for gruppene av borteboere, for hjemmeboere fra 30 til 45 minutter (én vei).

For gifte varierer reisetiden fra ca. 25 til ca. 35 minutter.

Gifte med barn har ofte barnet/barna plassert hos andre om dagen, oftest hos "dagmamma" eller

institusjon.

For studenter og elever ved lærerskoler, distriktshøgskoler og tekniske skoler, ble Oet stilt

spørsmål om fars yrke. I likhet med annen statistikk på området tyder tallene på en overrepresenta-

sjon av studenter/elever med fedre som har teknisk, vitenskapelig, humanistisk arbeid, administrasjon

eller kontorarbeid.
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SUMMARY IN ENGLISH

The total consumption for unmarried students not living with parents in universities, teachers'

training colleges, district colleges and technical schools varies between 1 600-1 800 kroner per month

as an average for the groups, in the school year 1973/74. This corresponds almost to the average

consumption for economically active single persons in the population. The consumption for students

in vocational schools and secondary schools, upperstage, is lower, about 1 200-1 300 kroner per month.

This is close to the amount for economically inactive single persons (mainly elder persons) within the

population. If expenses for food and housing are excluded from the comparison, unmarried students

living with parents have about the same consumption level as those not living with their parents.

Average consumption for various groups of married couples varies between 3 000-3 600 kroner

per month.

The married student couples show somewhat lower consumption than the average for married

couples in the population, assuming that both spouses are economically active. When only one of the

spouses is economically active, the consumption is somewhat higher for married student couples. The

same tendency is found for married couples both with and without children.

The main way of financing.the study for students in universities, teachers' training colleges,

district colleges and technical schools is through student loan from the State Educational Loan Fund.

After student loan, scholarships and income from paid work, follow as a considerable part of the finan-

cing. For students in vocational schools and secondary schools, upper stage, the loans represent

relatively small amounts, while money grants from the parents represent higher amounts, particularly

for students at secondary schools, where such grants represent the highest item.

It does not seem to be a great difference between married and unmarried students as to the

ways of financing: However, income from paid work represents higher amounts for married than for un-

married students. Among married couples it is quite usual that the other spouse has paid work, if

she/he is not a student. In this category, support from the spouse working accounts for a consider-

able part of the total financing for the spouse studying.

For unmarried students not living with parents,the ways of financing have been compared with

the results from a survey in 1967. The figures indicate that the students have become less dependent

on support from their parents and income from paid work because the Government has increased the part

of the financing, by means of student loans and scholarship systems.

The main housing situation for unmarried students not living with parents is renting lodgings

in private homes. However, for students in universities student lodgings are almost as usual. Most

of the married student couples rent privately owned flats. Another major group live in housing co-

operation flats or in self-owned dwellings. This is particulary frequent if only one of the spouses

is a student.

Unmarried students in private lodgings quite seldom have board in the housekeeper's home.

This, too, refers to those living in student lodgings, except students in vocational schools and

secondary schools upper stage, for whom full or partial board often is included in the lodging arrange-

ment.

Among unmarried students not living with parents, a majority have their own kitchen or cooking

privileges. For students in universities this accounts for above 80 per cent of the students questioned,

but less for the other groups. Among the students in lodgings without board between 2 and 7 per cent

stated,that they have no cooking privileges. Among married students between 90 and 100 per cent have

their own kitchen (or similar arrangement).

A majority of the unmarried students not living with parents declared that they had bathroom

privileges. The relative number is higher for students in universities (80-90 per cent) than for the

other groups (50-70 per cent). However, this varies according to the housing situation, as a rule

those living in student lodgings have bathroom privileges (90-100 per cent of the cases), those in

private lodgings comparatively seldom (60-70 per cent). For married students the relative number
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with own bathroom or bathroom privileges comes to about 70-80 per cent.

The average daily travelling time to school or university varies from about 10 to - 25 minutes

on the average for unmarried students not living with parents, for those living with parents between

30 and 40 minutes (one way). For married couples the travelling time varies between 25 and 35 minutes.

Married couples with children as a rule place their children with professional babysitters

or in institutions during the day.

Students in universities and in teachers' training colleges, district colleges and in
technical schools, were questioned about which father's occupation. In accordance with other statistics

on this topic the figures show some over-representation of students which father being occupied in

professional, technical, administrative, executive, management or clerical work.
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Tabellvedlegg

Tables in'the appendix

Tabell I. Totalt forbruk pr. måned for borteboende ugifte studenter/elever etter skoleslag -og lære-
sted/kjønn/alder. Standardavvik på gjennomsnitt i parentes. Kroner Total consumption per
month for unmarried students not living with parents, by type and location of school/sex/
age. Standard deviation from average in parenthesis. Kroner

Skoleslag Type of school

Lærested, kjønn og alder
Location of school, sex and age

Universiteter
og høgskoler
Universities

Lærerskoler, is-
triktshogskoler og
tekniske skoler
Teachers'
training
colleges, district
colleges and
technical schools

Gymnas
Yrkesskoler Secondary
Vocational schools,
schools	 upper

stage

ALLE ALL  	 1 766 (74) 	 1 660 (50) 	 1 282 (50) 1 185 (40)

LÆRESTED LOCATION OF SCHOOL

Oslo, Bergen, Trondheim  	 1 760 (77) 	 1 697 (75) 	 1 432 (102)

Sør-Norge ellers Rest of Southern Norway	 1 632 (66) 	 1 148 (68) 1 163 (62)

Nord-Norge Northern Norway  	 1 854 (67) • 	 1 812 (96) 	 1 536 (85) 1 215 (53)

KJØNN SEX

Kvinner Women  	 1 944 (176) 	 1 399 (55) 	 1 319 (111) 1 080 (62)

Menn Men  	 1 714 (81) 	 1 771 (66) 	 1 356 (54) 1 331 (71)

ALDER AGE

18-19 år years  	 1 608 (108)

20-23 " 	FP	 1 832 (99) 	 1 596 (57)

24-29 " 	Ÿ1 	1 626 (111)	 2 036 (142)

Tabell II. Totalt forbruk pr. måned for hjemmeboende ugifte studenter/elever etter skoleslag og lære-
sted/kjønn/alder. Standardavvik på gjennomsnitt i parentes. Kroner Total consumption per
month for unmarried students living with parents, by type and location of school/sex/age.
Standard deviation from average in parenthesis. Kroner

Skoleslag Type of school

Lærested, kjønn og alder
Location of school, sex and age

lærerskoler, distrikts-
Universiteter og 	 høgskoler og tekniske skoler
høgskoler 	Teachers' training
Universities	 colleges, district colleges.

and technical schools

ALLE ALL

LÆRESTED LOCATION OF SCHOOL

Oslo, Bergen, Trondheim  	 1 331 (64) 	 1 151 (63)

Sør-Norge ellers Rest of Southern Norway	 1 137 (74)

KJØNN SEX

Kvinner Women  	 1 202 (121) 	 926 (60)

Menn Men 	 • 	1 376 (76)	 1 200 (60)

ALDER AGE

18-19 år years  	 1 085 (102)

20-23 " 	 II 	 1 352 (78) 	 1 160 (62)

	

24-29 " 	 If
    



Begge ektefeller
studenter/elever

Both spouses
students 

ged ett
eller flere barn
With one
or more
children 

Uten
barn
Without
children
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Tabell III. Totalt forbruk pr. maned for gifte studenter/elever med og uten barn etter skoleslag og
lærested. Standardavvik på gjennomsnitt i parentes. Kroner Total consumption per month
for married students with or without children, by type and location of school. Standard
deviation from average in parenthesis. Kroner

Skoleslag og lærested
Type and location of school

Den ene ektefellen
student/elev

One of the spouses
student 

Med ett
eller flere barn
With one
or more
children

Uten
barn
Without
children

Universiteter og høgskoler
Universities/) 	

Lærerskoler, distriktshøgskoler
og tekniske skoler Teachers'
training colleges, colleges
schools and technical schools

Av dette: Of which:

Oslo, Bergen, Trondheim 	

Sør-Norge ellers Rest of
Southern Norway 	

3 236 (190)

3 090 (128)

. 	 3 333 (204)

2 967 (162)

	

3 380 (133) 	 3 790 (214)

	

3 457 (121) 	 3 498 (148)

	

3 331 (135) 	 3 458 (192)

	

3 521 (169) 	 3 518 (201)

3 600 (159)

1) Oslo, Bergen, Trondheim.
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Vedleggl

Appendix 1

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå
siden 1. januar 1975

Publications issued by the Central Bureau of Statistics
since 1 January 1975

I serien Norges offisielle statistikk (NOS):

Rekke XII 	 Boktrykk 1975

Nr, 280 Økonomisk utsyn over året 1974 Economic Survey Sidetall 142 Pris kr 15,00
- 281 	 Statistisk årbok 1975 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 496 Pris kr 15,00
- 282 	 Fiskeristatistikk 1971 Fishery Statistics Sidetall 115 Pris kr 8,00

Rekke A 	 Offsettrykk 1975

Nr. 683 Psykiatriske sykehus 1973 Mental Hospitals Sidetall 55 Pris kr 7,00
- 684 	 Byggearealstatistikk 1973 Building Statistics Sidetall 79 Pris kr 8,00
- 685 Regnskapsstatistikk 1973 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 55

Pris kr 8,00
- 686 Regnskapsstatistikk 1973 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and

Manufacturing Sidetall 73 Pris kr 8,00
- 687 Fiskeritellingen 1. oktober 1971 IV Oversikt Fishery Census IV Survey

Sidetall 115 Pris kr 9,00
- 688 	 Sosialhjelpstatistikk 1972 Social Care Statistics Sidetall 59 Pris kr 8,00
- 689 	 Kriminalstatistikk Fanaer 1973 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 47 Pris kr 8,00
- 690 Utdanningsstatistikk FolkehOgskolar, realskolar og gymnas 1. oktober 1973 Educational

Statistics Folk High Schools and Secondary Schools Sidetall 45 Pris kr 8,00
- 691 	 Sykehusstatistikk 1973 Hospital Statistics Sidetall 39 Pris kr 7,00
- 692 Tidsnyttingsundersøkelsen 1971-72 I The Time Budget Survey I Sidetall 139 Pris kr 8,00
- 693 Folke- og boligtelling 1970 II Næring, yrke og arbeidstid m.v. Population and Housing

Census II Industry, Occupation, Working Hours etc. Sidetall 327 Pris kr 11,00
- 694 Utdanningsstatistikk Grunnskoler 1. oktober 1973 Educational Statistics Primary Schools

Sidetall 59 Pris kr 8,00
- 695 	 Bygge- og anleggsstatistikk 1973 Construction Statistics Sidetall 31 Pris kr 7,00
- 696 	 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1974 Wage Statistics

for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 29 Pris kr 7,00
- 697 	 Utdanningsstatistikk Fag- og yrkesskoler og hOgskoler 1. oktober 1973 Educational

Statistics Vocational Schools and Colleges Sidetall 109 Pris kr 8,00
- 698 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1974 Wage

Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall 35
Pris kr 7,00

- 699 	 Varehandelsstatistikk 1973 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall 161 Pris kr 8,00
- 700 Folketallet i kommunene 1974-1975 Population in Municipalities Sidetall 41 Pris kr 7,00
- 701 Lønnsstatistikk for sj0folk på skip i innenriks rutefart november 1974 Wage Statistics for

Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 27 Pris kr 7,00
- 702 	 Industristatistikk 1973 Industrial Statistics Sidetall 221 Pris kr 9,00
- 703 	 Barneomsorg 1973 Child Welfare Statistics Sidetall 57 Pris kr 7,00
- 704 	 Sjøulykkesstatistikk 1974 Marine Casualties Sidetall 59 Pris kr 8,00.
- 705 Forbruksundersøkelse 1973 Survey of Consumer Expenditure Sidetall 209 Pris kr 9,00
- 706

	

	 Utdanningsstatistikk Universiteter og vitenskapelige hOgskoler HOstsemesteret 1972
Educational Statistics Universities Autumn Term Sidetall 125 Pris kr 8,00

- 707 	 Helsestatistikk 1973 Health Statistics Sidetall 99 Pris kr 8,00
- 708 Folke- og boligtelling 1970 III Utdanning Population and Housing Census III Education

Sidetall 225 Pris kr 9,00
- 709 Utenrikshandel 1974 I External Trade I Sidetall 249 Pris kr 11,00
- 710 	 Elektrisitetsstatistikk 1973 Electricity Statistics Sidetall 91 Pris kr 8,00
- 711 	 Legestatistikk 1974 Statistics on Physicians Sidetall 77 Pris kr 8,00
- 712 Veitrafikkulykker 1974 Road Traffic Accidents Sidetall 73 Pris kr 8,00
- 713 Samferdselsstatistikk 1973-1974 Transport and Communication Statistics Sidetall 195

Pris kr 9,00
- 714 	 Arbeidsmarkedstatistikk 1974 Labour Market Statistics Sidetall 101 Pris kr 8,00
- 715 	 Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1974 Wage

Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall 45 Pris kr 7,00
- 716 Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1974 Wage Statistics for

Central Government Employees Sidetall 77 Pris kr 8,00
- 717 Forbruksundersøkelse for skoleungdom og studenter 1973-1974 Survey of Students' Consumer

Expenditure Sidetall 145 Pris kr 8,00
- 718 	 Hotellstatistikk 1974 Hotel Statistics Sidetall 61 Pris kr 7,00
- 719 	 Utenrikshandel 1974 II External Trade II Sidetall 275 Pris kr 11,00
- 720 	 Levekår 1973 Level of Living Sidetall 139 Pris kr 9,00
- 721 	 Sivilrettsstatistikk 1974 Civil Judicial Statistics Sidetall 31 Pris kr 7,00
- 722 Skogavvirking til salg og industriell produksjon 1973-74 Roundwood Cut for Sale and

Industrial Production Sidetall 55 Pris kr 7,00
- 723 Jaktstatistikk 1974 Hunting Statistics Sidetall 65 Pris kr 7,00
- 724 	 Lønnsstatistikk 1974 Wage Statistics Sidetall 69 Pris kr 8,00
- 725 	 Friluftslivundersøkelse 1974 Outdoor Life Survey Sidetall 133 Pris kr 9,00
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Rekke A 	 Offsettrykk 1975 (forts.)

Nr. 726 Utdanningsstatistikk Grunnskoler 1. oktober 1974 Educational Statistics Primary Schools
Sidetall 69 Pris kr 8,00

- 727 	 Flyttestatistikk 1974 Migration Statistics Sidetall 95 Pris kr 8,00
- 728 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1974 Criminal Statistics

Crimes Investigated by the Police Sidetall 73 Pris kr 8,00
- 729 	 Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1974 Population by Age and

Marital Status Sidetall 141 Pris kr 8,00
- 730 Folke- og boligtelling 1970 V Boligstatistikk  Population and Housing Census V Housing

Statistics Sidetall 155 Pris kr 8,00
- 731 	 Utdanningsstatistikk Universiteter og vitenskapelige hOgskoler HOstsemesteret 1973

Educational Statistics Universities Autumn Term Sidetall 125 Pris kr 9,00
- 732 	 Ferieunder§Okelsen 1974 Holiday Survey Sidetall 131 Pris kr 9,00
- 733 Bøndenes inntekt og formue 1973 The Holders' Income and Property Sidetall 53 Pris kr 8,00
- 734 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1975 Wage Statistics for Employees in

Wholesale and Retail Trade Sidetall 79 Pris kr 8,00
- 735 Rutebilstatistikk 1974 Scheduled Road Transport Sidetall 35 Pris kr 8,00
- 736 Alkohol og andre rusmidler 1974 Alcohol and Drugs Sidetall 49 Pris kr 7,00
- 737 Folkemengdens bevegelse 1974 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 67

Pris kr 8,00
- 738 	 Familiestatistikk 1974 Family Statistics Sidetall 71 Pris kr 8,00
- 739 Folke- og boligtelling 1970 IV Familier og husholdninger Population and Housing Census IV

Families and Households Sidetall 105 Pris kr 8,00
- 740 Veterinærstatistikk 1974 Veterinary Statistics Sidetall 79 Pris kr 8,00
- 741 	 Skattestatistikk Inntektsåret 1973 Tax Statistics Sidetall 131 Pris kr 8,00
- 742 Laks- og sjoaurefiske 1974 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 55 Pris kr 8,00
- 743 	 Skogstatistikk 1974 Forestry Statistics Sidetall 137 Pris kr 9,00
- 744 	 Jordbruksstatistikk 1974 Agricultural Statistics Sidetall 141 Pris kr 9,00
- 745 	 Sykehusstatistikk 1974 Hospital Statistics Sidetall 53 Pris kr 7,00
- 746 	 Sosial hjemmehjelp 1974 Social Home-Help Services Sidetall 29 Pris kr 7,00
- 747 Lønnsstatistikk for sjOfolk på skip i utenriksfart mars 1975 Wage Statistics for Seamen

on Ships in Ocean Transport Sidetall 35 Pris kr 7,00
- 748 Kredittmarkedstatistikk 1972-1974 Credit Market Statistics Sidetall 259 Pris kr 11,00
- 749 	 Sosialhjelpstatistikk 1973 Social Care Statistics Sidetall 57 Pris kr 8,00
- 750 Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. januar 1975 Wage Statistics for Local

Government Employees Sidetall 79 Pris kr 8,00
- 751 	 Hagebruksteljing 1974 Census of Horticulture Sidetall 163 Pris kr 9,00
- 752 	 Byggearealstatistikk 1974 Building Statistics Sidetall 83 Pris kr 8,00
- 753 	 Psykiatriske sykehus 1974 Mental Hospitals Sidetall 55 Pris kr 7,00
- 754 Kriminalstatistikk Fanger 1974 Criminal Statistics Prisoners Sidetall 47 Pris kr 8,00
- 755 	 Finansinstitusjoner 1974 Financial Institutions Sidetall 111 Pris kr 9,00

Rekke XII 	 Boktrykk 1976

Nr. 283 økonomisk utsyn over året 1975 Economic Survey Sidetall 144 Pris kr 15,00

Rekke A
	

Offsettrykk 1976

Nr. 756 Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1974 Wage Statistics for Employees
in Publicly Maintained Schools Sidetall 59 Pris kr 8,00

- 757 	 Barneomsorg 1974 Child Welfare . Statistics Sidetall 59 Pris kr 7,00
- 758 Dødsårsaker 1974 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall 101 Pris kr 8,00
- 759 Kriminalstatistikk Reaksjoner 1974 Criminal Statistics Sanctions Sidetall 51 Pris kr 7,00
- 760 Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet 1. september 1975 Wage Statistics for

Bank Employees Sidetall 41 Pris kr 7,00
- 761 De offentlige sektorers finanser 1971-1973 Public Sector Finances Sidetall 73 Pris kr 8,00
- 762 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Regionale tall Population Projections Regional

Figures Sidetall 191 Pris kr 11,00
- 763 Regnskapsstatistikk 1974 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 67

Pris kr 8,00
- 764 Regnskapsstatistikk 1974 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and

Manufacturing Sidetall 99 Pris kr 8,00
- 765 	 Bygge-oganleggsstatistikk 1974 Bedriftstelling 1974 Construction Statistics Census of

Establishments Sidetall 69 Pris kr 7,00
- 766 Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1974  Educational Statistics Upper

Secondary Schools Sidetall 91 Pris kr 9,00
- 767 	 Elektrisitetsstatistikk 1974 Electricity Statistics Sidetall 91 Pris kr 8,00
- 768 Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet 1. september 1975 Wage Statistics

for Salaried Employees in Insurance Activity Sidetall 35 Pris kr 7,00
Kommunestyrevalget 1975 Attnicipal Council Elections Sidetall 169 Pris kr 9,00

Bedriftstelling 1974 Finnmark Sidetall 65 Pris kr 7,00
Bedriftstelling 1974 Troms Sidetall 69 Pris kr 7,00

Fylkestingsvalget 1975 County Council EZections Sidetall 119 Pris kr 9,00

Bedriftstelling 1974 Nordland Sidetall 87 Pris kr 7,00
Bedriftstelling 1974 Nord-Trøndelag Sidetall 75 Pris kr 7,00
Bedriftstelling 1974 Sør-Trøndelag Sidetall 79 Pris kr 7,00
Bedriftstelling 1974 MOre og Romsdal Sidetall 87 Pris kr 7,00
Bedriftstelling 1974 Sogn og Fjordane Sidetall 77 Pris kr 7,00
Bedriftstelling 1974 Hordaland Sidetall 83 Pris kr 7,00
Bedriftstelling 1974 Rogaland Sidetall 77 Pris kr 7,00
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Offsettrykk 1976 (forts.)

Rekke A

Nr. 789 	 Lønnsstatistikk for sjOfolk på skip i innenriks rutefart november 1975 Wage Statistics for
Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall 29 Pris kr 7,00

- 790 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1975 Wage
Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall
35 Pris kr 7,00

- 791 	 Industristatistikk 1974 Bedriftstelling 1974 Industrial Statistics Census of Establish-
ments Sidetall 259 Pris kr 9,00

- 792 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1975 Wage Statistics
for Workers in Mining and Manufacturing Sidetall 29 Pris kr 7,00

- 793 Folketallet i kommunene 1975-1976 Population in Municipalities Sidetall 41 Pris kr 7,00
- 794 LOnns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1975 Wage

and Employment Statistics for Central Government Employees Sidetall 95 'Pris kr 8,00
- 795 	 Sjøulykkesstatistikk 1975 Marine Casualties Sidetall 57 Pris kr 8,00
- 796 Lastebiltransport Utvalgsundersøkelse 1973 Road Goods Transport Sample Survey Sidetall 211

Pris kr 9,00
- 797 Utdanningsstatistikk Vaksenopplæring og folkeopplysning 1974-75 Educational Statistics

Adult Education and Popular Education Sidetall 65 Pris kr 8,00
- 798 Kulturstatistikk 1975 Cultural Statistics Sidetall 61 Pris kr 8,00
- 799 	 Helsestatistikk 1974 Health Statistics Sidetall 103 Pris kr 8,00
- 800 LOnnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1975 Wage

Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall 49 Pris kr 7,00
- 802 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1975 Wage Statistics

for Workers in Public Construction Activity Sidetall 35 Pris kr 7,00

I serien Statistiske analyser (SA):

Nr. 10 	 Sosialt utsyn 1974 Social Survey Sidetall 295 Pris kr 11,00
- 11 Folkerøystinga om EF Aktivitet blant veljarane The Advisory Referendum on Norway's

Accession to the EC Voters' Activity Sidetall 63 Pris kr 8,00
- 12 Regnskapsanalyse Industri og engroshandel Accounting Analysis Manufacturing and

Wholesale Trade Sidetall 131 Pris kr 8,00
- 13 Flyttingene i Norge 1971 og 1949-1973 Rapport nr. 3 fra FlyttemotivundersOkelsen 1972

Migration in Norway 1971 and 1949-1973 Report no. 3 from Survey of Migration Motives
1972 Sidetall 63 Pris kr 8,00

- 14 Revidert nasjonalregnskap Sidetall 63 Pris kr 8,00
- 15 DOdeligheten omkring fOdselen og i første leveår 1969-1972 Fetal and Infant Mortality

Sidetall 107 Pris kr 8,00
- 16 	 Skilsmisser. 1971-1973 Divorces Sidetall 59 Pris kr 8,00
- 17 Kriminalstatistikk Oversikt 1960-1972 Criminal Statistics Survey Sidetall 125 Pris kr 8,00
- 18 Sesongkorrigering av norske konjunkturindikatorer  Seasonal Adjustment of Norwegian Economic

Indicators Sidetall 29 Pris kr 7,00
- 19 Tid nyttet til egenarbeid Time spent on Household Work and Family Care Sidetall 77

Pris kr 8,00
- 20 	 Fritidshus 1970 Holiday Houses Sidetall 91 Pris kr 8,00
- 21 	 Yrke og dødelighet 1970-1973 Occupational Mortality Sidetall 111 Pris kr 9,00
- 22 MiljOstatistikk 1976 Naturressurser og forurensninger Environmental Statistics Natural

Resources and Pollution Sidetall 233 Pris kr 11,00
- 23 Fiskere 1960-1971 Alder, bosetting, inntekt Fishermen Age, Residence, Income Sidetall 77

Pris kr 8,00
- 25 Forbruk blant skoleungdom og studenter 1973-1974 Students' Consumer Expenditure Sidetall 59

Pris kr 8,00

I serien SamfunnsOkonomiske studier (SOS):

Nr. 24 Det norske skattesystemet I Direkte skatter 1974 The Norwegian System of Taxation I
Direct Taxes Sidetall 139 Pris kr 9,00

25 Friluftsliv, idrett og mosjon Outdoor Recreation, Sport and Exercise Sidetall 114
Pris kr 8,00

▪ 26 Nasjonalregnskap, modeller og analyse En artikkelsamling til Odd Aukrusts 60-årsdag
National Accounts, Models and Analysis To Odd Aukrust in Honour of his Sixtieth Birthday
Sidetall 320 Pris kr 13,00

- 27 Den repræsentative undersOgelsesmethode The Representative Method of Statistical Surveys
Sidetall 64 Pris kr 8,00

- 28 	 Statistisk Sentralbyrå 100 år 1876-1976 Central Bureau of Statistics 100 Years Sidetall 128
Pris kr 9,00

I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART):

Nr. 71 Some Empirical Evidence on the Decreasing Scale Elasticity Noen resultater for produkt-
funksjoner med fallende passuskoeffisient for norsk bergverk og industri Sidetall 20
Pris kr 5,00

- 72 En modell for analyse av utviklingen i de direkte skatter: Skattemodellen i MODIS IV .A Model
for Analysis of the Development in Direct Taxes: Tax Model in MODIS IV Sidetall 65
Pris kr 8,00
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I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART) (forts.):

Nr. 73 Hvem flytter i Norge? Tendenser i flyttergruppenes sammensetning etter 1950 The Migrants
in Norway Trends in the Composition of the Migrant Group after 1950 Sidetall 23
Pris kr 5,00

- 74 Avskrivningsregler og prisen på bruk av realkapital Depreciation Rules and the User Cost
of Capital Sidetall 46 Pris kr 7,00

- 75 Multiple Comparisons by Binary and Multinary Observations /144/tiple sammenlikninger ved
binære og multinere observasjoner Sidetall 33 Pris kr 7,00

- 76 Yrkesbefolkningen i Norge The Economically Active Population in Norway Sidetall 95
Pris kr 8,00

- 77	 The Distributive Effects of Indirect Taxation: An Econometric Model and Empirical Results
Based on Norwegian Data Fordelingsvirkningene av den indirekte beskatning: En Økonometrisk
modell og empiriske resultater basert på norske data Sidetall 17 Pris kr 5,00

- 78 Aktuelle skattetall 1974 Current Tax Data Sidetall 45 Pris kr 8,00
- 79 Befolkningens utdanningsbakgrunn En analyse av tall fra Folketelling 1970 Educational

Background of the Population An Analysis of Data from Population Census 1970 Sidetall 89
Pris kr 8,00

- 80	 Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognosemodell ved de regionale framskrivinger 1975
The Population Projection Model of the Central Bureau of Statistics of Norway in the
Regional Projections Sidetall 48 Pris kr 8,00

- 81 Two Addresses on Statistical Co-operation To talar om statistisk samarbeid Sidetall 20
Pris kr 5,00

- 82 FOdselstall i ekteskapskohorter 1965-1972 En analyse på grunnlag av registerdata Fertility
of Marriage Cohorts An Analysis Based on Register Data Sidetall 64 Pris kr 8,00

- 83 En modell for analyse av den langsiktige Okonamiske utvikling MSG-3 A Model for Analysis of
the Long Term Economic Development Sidetall 46 Pris kr 7,00

- 84 Trends in Norwegian Planning Utviklingstendensar i norsk planlegging gjennom 30 år
Sidetall 42 Pris kr 7,00

- 85 Utdanning og yrke til lærerkandidatene fra 1965 Education and Occupation of Graduates from
Teachers' Training Colleges in 1965 Sidetall 55 Pris kr 8,00

- 86 Four Papers on the Analytic Graduation of Fertility Curves Fire artikler om analytisk
glatting av fruktbarhetskurver Sidetall 57 Pris kr 8,00
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Vedlegg

Appendix 2

Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)

Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SS!!)

Nr.	 4 InnfOring i maskinregning. Hefte 1. Addisjonsmaskiner

5 Innføring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner

8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi

9 Standard for næringsgruppering

13 Standard for handelsområder

19 Varenomenklatur for industristatistikken

22 Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger

23 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk

24 Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker i offentlig norsk statistikk

26 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

27 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra Forbruksundersøkelsen 1958

28 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk

29 Norsk-Engelsk ordliste

30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering

32 Konsumprisindeksen

It 	35 Standard for kommuneklassifisering

36 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning
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Pris kr 8,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo,
og er til salgs hos alle bokhandlere.

ISBN 82-537-0606-5
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