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Figur 1
Folkemengden etter alder 1967, 1973 og 1988.
Framskrevet år 2025*. Prosent
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* Framskrivingen er basert på alternativ KI85 i
"Framskrivingen av folkemengden 1985-2050".

2 Framskrivingen av arbeidsstyrken er basert på upubliserte data i SSB. Det forutsettes at yrkespro-
sentene er konstante på 1986-nivå.

Se note til figur 1.

Alderspensjon:
Fortsatt store forskjeller mellom
menn og kvinner
Kari Wuttudal

Flere eldre
Siden folketrygden ble innført i 1967
har antall alderspensjonister økt
med 90 prosent, fra 313 000 personer
i 1967 til 595 000 personer i 1988. I
1967 utgjorde alderspensjonistene 8
prosent av befolkningen. I 1988 var
andelen okt til 14 prosent. I år 2025
er andelen over 67 år beregnet å til-
svare 18 prosent av befolkningen.

Mens andelen eldre i befolkning-
en har økt, har andelen barn under
15 år blitt redusert. I 1967 utgjorde
barn 26 prosent av befolkningen,
sammenliknet med 20 prosent i
1988. I år 2025 vil barn under 15 år
og eldre over 67 år utgjøre omtrent
samme andel av befolkningen, hen-
holdsvis 17 og 18 prosent l .

Barn og alderspensjonister beteg-
nes ofte som den "forsørgede'  del av
befolkningen. De blir "forsørget" av

de som tilhører arbeidsstyrken. Ar-
beidsstyrken består av sysselsatte og
arbeidssøkere uten inntekt. Utenfor
arbeidsstyrken er foruten barn og
alderspensjonister, studenter, per-
soner uten arbeid, uføre og personer
opptatt med husarbeid hjemme — og
som altså ikke søker inntektsgiven-
de arbeid.

Okt forsørgelsesbyrde?
En måte å bestemme "forsørgelses-
byrden" på, er å se hvor mange som
er utenfor arbeidsstyrken pr. person
i arbeidsstyrken. I 1973 "forsørget"
hver person i arbeidsstyrken 1,4 per-
soner og i 1988 0,9 personer. I 2025
vil hver person i arbeidsstyrken fi-
nansiere livsopphold for 0,8 perso-
ner. Dersom vi lar bare de eldre

Andelen eldre i befolkningen oker, men det blir også flere
i yrkesaktiv alder. Om det dermed blir flere som kan
forsørge de eldre og yngre avhenger først og fremst av

utviklingen pa arbeidsmarkedet. Antall tilleggspensjonister
øker og flere kvinner opparbeider tilleggspensjon — men betyr
dette en utjevning av pensjonene mellom kvinner og menn?

Tabell 1. Personer i og utenfor arbeidsstyrken. 1973, 1988 og framskrevet år 2025.
Antall og prosent

Ar Befolkning 	 I arbeids-
i alti 	styrken2

Utenfor
arbeidsstyrken

1973  	 3 972 990
	

1 680 000
	

2 292 990
1988  	 4 220 686

	
2 183 000
	

2 037 686
2025  	 4 310 931

	
2 357 000
	

1 953 931
Prosent

1973  	 100
	

42
	

58
1988  	 100

	
51
	

49
2025  	 100

	
55
	

45

Forso rgeles-
byrden

1,4
0,9
0,8
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Figur 2
Befolkningen og arbeidsstyrken etter kjønn og
alder.1973, 1988 og 2025.* 1 000
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tilhore "forsørgelsesbyrden", vil
hver person i arbeidsstyrken "for-
sørge" 0,3 personer både i 1973, 1988
og år 2025.

Antall "forsørgede" synker altså i
forhold til antall personer i arbeids
styrken, Det er fordi flere i befolk-

-

ningen tilhører arbeidsstyrken nå
enn tidligere, henholdsvis 42 pro-
sent i 1973 og 51 prosent i 1988, mens
andelen barn og eldre er omtrent
uendret. Av samme grunn vil antal-

let eldre som hver person i arbeids-
styrken skal "forsørge" ikke lake, selv
om andelen eldre i befolkningen
øker.

Det er særlig kvinner som har økt
sin deltaking i arbeidsstyrken, spe-
sielt kvinner i alderen 30 til 50 år.
Yrkesprosenten for kvinner i denne
alderen Ate fra ve150 prosent i 1973
til vel 80 prosent i 1988. Både yngre
kvinner, 20-29 år, og de noe eldre,
50-59 år, har økt sin yrkesdeltaking
med 20 prosentpoeng disse 15 årene.
Ifølge beregninger av arbeidsstyr-
ken i år 2025 vil både kvinner og
menn i de ovre aldersgruppene, 50-
74 år, øke sin deltaking i arbeidsstyr-
ken, ellers vil endringene i forhold
til 1988 være beskjedne.

"Forsørgelsesbyrden" vil altså
ikke fake i perioden fram til år 2025
når vi ser på størrelsen av "forsørge-
re" og "forsørgede" i befolkningen,
men sysselsettingssituasjonen for
personer i yrkesaktiv alder vil også
spille en rolle. Både andelen arbeids-
ledige og uførepensjonerte vil in-
fluere på "forsørgelsesbyrden". Det
framtidige arbeidsmarked vil muli-
gens ha større betydning for "for-
sørgelsesbyrden" i samfunnet enn
økningen i antall eldre.

Minstepensjon og tilleggs-
pensjon
Alderstrygden har to hovedformål.
For det forste skal den sikre alders-
pensjonister en viss økonomisk
minstestandard uavhengig av tidli-
gere yrkesinntekt. Dette ivaretas
ved den såkalte minsteytelsen. Det
andre formålet er å sikre trygghet for
den økonomiske standard den en-
kelte har bygget opp i sitt yrkesak-
tive liv. Dette oppnås ved tilleggs-
pensjonen som er gradert etter tidli-
gere yrkesinntekt og antall yrkesak-
tive år. Alderspensjonen kan videre
bestå av eventuelle forsorgingstil-
legg for ektefelle og barn.

De fleste kontantstønader i folke-
trygden er knyttet til et regulerbart
grunnbeløp (G). Stortinget fastsetter
grunnbeløpet hvert år. I 1988 var G
30 850 kroner. Minstepensjonen be-
star av grunnpensjon, særtillegg og
kompensasjonstillegg. Grunnpen-
sjonen tilsvarer grunnbeløpet for

enslig pensjonist. For ektefeller som
begge er pensjonister er full årlig
grunnpensjon 75 prosent av grunn-
beløpet. Lever ektefellene atskilt,
regnes de som enslige.

Særtillegget fastsettes som en pro-
sentsats av G. I april 1988 var særtil-
legget 57 prosent av G. Særtillegg i
1988 var 17 433 kroner for enslig
pensjonist.

Ifølge satser for å fastsette pensjon
var pensjonen i 1988:

Enslig minstepensjonist:
G	 = 30 850 kroner
ST = 17 433 kroner
KT = 	500 kroner

48 783 kroner,
tilsvarende 1,58 G

Ektefeller hvor begge er minstepen-
sjonister:

G	 • 46 276 kroner
ST ▪ 31 934 kroner
KT 	750 kroner

78 959 kroner,
tilsvarende 2,56 G

Pr. ektefelle 39 480 kroner, tilsva-
rende 1,28 G

De ovenstående eksempler går ut
fra at pensjonistene har full trygde-
tid, dvs. vært bosatt i Norge i 40 år
etter fylte 16 år. Hvis trygdetiden er
kortere, blir pensjonen tilsvarende
mindre.

For å få tilleggspensjon må ar-
beidsinntekten ha vært stone enn.
grunnbeløpet i minst 3 år. Tilleggs-
pensjonen avhenger altså av tidlige-
re yrkesinntekt (pensjonsgivende
inntekt) og av antall opptjeningsår.
For hvert opptjeningsår beregnes et
pensjonspoengtall (P). Inntekter
over 12 G (370 200 kroner i 1988)
regnes det ikke pensjonspoeng for.
For inntekter mellom 8 G ( 246 800
kroner i 1988) og 12 G medregnes
1 /3 av inntekten ved poengbereg-
ning. Høyeste poengtall en kan opp-
nå er 8,33 G.

Full tilleggspensjon utgjør 45 pro-
sent av det beløp som framkommer
når det gjeldende grunnbeløp mul-
tiplis eres med sluttpoengtallet.
Sluttpoengtallet er gjennomsnitt av
poengtallene for de 20 beste inn-
tektsår. For å få full pensjon må al-
derspensjonisten ha hatt en arbeids-
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Figur 3
Alderspensjonister etter type ytelse. Prosent.
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Figur 4
Andelen menn og kvinner i ulike aldersgrupper
med ulike ytelser. Prosent. 1988
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inntekt som er større enn G i minst
40 år.

Beregnet tilleggspensjon for en
person som har hatt maksimal inn-
tekt som det regnes pensjonpoeng
av i 20 år:

0 45x30850x8,33x40 
TP— ' 	 = 115 641 kr

40
KT 	 = 	 500 kr
G 	 =  30 850 kr

146 990 kr

Særtillegget ble innført i 1969.
Med dette skulle en bedre inntekten
til pensjonistene som ikke hadde
opptjent tilleggspensjon. Særtillegg
ytes også til pensjonister som har
tilleggspensjon som er lavere enn
særtillegget, særtillegget reduseres
da krone for krone mot tilleggspen-
sjonen. Alle alderspensjonister som
har særtillegg, selv om de også har
tilleggspensjon, er minstepensjonis-
ter.

Færre er minstepensjonister
Stadig flere av alderspensjonistene
har opparbeidd rett til tilleggspen-
sjon. I 1970 var omtrent alle alders-
pensjonistene minstepensjonister,
96 prosent, mens bare litt over halv-
parten, 54 prosent, var minstepen-
sjonister i 1988. Antall minstepen-
sjonister som også har tilleggspen-
sjon er okt fra 3 prosent i 1970 til 24
prosent i 1988.

De fleste minstepensjonistene er
kvinner. Faktisk har kvinneandelen
økt på 1980-tallet. I 1983 var 73 pro-
sent av minstepensjonistene kvin-

1983
Alle alderspensjonister 	 100

Minsteytelse med bare særtillegg 	 . . . 	 44
Minsteytelse med særtillegg og tilleggs-
pensjon  	 24
Pensjon større enn minsteytelsen . 	 32

ner, mens andelen var 80 prosent i
1988.

Flere kvinner har imidlertid opp-
arbeidd rett til tilleggspensjon, slik
at flere av pensjonistene med en
pensjon storre enn minsteytelsen er
kvinner i 1988 enn i 1983, henholds-
vis 36 prosent og 29 prosent.

Det kan være verd å merke seg at
av de minstepensjonistene som også
har en liten tilleggspensjon er kvin-
nene i flertall, og deres andel oker.
Denne gruppa "tilleggspensjonister"
får ikke full uttelling for sin yrkes-
deltaking og innbetaling til folke-
trygden fordi tilleggspensjonen er
mindre enn særtillegget og særtil-
legget reduseres krone for krone
mot tilleggspensjonen. Det at kvin-
nene utgjør en økende andel av den-
ne gruppa minstepensjonister er
medvirkende til at kvinnene utgjør
en stadig større del av alle minste-
pensjonistene.

Kvinners fakte yrkesdeltaking vil
bedre deres økonomiske kår som
pensjonister. Men det er også kvin-
ner som i all hovedsak utgjør gruppa
minstepensjonister. Regjeringen har
foreslått å innføre omsorgspoeng for
år med omsorg for barn under 7 år
(0t.prop. nr. 77 (1989-90) som opp-
følging av St.melding nr. 12 (1988-
89)). Dette vil imidlertid ikke få
betydning for kvinner som ikke er
yrkesaktive, de vil fremdeles bli
minstepensjonister. Men omsorgs-
poeng vil bedre pensjonen for kvin-
ner som avbryter yrkesaktivitet i
omsorgsperioden og for deltidsar-
beidende kvinner.

Typisk minstepensjonist er
kvinne med høy alder og lav
utdanning
I 1988 var hele 72 prosent av kvinne-
ne og 27 prosent av mennene min-
stepensjonister.

	Andel
	

Andel

	

kvinner
	 1988 	 kvinner

100

	

83 	 30 	 88

	

56 	 24 	 69

	

29 	 46 	 36

De aller eldste pensjonistene har
ikke hatt samme mulighet for å opp-
arbeide tilleggspensjon som de yng-
re, folketrygden vil ikke være fullt
utbygd for i år 2007. I aldersgruppa
67-69 år er 37 prosent minstepensjo-
nister, mens hele 85 prosent av al-
derspensjonistene som er 80 år eller
mer er minstepensjonister. I alt 94
prosent av kvinnene i den eldste al-
dersgruppa er minstepensjonister,
sammenliknet med 68 prosent av
mennene.

Jo lavere utdanning jo mer sann-
synlig er det at alderspensjonisten
har minsteytelse. Av pensjonistene
med høyeste utdanning på barne-
og ungdomsskolenivå er 61 prosent
minstepensjonister, mens bare 24
prosent med universitets- eller høg-
skoleutdanning har minsteytelse.

For begge kjønn gjelder at jo høye-
re utdanning og lavere alder, jo mer
sannsynlig er det at pensjonisten har
opparbeidd tilleggspensjon. Kvin-
ner har ikke i samme grad som menn
deltatt i yrkeslivet og fått oppar-
beidd tilleggspensjon. Eldre har
ikke hatt samme mulighet til oppar-
beidelse, derfor har kvinner og
menn mer lik pensjonsytelse i den

Tabell 2. Alderspensjonister med ulike typer ytelser. Prosent. 1983 og 1988
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Figur 5
Pensjonsstorrelse i grupper for kjønn, alder og
utdanning. Prosent. 1988
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Figur 6
Gjennomsnittlig pensjon etter kjønn, alder og
utdanning. 1988. Kroner
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eldste aldersgruppa enn blant yngre
pensjonister.

Hele 90 prosent av alderspensjo-
nerte menn med universitet eller
høgskole som høyeste utdanning
har en større pensjon enn minste-
ytelsen, 58 prosent av kvinner med
samme utdanning. Bare 23 prosent
av kvinnene med utdanning på bar-
ne- og ungdomsskolenivå har opp-
arbeidd tilleggspensjon, mens 67
prosent av menn med samme ut-
danning har det.

Utdanningsnivået synes altså å ha
noe større betydning for hvorvidt
kvinnene har opparbeidd tilleggs-
pensjon enn for mennene. Det er 35
prosent flere av kvinnene med høy
utdanning enn lav som har større
pensjon enn minsteytelsen, forskjel-
len blant menn er 23 prosent.

Pensjonsstorrelse — også for-
skjell mellom minstepensjonister
Minstepensjonister blir ofte sett på
som ei ensartet gruppe, med en ens-
artet pensjonsutbetaling. En enslig
minstepensjonist er beregnet å ha i
underkant av 50 000 kroner i året.
Det er imidlertid i alt 21 prosent av
alle alderspensjonister som har min-
dre enn 40 000 kroner i pensjon. De
fleste av disse er gifte minstepensjo-
nister og/eller de har vært bosatt i
Norge i mindre enn 40 år og fått
redusert pensjon som folge av dette.
11 prosent av alle menn tilhører den-
ne gruppa; 27 prosent av alle kvin-
ner.

Ser vi på gruppa som har under
50 000 kroner utbetalt i pensjon, fin-
ner vi 60 prosent av alle alderspen-
sjonistene, 77 prosent av alle
kvinner er her og 35 prosent av alle
menn.

Hoyt utdannede, yngre mannlige
pensjonister har størst pensjon
Ifølge satsene var minstepensjon for
enslig pensjonist i 1988 48 783 kro-
ner, for ektefeller hvor begge er pen-
sjonister er beregnet pensjon 78 959
kroner, altså 39 480 kroner på hver.
Tilnærmelsesvis maksimal pen-
sjonsutbetaling er beregnet til
146 990 kroner.

Gjennomsnittlig utbetalt pensjon
for alle alderspensjonister i 1988 var
54 466 kroner. Gjennomsnittlig stør-
reise på pensjonen for minstepensjo-
nister var 43 936 kroner og for
pensjonister med pensjon større enn
minsteytelsen 66 743 kroner.

Bare 5 prosent av pensjonistene
har en pensjon som er større enn
90 000 kroner i året. I alt 11 prosent
av alle menn har en så stor pensjon,
men bare én prosent av kvinnene.
Det er de yngste pensjonistene med
høy utdanning som tilhører denne
gruppa. Av dem med universitets-
og høgskoleutdanning har 25 pro-
sent en pensjon som er over 90 000
kroner, mens dette gjelder bare to
prosent av dem med grunnskole.

Totalt sett mottar menn i gjennom-
snitt ca. 15 000 kroner mer i alders-
pensjon enn kvinner. Gjennomsnitt-
lig pensjon for menn var 63 268 kro-
ner og for kvinner 48 460 kroner.
Menn har storre pensjon enn kvin-
ner i alle aldersgrupper, men for-
skjellen er størst i den yngste
gruppa. Menn i alderen 67-69 år har
en gjennomsnittlig pensjon som er
ca. 25 000 kroner større enn for kvin-
ner i samme alder, henholdsvis
75 575 kroner og 50 232 kroner.

Menn i aldersgruppa 67-69 år,
med universitets- eller høgskoleut-
danning har størst gjennomsnittlig
pensjon, 94 876 kroner. Det er 30 624
kroner mer enn hva kvinner i sam-
me alder og med samme utdanning
har. Lavest gjennomsnittlig pensjon
har både kvinner og menn i alders-
gruppa 80 år og over og med grunn-
skoleutdanning som høyeste
utdanning. For disse tilsvarte pen-
sjonen ca. 46 000 kroner i 1988.

Forskjellen i pensjonsstørrelse
mellom de med grunnskoleutdan-
fling og de med universitets- og høg-
skoleutdanning er størst blant de
yngste alderspensjonistene. Gjen-
nomsnittlig mottar en hoyutdannet
mannlig alderspensjonist i alderen
67-69 år 24 009 kroner mer i pensjon
enn en mann på samme alder med
grunnskoleutdanning. Det tilsva-
rende beløp for kvinner er 15 722
kroner.

Vil kvinner og menn få lik
pensjon?
Vi kan altså konkludere med at det
er forholdvis store inntektsforskjel-
ler mellom alderpensjonistene.
Kvinner er generelt dårligere stilt
enn menn. De er oftere minstepen-
sjonister. I alt 73 prosent av menn
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Familier etter familietype. Uten/med barn
under 20 år. 1974-1989
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AKTUELL
STATISTIKK FRA SSB

Familier i Norge — Familie-
statistikken 1989

Det var i alt 1 930 000 familier i Norge ved
inngangen av 1989. Dette var 72 000 eller
3,9 prosent flere enn i 1987. Siden 1980 har
tallet på familier økt med 14,6 prosent.

Det er tall fra Familiestatistikken som viser
denne utviklingen. Familiestatistikken gir in-
formasjon om følgende familietyper: Ektepar
med og uten barn, mor eller far med barn og
enslig. Statistikken gir ikke informasjon om
ugift samliv generelt, men fanger opp sam-
boende par med felles barn og felles adres-
se. Gruppering av personer til familier
foretas ved hjelp av et familienummer som
er knyttet til den enkelte person.

Det er først og fremst utviklingen i familiety-
pene enslig og ektepar uten barn som har
fort til vekst i tallet på familier totalt. PA
80-tallet har antall barnefamilier vært tilnær-
met konstant. I 1989 var det i alt 617 000
familier med barn under 20 Ar, mens det var
564 000 med barn under 18 år.

Fordelingen av barnefamiliene etter forel-
drenes ekteskapelige status er endret. I
1980 utgjorde ektepar med barn under 20 år
85 prosent av alle barnefamilier. Ved inn-
gangen til 1989 hadde denne andelen sun-
ket til 76 prosent, mens andelen mor eller far
med barn hadde økt tilsvarende, til rundt en
fjerdedel (ca. 150 000) av totalt antall barne-
familier. I denne fjerdedelen "skjuler" det seg
rundt 36 000 barnefamilier som lever i ugift
samboerskap med felles barn. Det var flest
samboende par i de tre nordligste fylkene.

Det er først og fremst veksten i antall enslige
som betyr mest for utviklingen i antall familier
totalt. Familietypen enslig omfatter alle per-
soner som ikke kommer inn under noen av
gruppene ektepar med/uten barn, mor/far
med barn eller samboende par med felles
barn. Tallet på enslige pr. 1. januar 1989 var
drøyt 812 000. Dette var 7,3 prosent flere

enn i 1987. Personer som faller inn under
familietypen enslig bor nødvendigvis ikke
alene. De kan leve i andre former for samliv
som familiestatistikken ikke har noen mulig-
heter for å fange opp; f.eks. i samboerfor-
hold hvor det ikke finnes felles barn,
samboerforhold hvor det er to av samme
kjønn, kollektiv osv.

Familiestatistikken gir også opplysninger
om hvor mange unge det er som fortsatt bor
hjemme hos mor og/eller far etter fylte 18 år.
Av alle unge (uansett ekteskapelig status ) i
alderen 18-19 Ar bodde 94 prosent av gut-
tene og 85 prosent av jentene fortsatt hjem-
me hos en eller begge foreldrene. I
aldersgruppen 20-24 år var andelen 69 pro-
sentfor menn og 43 prosent for kvinner og i
gruppen 25-29 år henholdsvis 27 og 9 pro-
sent. Familiestatistikken bekrefter altså at
det er betydelig vanligere for voksne sønner
A bli boende hjemme enn for voksne dote.
Denne kjønnsforskjellen finner vi også når
det er de med sivilstand enslig som er ut-
gangspunktet for beregningene. I alt 73 pro-
sent av enslige menn i alderen 20-24 år
bodde fortsatt hjemme hos foreldrene sam-
menlignet med 60 prosent av kvinnene.
Blant enslige menn i alderen 30-34 år hadde
25 prosent ennå ikke forlatt "redet", mens
bare 14 prosent av enslige kvinner fortsatt
bodde hjemme. Når det gjelder de reelt en-
slige (de som er registrert bosatt alene), er
det flest enslige menn i alle aldersgrupper
mellom 25 og 55 år. For gruppene 18-19 år
og 20-24 år er det imidlertid en overvekt av
kvinner; det samme gjelder for aldersgrup-
pene over 60 år.

med alderspensjon har tilleggspen-
sjon, sammenliknet med 28 prosent
av kvinnene. Kvinner får oftere liten
eller ingen uttelling for sin yrkesak-
tivitet fordi tilleggspensjonen de har
opparbeidet er mindre enn særtil-
legget. Også som tilleggspensjonis-
ter har kvinner gjennomgående
langt lavere pensjon enn menn.

Med økt utdanningsnivå, økt yr-
kesdeltaking og lengre arbeidstid
for kvinner vil trolig kjønnsforskjel-
len i pensjonsnivå på langt sikt bli
redusert. En del kvinner vil altså "ta
inn på" mennene. Men de aller fleste
minstepensjonistene vil fortsatt
være kvinner. På kort sikt vil således
kjønnsforskjellene fortsatt øke
(Kjeldstad 1988), fordi menns pen-
sjonsrettigheter øker mer enn kvin-
ners. Innføring av pensjonspoeng
for hjemmeværende med omsorg
for barn vil riktignok også kunne
bidra til utjevning, men virkningene
av dette vil imidlertid ikke gi full
effekt for rundt år 2040.

Utviklingen i fødselstallene de siste
årene kan tyde på at andelen barn blir
noe høyere enn forutsatt i dette framskri-
vingsalternativet.

Litteratur

Kjeldstad, Randi (1988): Inntekt over
livsløpet: Pensjonsgivende inntekt og
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Figur 1

Antall personer 60 Ar og over og 80 Ar og over. Registrert 1928-1987. Framskrevet 1988-2050
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H vordan antallet eldre her i landet vil utvikle seg i de
neste 20-25 år har vi nokså gode anslag for. Kunnskap
om hvilke behov, krav og ønsker morgendagens pensjo-

nister vil ha, krever imidlertid innsikt i langt mer enn antal-
let eldre.

I de eldre aldersgruppene er kvinne-
ne i flertall, og i denne artikkelen ser
vi spesielt på de kvinnelige pensjo-
nistene. Kan dagens pensjonister tje-
ne som modeller for morgendagens
eldreomsorg, eller vil morgenda-
gens gamle kvinner, det vil si kvin-
ner født rundt siste krig, ha andre
behov for omsorg og helsetjenester
enn det vi kjenner til fra dagens el-
dre?

For å bidra til svar på dette rettes
søkelyset mot ulike fødselskull av
kvinner. Hva slags familieerfaring-
er, yrkesliv og utdanning har de bak
seg de som er født i forste halvdel av
dette århundre?

Hvor mange eldre vil det bli i
årene som kommer?
De eldre har utgjort en stadig stone
gruppe av befolkningen, både abso-
lutt og relativt. Ser vi på gruppen i
alderen 60 år og over, var denne i
1930 ca. 320 000 personer og økte
fram til 1987 til ca. 890 000, det vil si
nesten en tredobling.

I de nærmeste 10-15 årene vil an-
tall personer 60 år og over avta noe.
Det er små fødselskull fra 1930-åre-
ne som nå vil komme inn i denne

aldersgruppen. Deretter blir det
igjen en kraftig vekst.

Antallet over 80 år vil relativt sett
øke mer enn gruppen alle eldre over
60 år. Gruppen 80 år og over er nes-
ten firedoblet i perioden fra 1930, fra
i underkant av 40 000 til dagens
150 000. Antall personer i alder 80 år
og over vil også få en midlertidig

nedgang etter år 2010, for så å øke
sterkt. I aldersgruppen 80 år og over
er det i dag nærmere to kvinner pr.
mann, mens det i 1965 og i de fore-
gående tiår var ca. 1,4 kvinner pr.
mann. Blant befolkningen over 60 år
er det tilsvarende forholdstallet i
dag 1,3 kvinner pr. mann. At kvin-
neoverskuddet blant eldre er så
stort, har selvfølgelig bidratt sterkt
til økningen i enslige eldre. Hvordan
kvinneoverskuddet i den eldre de-
len av befolkningen vil utvikle seg,
er avhengig av endringene i menns
og kvinners dødelighet.
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Figur 2
Antall kvinner pr. mann 60 Ar og over og 80 Ar og over. Registrert 1926-1987. Framskrevet 1988-2050
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Tabell 1. Andeler av utvalgte kvinnekohorter som oppnår ulike aldre. (Registrerte og estimerte tall)

Fodselsår
Alder 

40 år 	 50 år 	 60 år 	 70 år 	 80 år

ELDRE KVINNER

Siden 1950 har dødeligheten i den
kvinnelige del av befolkningen blitt
redusert i alle aldersklasser, mens
dødeligheten for den mannlige del
av befolkningen ikke har endret seg
i samme grad. Forskjellen mellom
kvinners og menns forventede leve-
alder har nesten blitt fordoblet i den-
ne perioden - til nærmere 7 års
forskjell. I Statistisk sentralbyrås be-
folkningsframskrivinger er det ikke
forutsatt at denne forskjellen vil fort-
sette å lake, men heller ikke at men-
nene skal begynne å hente inn noe
av det "tapte". For begge kjønn er det
forutsatt en svak reduksjon i døde-
ligheten - nær det som er observert
i foregående tiår.

Det er både utviklingen i fødsels-
kullenes størrelse rundt siste århun
dreskifte og endringene i befolk-

-

ningens dødelighet som har fort til
veksten i antall eldre gjennom de
foregående 50 år. Særlig var barne-
dødeligheten betydelig lavere for
kohorter fodt i vårt århundre enn for
dem født sent på 1800-tallet, men
også dødeligheten for den voksne
og eldre delay befolkningen har gått
ned - med unntak for enkelte perio-
der, og altså i ulik grad for menn og
kvinner.

Ser vi på kvinner født rundt 1910,
1920, 1930, 1940 og 1950 og forlenger
deres overlevelsesandeler ved å bru-
ke dagens dødsrater, kan vi sam-
menlikne overlevelse fram til 80-års-
alder for disse kohortene. Andelen
som oppnår 60-årsalder, er nokså
ulik: Blant etterkrigskohortene vil
det høyst sannsynlig være nesten 90
prosent som oppnår å bli 60 år, mens
det for dem født før 1910 var under
70 prosent som nådde denne alder.
Det vil ikke være like store forskjeller
mellom andelen som når 80 år. Det
er altså en større del av de senere
kohortene som faller fra mellom 60-
og 80-års alder.

	1906-10 . .	 81,3
	

79,4

	

1916-20 . . 	 87,0
	

85,2

	

1926-30 . . 	 91,2
	

89,6

	

1936-40 . . 	 93,3
	

91,6

	

1946-50 . . 	 95,4
	

93,6

Andel eldre varierer mellom
ulike typer kommuner
Fordi det er kommunene som har
administrativt og økonomisk an-
svar for eldreomsorgen, har alders-
strukturen i den enkelte kommune
stor betydning. Av landets befolk-
ning er i dag 21 prosent over 60 år,
men det er store variasjoner kom-
munene imellom.

Kommuner med tradisjonelt lav
fruktbarhet kombinert med stor net-
toutflytting har allerede i dag en
svært hay andel eldre. Et godt ek-
sempel på en slik kommune er Ren-
dalen i Hedmark med 38 prosent
over 60 år.

Hoy andel eldre er det også i en del
kommuner som består av kjernen i
et byområde hvor det går flytte-
strømmer av unge ut til nabokom-
munene. Oslo, Drammen og flere av
Østfoldbyene og Hamar er eksemp-
ler på slike kommuner. Her varierer
eldreandelene mellom 25 til 33 pro-
sent.

Nabokommuner til store og mid-
delsstore byer der utbygging av nye
boligområder medfører vekst først
og fremst av barnefamilier, er ek-
sempler på kommuner med ung be-
foliating.

Også enkelte deler av landet med
tradisjonelt bay fruktbarhet, har en
ung befolkning. Dette gjelder for
Finnmark hvor flere av kommunene
har eldreandeler (60 år og over) på
bare 10-15 prosent av befolkningen.

Et annet eksempel på kommuner
med lave eldreandeler er kommu-

68,6
	

67,0
	

49,1
81,5
	

72,5
	

54,1
85,5
	

76,6
	

57,2
87,6
	

78,5
	

58,6
89,5
	

80,2
	

59,9
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ELDRE KVINNER

Minst 	
sentrale . . 	
kommuner*

Mest 	
sentrale . . 	
kommuner

ner som har hatt en sterk innflytting
av unge mennesker på grunn av en
intensiv industrialisering. I Årdal
kommune i Sogn og Fjordane er 19
prosent over 60 år, men eldreande-
len endrer seg raskt etter hvert som
den unge arbeidsstokken fra utbyg-
gingsperioden eldes.

Vi har sett mer systematisk på
hvordan nivået for eldreandel er i
sentrale og mindre sentrale norske
kommuner. I år 2015 viser befolk-
ningsframskrivingen at det store
flertall av norske kommuner uansett
hvor sentralt de ligger, vil ha eldre-
andeler på mellom 20-30 prosent,
mens det i dag er mange kommuner,
spesielt i sentrale strok, som har un-
der 20 prosent i alder 60 år og over.

Tabell 3. Gjennomsnittlig barnetall* ved 25-,
30- og 50-årsalder for utvalgte
kvinnekohorter

Høye kvinneandeler i eldrebefolk-
ningen vil imidlertid fortsatt være
mest utpreget i de mer sentrale kom-
munene. I de minst sentrale kom-
munene vil fordelingen mellom
mannlige og kvinnelige pensjonister
være langt jevnere.

Kvinner i kommende pensjonist-
kull har fått flere barn enn
dagens 80-bringer
En vesentlig del av uformell hjelp til
eldre utføres av den nærmeste fami-
lie (Lingsom 1987). Familien, og da
særlig egne barn, utgjør også en res-
surs som aktive formidlere av om-
sorg fra det offentlige (Daatland
1982). Vi må derfor forvente at eldre
med egne barn alt i alt er bedre rustet
når behovet for hjelp melder seg enn
de barnløse er.

Vi skal se litt nærmere på gifter-
mål og barnetall for kvinner født
rundt 1910, 1920, 1930 og 1940. Hva

har de av familie som eventuelt kan
tre støttende til i eldre år?

Dagens pensjonister har i gjen-
nomsnitt færre barn enn dem som
når pensjonsalderen om noen år.
Gjennomsnittlig antall fødte barn
var for kvinnene født i 1910 bare 2,0,
mens kvinnene født i 1930 har en
kohortfruktbarhet på 2,5 og 1940-
kohorten ligger like under dette ni-
vået (Brunborg 1988).

Det lave gjennomsnittlige barne-
tallet for dagens pensjonister skyl-
des i stor utstrekning at mange av
dem aldri fikk barn. Vi har ikke data
som viser den nøyaktige andelen
barnløse blant dagens gamle kvin-
ner, men har anslått at om lag hver
femte kvinne født i 1910 forble barn-
løs. For dem født i 1920 var andelen
barnløse sunket til 14 prosent. Av
morgendagens eldre kvinner vil
bare 1 av 10 være uten barn.

En forholdsvis stor andel av da-
gens pensjonister har fått bare ett
barn. 15-20 prosent av dem som gif-
tet seg i 1930-årene og forble gift i
minst 20 år, endte opp som ettbarns-
mødre, mot 10-15 prosent av dem
som er noen ti-år yngre. Dermed er
det også større sjanse for at dagens
eldre ikke lenger har barn i live enn
det de kommende pensjonistene vil
oppleve.

Andelen med riktig store barne-
flokker (5 eller flere) er imidlertid
høyere blant dagens gamle kvinner
enn den vil være blant morgenda-
gens pensjonister. Men også en stor
andel av morgendagens eldre vil når

Tabell 2. Eldreandeler i de minst sentrale og mest sentrale kommunene. Prosent.
1965, 1987 og 2015

Andelen 60 år og over (prosent)
År

* Kommunene er gruppert etter SSBs kommuneklassifisering.

Kvinnenes
fødselsår Alder 

25 år 	35ár	 50 år

Tabell 4. Barnetallsfordeling ved 40-årsalder for utvalgte kvinnekohorter. Prosent  

1910 	 . . • 	 0,5
	

1,5 	 2,0
1920 	 . . • 	 0,6
	

1,8 	 2,2
1930 	 . . •

	

0,9
	

2,0 	 2,5
1940 	 . . • 	 1,2
	

2,3 	 2,4

Kilde: Brunborg, 1988.
* Barnetallet viser levendefødte barn, ikke
gjennomsnittlig antall barn i live når mødrene
blir pensjonister. For 1 91 0- og 1920-korhortene
vil det gjennomsnittlige barnetallet når de er 80
år, være rundt 7-8 prosent lavere.

I alt 	 0
	

1 	 2 	 3 	 4+

	1910 . .	 100 	 ca. 21*

	

1920 . . 	 100 	 ca..14*

	

1935 . . 	 100 	 9,9
	

0,5 	 30,7 	 27,3 	 21,6
	1940 . .	 100 	 9,6

	
10,1 	 34,0 	 29,0 	 17,4

Kilde: Brunborg og Kravdal (1986), Statistisk sentralbyrå (1978).
* Gitt 5 prosent barnløse blant gifte/for gifte og 90 prosent barnløse blant ugifte.

Fødsels-
år

Barnetall 
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ELDRE KVINNER

de før eller siden får behov for hjelp,
ha mange barn å støtte seg til. Nes-
ten halvparten av kohortene født i
1935 og 1940 har 3 eller flere barn.

Hvor mye hjelp og omsorg gene-
rasjonene faktisk makter å gi hve-
randre, vil i stor grad være avhengig
av den geografiske avstanden dem
imellom. De som i dag merker om-
sorgsbehovet fra sine gamle forel-
dre, er de samme generasjonene
som i 1950- og 1960-årene i stor ut-
strekning flyttet fra distrikts-Norge.
En god delay dem vendte imidlertid
tilbake. Også for dagens ungdom —
sonner og døtre av morgendagens
pensjonister — er utflyttingen stor, og
det er et åpent spørsmål om de i
samme grad som sine forgjengere
vil flytte tilbake til sine hjemtrakter.

Hvordan fødslene plasseres i livs-
løpet får betydning for forholdet
mellom generasjonene. Mange av
dagens eldre kvinner har fått sine
barn forholdsvis sent, og har derfor
relativt unge barn. Kommer barna
derimot riktig tidlig i livsløpet, kan
også den yngre generasjonen ha be-
gynt å merke alderens virkninger
når foreldregenerasjonen trenger
hjelp. En stor andel av morgenda-

, gens gamle kvinner vil ved 80-års-
alder allerede ha barn som selv raskt
nærmer seg pensjonistenes rekker.

Det vil bli færre eldre som aldri
har vært gift — men flere skilte
Den høye andelen barnløse blant da-
gens eldre kvinner er mye en følge
av at mange av dem ikke giftet seg.
Av dagens 80-åringer har 18 prosent

aldri vært gift. Det betyr ikke bare
fravær av ektefelle og barn, men
også at familienettverket snevres
inn siden det heller ikke er noen svi-
gerfamilie.

Dagens 50-åringer har en annen
familiesituasjon. Bare 6 prosent av
dem har aldri vært gift. Av kvinnene
født i 1940 er imidlertid 9 prosent
skilt innen 40-årsalder. Vi vet lite om
hvordan kontakten med tidligere
svigerfamilie opprettholdes. Det er
imidlertid ikke urimelig å anta at
med skilsmisse for 40-årsalder vil
båndene til tidligere svigerfamilie
være betydelig svekket når pensjo-
nisttilværelsen er et faktum.

Rundt 70-årsalder levde 37 pro-
sent av kvinnene født 1908-1912 ale-
ne, mens 54 prosent hadde ektefelle
og/eller barn i husholdningen (As
1989). Med en stor andel ugifte og
barnløse er det rimelig å tenke seg at
andre familiekontakter kan erstatte
den tradisjonelle kjernefamilien.
Data for de samme kvinnekohorte-
ne (1908-1912) vitner ikke om at en
slik tilpasning er særlig utbredt, i det
minste når det gjelder bofellesskap.
Ved 70-årsalder var det bare 5 pro-
sent av disse kvinnene som bodde
sammen med søsken.

Sammenliknet med noen tiår til-
bake er det forholdsvis færre av de
enslige eldre (ugifte eller for gifte)
som bor sammen med nær familie
(Moen 1989). Endringene i de eldres
familieforhold har antakelig betydd
mindre for akkurat denne utvikling-
en. Viktigere har det nok vært at
både de eldre og de yngre generasjo-

nene har fått bedre økonomiske mu-
ligheter til å opprettholde en egen
husholdning.

Ikke bare familiemønsteret, men
også kvinnenes engasjement uten-
for hjemmet, spiller en viktig rolle
for hva slags pensjonister vi har i
dag og vil få i framtiden. Yrkesmon-
steret — sammen med utdanningsni-
vå — gir et godt innblikk i hvilke
ressurser dagens og morgendagens
gamle kvinner rår over.

Et økende antall eldre kommer
til A ha høy utdanning
Morgendagens pensjonister vil ha
en gjennomsnittsutdanning som er
godt og vel et år lenger enn det da-
gens gamle har (Hernæs 1985). Den
generelle økningen i utdanningsni-
vå betyr imidlertid ikke at forskjel-
len mellom kvinner og menn blir
mindre. Kvinner født i 1940-årene
var ennå ikke fylt 40 år i møte med
1970-årenes kvinnebevegelse og ge-
nerelt gode økonomiske tider. Det
kunne gi både inspirasjon og mulig-
heter for å vende tilbake til skole-
benken. En del av dem har nok også
tatt mer utdanning i godt voksen
alder, men dette er ikke nok til å
jevne ut forskjellen mellom kvinner
og menn.

Av dagens riktig gamle kvinner
(over 80 år) har bare 3 av 10 utdan-
fling over det som i deres oppvekst
var obligatorisk skolegang — mot 6
av 10 av morgendagens eldre. En
økende andel vil også ha høy utdan-
ning. Av kvinner fodt i 1940 har 16
prosent utdanning på universitets-
eller høgskolenivå, mens det blant
dem som i dag er 80 år er bare 3
prosent som har så lang utdanning.

Selv om de eldres utdanningsnivå
øker, vil morgendagens pensjonis-
ter fortsatt ha langt kortere og fram-
for alt mindre tidsmessig utdanning
enn den yngre delen av befolk-
ningen. Og den forskjellen er kan
hende mer avgjørende for de eldres
situasjon enn hvor mange år de i sin
tid tilbrakte på skolebenken.

Tabell 5. Sivilstand ved 40-årsalder for utvalgte kvinnekohorter. Prosent

Fødselsår 	 I alt
	

Gifte/førgifte 	 Ugifte 

1910  	 100 	 81,6
	

18,4
1920  	 100 	 89,4

	
10,6

1930  	 100 	 93,4
	

6,6
(skilte 3,2 og enker 1,8)

1940  	 100 	 94,3
	

5,7
(skilte 8,7 og enker 1,7)
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ELDRE KVINNER

Mer yrkeserfaring og bedre
pensjonsgrunnlag
Gjennom de de siste tiårene har det
vært en sterk økning i etterspørselen
etter kvinnelig arbeidskraft. Blant
annet har helse- og undervisnings-
sektoren vært i sterk vekst, og denne
veksten har dessuten hatt et desen-
tralisert monster.

Kjeldstad (1988) har sett nærmere
på yrkesaktiviteten til kvinner født i
1921, 1931, 1941 og 1951 i perioden
1967-1983. Yrkesprosenten Ate
kraftig i alle kohortene. Det gjaldt
også for de eldste (fodt 1921) som
ved starten av denne perioden var
midt i 40-årene (figur 3). De to eldste
kohortene viser i siste del av perio-
den noe synkende yrkesaktivitet,
noe som kan ha sammenheng med at
de eldste er skjøvet ut pga. stagna-
sjonen i offentlig sektor, men som
også kan ha andre forklaringer.

Beregninger basert på anslag for
framtidige yrkesprosenter og time-
tall viser at de to yngste fødselskul-
lene (1941 og 1951) vil få nesten like
stor inntjening av pensjonspoeng
som deres jevnaldrende menn (opp-
under 90 prosent). De to eldste fød-
selskullene vil få under halvparten

av mennenes opptjening (Kjeldstad
1988).

Mellomkrigsgenerasjonene er de
kvinnene som sterkest har møtt de
skiftende kravene til kvinnerollen. I
den grad de soaker å realisere begge
idealer, er det tenkelig at presset blir
så stort at de etter hvert som alderen
krever sitt, igjen prioriterer familie-
forpliktelsene inkludert omsorg
utenfor egen husholdning som hjelp
til gamle foreldre, eller avlastning
og omsorg til barn og barnebarn. For
mange i disse kvinnegenerasjonene
har også arbeidet utenfor hjemmet
vært ensbetydende med omsorgs-
og servicearbeid, i yrker med få eller
ingen karrieremuligheter, og med
fysisk belastende arbeid.

I Amundsen (1988) er det gitt data
for utviklingen i uføretrygd, som il-
lustrerer økningen i én form for ned-
trapping for eldre arbeidstakere.
Mens mindre enn 10 prosent av
kvinnene født 1901-1905 var uføre-
trygdede da de var 60-64 år, er ande-
len nesten 25 prosent for kvinner
født 1921-1925. Andelen uforetryg-
dede har steget sterkt også blant
kvinner under 60 år.

Nye eldreroller
I det foregående er dagens gamle
kvinner sammenliknet med de fød-
selskull av kvinner som vil bli pen-
sjonister om et tiår eller to.
Framtidens eldre vil ha andre res-
surser å mote alderdommen med
enn dem som er gamle i dag. Mor-
gendagens kvinnelige pensjonister
har oftere stiftet egen familie, de har
forholdsvis mange barn, mer for-
mell utdanning og - ikke minst -
lenger erfaring fra arbeidsmarkedet.

Som enkeltindivider ser det altså
ut til at morgendagens gamle kvin-
ner står sterkere enn dagens. Samti-
dig viser beregninger at
morgendagens eldre vil utgjøre en
økende andel av befolkningen. Det-
te er en utvikling som nok kan gi de
eldre en viss politisk makt, men som
også blir et spørsmål om kapasitet i
den offentlige omsorgen. Det sam-
me gjelder selvsagt for den uformel-
le, familiebaserte omsorgen. Flere
barn og barnebarn betyr ikke nød-
vendigvis at de yngre generasjonene
vil ha muligheter for å gi hjelp og
støtte eller at de eldre selv vil ønske
slik familiebasert omsorg.

Flere har framhevet at morgenda-
gens eldre sannsynligvis vil ha helt
andre ønsker om hvordan pensjo-
nisttilværelsen skal være enn det da-
gens gamle har. Det vil si at
utdanning og yrkesbakgrunn har
lagt grunnlaget for andre preferan-
ser, verdier og vaner, og at disse
stor utstrekning vil bevares i eldre
år. På noe lengre sikt er det rimelig
å anta at slike kohorteffekter får spe-
sielt stor betydning for kvinnelige
pensjonister, siden kvinnenes livs-
løp har endret seg mer markert enn
mennenes i denne perioden.

Kohorteffektene er imidlertid bare
en del, om enn en viktig del, i beskri-
velsen av morgendagens gamle
kvinner. Preferanser, holdninger og
verdier er ikke bare et resultat av
hva en har erfart og gjort tidligere i
livet, men preges også av livsfase og
aldring. Sosial og biologisk aldring
vil føre til endringer i preferanser og
verdier i forhold til det som preger
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Nesten 10 000 flere barnehage-
plasser i 1989

Ved utgangen av 1989 hadde vel 128 000
barn plass i barnehage. Det tilsvarer en
økning på 9 300 plasser, eller snaut 8 pro-
sent fra året for. Barnehageplassene fordel-
te seg på 4 310 barnehager. Dette viser tall
fra Statistisk sentralbyrås barnehage-
statistikk.

1 alt hadde 34 prosent av alle barn under 7
Ar plass i barnehage. Dekningsgraden i
1988 var på 32 prosent. Dekningsgraden for
heldagsplasser (over 30 timer pr. uke) var
19 prosent i 1989, mot 17 prosent i 1988.

Selv om alle fylker har bedret barnehage-
dekningen fra 1988 til 1989, er det fortsatt
store geografiske forskjeller i dekningen. Av
fylkene var Oslo best dekket, her hadde 47
prosent av alle barn under 7 år plass i bar-
nehage. Dårligst dekket var Agderfylkene,
med en dekningsgrad på 27 prosent.

Forskjellen mellom fylkene er storre når vi
ser på dekningen av heldagsplasser (over
30 timer pr. uke).10slo hadde 42 prosent av
alle barn under 7 år heldagsplass. I Aust-Ag-
der var det tilsvarende tallet 8 prosent.

Barnehagedekningen varierer enda mer på
kommunenivå. Dekningsgraden totalt vari-
erte fra 92 prosent i Eidfjord til 10 prosent i
Skjeberg og Nes (Akershus). Ser vi på dek-
ningen av heldagsplasser, kommer Gamvik
best ut, med 50 prosent i forhold til tallet på
barn under 7 år. 18 kommuner hadde ikke
tilbud om barnehageplass mer enn 30 timer
pr. uke.

økningen i barnehagedekningen har vært
sterkest for heldagsplasser. Størst forbe-
dring har Hedmark hatt, både for totalt antall
barnehageplasser, og for heldagsplasser.

1 alt var 33 000 personer ansatt i barneha-
gene ved utgangen av 1989. Av disse hadde
9 300 utdanning som forskolelærere. Dette
er samme andel som i 1988.

Fortsatt økende fruktbarhet

11989 ble det registrert i alt 59 400 levende-
fodte barn i Norge; en økning på om lag
1 900 i forhold til året for. Det samlede frukt-
barhetstallet økte fra 1,84 til 1,89 barn pr.
kvinne.

Fødselsratene, regnet som  levendefødte pr.
1 000 kvinner, økte i 1989 for aldersgruppe-
ne mellom 25 og 40 år, mest for kvinner
mellom 30 og 34 år. Den økte fruktbarheten
blant kvinner rundt 30 år henger sammen
med at vi lenge har hatt utsettelse av fødsle-

ne. Det er dermed et visst etterslep som
hentes inn. Dette er foreløpig ikke uttrykk for
at det endelige barnetallet pr. kvinne er
økende.

Fruktbarheten har vært stigende siden
1983, og var i 1989 nær 14 prosent høyere
enn det laveste nivået. Det samlede frukt-
barhetstallet på 1,89 er det høyeste siden
1976. Fruktbarhetstallet er et uttrykk for hvor
mange barn hver kvinne i gjennomsnitt vil få
i løpet av den fodedyktige perioden (15-49
Ar) ut fra de fødselsratene som er registrert
for de enkelte aldersgruppene i perioden.
For å opprettholde den naturlige tilveksten i
befolkningen på lang sikt, kreves det et sam-
let fruktbarhetstall på nesten 2,1. Sogn og
Fjordane og Rogaland har nådd dette nivå-
et, mens Hordaland, Finnmark, More og
Romsdal og Vest-Agder lå nær opptil. Oslo,
som har hatt det laveste fruktbarhetstallet de
siste 20 årene, passerte i 1989 Oppland,
som hadde det laveste registrerte fruktbar-
hetstallet på 1,68. Fruktbarheten økte i alle
fylker bortsett fra i Oppland og Telemark.

Tallet på barn fodt utenfor ekteskap fortset-
ter å øke og bekrefter en stigende tendens
de senere årene.11989 utgjorde fodte uten-
for ekteskap vel 36 prosent av alle fodte. De
fleste av disse barna er trolig fodt av sam-
boende foreldre. De fire nordligste fylkene
hadde de høyeste andel ene av barn fult
utenfor ekteskap med over 50 prosent av
totalt antall fodte, mens andelene var lavest
i Agderfylkene og Rogaland, med rundt 23
prosent.

Antallet fødsler viser økning også i forste
halvår 1990; 31 300 mot 29 900 i 1989.

dagens 50 år gamle kvinner, men
hvordan denne kombinasjonen av
kohort- og alderseffekt vil bli er van-
skelig å si.

Artikkelen er en forkortet versjon av et
bidrag til Norsk Gerontologisk Institutts
prosjekt "Gamle kvinner i Norden", et
prosjekt finansiert av Sosialdepartemen-
tet og Nordisk ministerråd.

Litteratur
Amundsen, Ellen (1988): Individuelle
faktorer ved rekruttering til uføre-
pensjonsordningen. RapporterRapporter 88/16,
Statistisk sentralbyrå.

Brunborg, Helge (1988): Kohort- og
periodefruktbarheten i Norge 1845-
1985. Rapporter 88/4, Statistisk
sentralbyrå.

Brunborg, Helge og Øystein Krav-
dal (1986): Barnetall blant norske kvm-
ner. Rapporter 86/27, Statistisk
sentralbyrå.

Daatland, Svein Olav (1982): Den of-
fentlige eldreomsorg i en norsk bykom-
mune. Norsk Gerontologisk
Institutt. Rapport nr. 3.

Hernæs, Erik (1985): Framskriving av
befolkningens utdanning. Samfunns-
okonomiske studier nr. 60, Statistisk
sentralbyrå.

Kjeldstad, Randi (1988): Inntekt over
livsløpet: Pensjonsgivende inntekt og
alderspensjon. INAS-rapport 1988:2.

Lingsom, Susan (1987): I eget hjem
med andres hjelp. Offentlig og privat
omsorg i eldres hverdag. INAS-rap-
port 1987:3.

Moen, Bjørg (1989): Husholdnings-
størrelse og -sammensetning 1960,
1970 og 1980. Rapporter 89/15, Sta-
tistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå (1988): Barne-
tall i ekteskap. Rapporter 88/21.

As, Dagfinn (1989): Upubliserte tall.
Personlig meddelelse.

Turid Noack er mag. art. i sosiologi
og forsker i Statistisk sentralbyrå, De-
mografisk analysegruppe.

Inger Texmon er cand. real. og forste-
konsulent i Statistisk sentralbyrå, De-
mografisk analysegruppe.

12 	 SAMFUNNSSPEILET NR. 3 1990



Figur 1
Andel uforepensjonister med mentale lidelser,
skjelett- og sirkulasjonslidelser. 1970-1988
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Uførepensjon ister:
Stadig flere vonde rygger
Hilde H. Holte

Antallet uførepensjonister Ate fra 99 000 i 1967 til
228 000 i 1989. økningen skyldes i stor grad at flere
har muskel- og skjelettlidelser, særlig blant kvinner.

Tre diagnosegrupper omfatter
67 prosent av uforepensjonis-
tene
Tre diagnosegrupperl omfatter fler-
tallet av uførepensjonistene. To av
tre uførepensjonister hadde "menta-
le lidelser", "sirkulasjonslidelser" el-
ler "skjelettlidelser". De øvrige
fordelte seg på 15 diagnosegrupper.

Arsakene til at så mange omfattes
av så få diagnosegrupper, kan være
flere. Mentale lidelser, sirkulasjons-
lidelser og skjelettlidelser kan være
mer utbredt i befolkningen enn an-
dre lidelser. En annen mulig årsak er
at disse lidelsene i større grad enn
andre nedsetter ervervsevnen.

Folketrygdloven erstattet lov om
uføretrygd i 1967, hvor det var et
krav om objektivt registrerbare
symptomer. Dette kravet er fjernet i
folketrygdloven. Økningen i antall
uførepensjonister kan skyldes at
subjektive symptomer stadig oftere
er grunnlag for å innvilge uforepen-
sjon.

Lidelser med subjektive symp-
tomer er mest vanlig i diagnose-
gruppene skjelettlidelser og mentale
lidelser. Hvis lidelser med subjekti-
ve symptomer har økt sterkt etter
1967, så vil vi forvente at den relative
andelen uførepensjonister med sir-
kulasjonslidelser har avtatt, mens
andelen med de to andre diagnose-
gruppene har økt.

Skjelettlidelser økte sterkt på
1980-tallet
Andelen uførepensjonister med sir-
kulasjonslidelser har avtatt fra 14
prosent i 1970 til 10 prosent i 1988.
Andelen med mentale lidelser (Ate
fram til 1973, men var deretter stabil
fram til 1983. Etter 1983 har andelen
med slike lidelser avtatt, og utgjorde
28 prosent i 1988. Andelen med skje-
lettlidelser har steget i hele perioden
etter 1970, og særlig etter 1980 har
økningen vært sterk. 22 prosent av
uførepensjonistene hadde skjelettli-
delser i 1980, og hele 28 prosent i
1988.

At antall uførepensjonister oker
skyldes altså ikke bare at de subjek-
tive lidelsene er blitt vanligere. An-

delen med mentale lidelser har av-
tatt og var i 1988 nesten på samme
nivå som i 1970. Skjelettlidelsene har
okt sterkt, men i disse lidelsene inn-
går også mange diagnoser med ob-
jektivt registrerbare symptomer. Vi
skal derfor se nærmere på noen av
diagnosene som inngår i de tre van-
ligste diagnosegruppene.

Blant de mentale lidelsene skal vi
se nærmere på psykoser og nevro-
ser. I gruppen sirkulasjonslidelser er
"arteriosklerotiske hjertesykdom-
mer" den viktigste diagnosen, dvs.
sykdommer som skyldes forsnev-
ringer av hjertets blodårer, som,
f.eks. angina pectoris og hjertein-
farkt.

Blant skjelettlidelsene vil vi se
nærmere på "artrose og spondylo-
se", der artrose er en kronisk leddli-
delse som vanligvis forekommer i
hofter og knær og som til daglig kal-
les slitasjegikt. Spondylose er kalk-
påleiringer i ryggsøylen. I tillegg
skal vi se på "andre sykdommer i
ledd- og skjelettmuskelsystemet"
fordi denne omfatter enkelte diag-
noser det er mye strid om, bl.a. fibro-
myalgi og fibrositt.

Når diagnosegruppene deles i fie-
re diagnoser kommer kjønnsfor-
skjellene klart fram. Kvinner har
oftere skjelettlidelser enn menn,
menn har oftere sirkulasjonslidelser.
Av uførepensjonerte kvinner og
menn lider ca. 30 prosent av mentale
lidelser. Nevroser er vanligere blant
kvinner og psykoser er vanligere
blant menn.
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Figur 2
Andelen uførepensjonerte menn og kvinner med utvalgte diagnoser. 1980-1988
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Figur 3
Uførepensjonerte kvinner og menn i grupper for utdanningsnivå, etter diagnose. Prosent. 1987
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Andre sykdommer i ledd- og
skjelettmuskelsystemet for-
doblet for begge kjønn
Økningen i antall uførepensjonerte
kvinner har vært sterkere enn for
menn. Denne forskjellen skyldes
ikke at mentale lidelser oker mer
blant uførepensjonerte kvinner. I
perioden 1980-1988 har andelen
kvinnelige uførepensjonister med
nevroser og andre mentale lidelser
vært konstant, mens andelen med
psykoser har avtatt. En tilsvarende
nedgang i andel med psykoser fin-
ner vi for uførepensjonerte menn.

Arteriosklerotiske hjertesykdom-
mer viser en svak nedgang både for
kvinner og menn, men nivået er
høyere blant menn enn blant kvin-
ner. Andelen uførepensjonister med
artrose og spondylose viser et jevnt
nivå i perioden 1980-1988, både for
kvinner og menn, men kvinners
nivå ligger noe høyere enn menns.

Andelen med andre sykdommer i
ledd- og skjelettmuskelsystemet er
mer enn fordoblet fra 1983 til 1988
for begge kjønn. Massemedias ensi-
dige fokusering på kvinner med
skjelettlidelser er derfor noe misvi-
sende. Andelen menn med de sam-
me lidelsene viser også en klar
økning.

Uførepensjonister har lav
utdanning
Uførepensjonister har et lavere ut-
danningsnivå enn befolkningen el--
lers. Nesten 60 prosent av uføre-

Mentale lidelser oker med oken-
de utdanning, skjelettlidelser av-
tar
Andelen med diagnosen psykose
oker med økende utdanning for
begge kjønn. For uførepensjonerte
kvinner oker andelen fra 4 prosent
av dem med ungdomsskole til 8 pro-
sent av dem med universitets- eller
høgskoleutdanning. De tilsvarende
andelene for menn er 7 og 11 pro-
sent.

Andelen med nevroser blant ufø-
repensjonerte menn oker fra 11 pro-
sent av dem med ungdomsskole til
21 prosent av dem med universitets-
eller høgskoleutdanning.

Andelen uførepensjonerte menn
med arteriosklerotiske hjertesyk-
dommer viser ingen sammenheng
med utdanning; uansett utdan-
ningsnivå har ca. 10 prosent denne
lidelsen. Blant uførepensjonerte
kvinner avtar andelen med arterio-
sklerotiske hjertesykdommer når ut-
danningsnivået oker.

Både artrose og spondylose og an-
dre sykdommer i ledd- og skjelett-
muskelsystemet avtar med økende
utdanning for begge kjønn, og ned-
gangen er sterkere for menn enn for
kvinner.

pensjonerte menn og noe over 60
prosent av kvinnene hadde utdan-
ning på ungdomsskolenivå ved ut-
gangen av 1986. De tilsvarende
andelene i befolkningen var 44 og 54
prosent. I alt hadde 11 prosent av
kvinnene i befolkningen og 15 pro-
sent av mennene utdanning på uni-
versitets- og høgskolenivå, mens
bare fire prosent av uførepensjonis-
tene hadde slik utdanning.

I enkelte aldersgrupper er forskjel-
len i utdanningsnivå enda større.
Blant 30-39-åringene har om lag 45
prosent av uførepensjonistene bare
ungdomsskole, sammenliknet med
om lag 18 prosent i befolkningen.
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Figur 4
Nye uførepensjonerte kvinner og menn i grupper
for yrkesfelt, etter hoveddiagnose. Prosent. 1987
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Annenhver ny mannlig uførepen-
sjonist i 1987 var industri-
arbeider i 1980
For de 35 200 personene som fikk
innvilget uførepensjon i 1987 har vi
opplysninger om yrke i 1980, grup-
pert etter første siffer i "Standard for
yrkesgruppering". Av nye uføre-
pensjonerte menn som var yrkesak-
tive i 1980 hadde hele 49 prosent hatt
industriarbeid i 1980. Dette er bety-
delig flere enn en kunne forvente ut
fra andelen industriarbeidere i 1980;
nemlig 36 prosent. Andre yrkesfelt
med mange uførepensjonerte menn
var jordbruksarbeid (10 prosent) og
transportarbeid (10 prosent).

Nye uførepensjonerte kvinner er
spredt på flere yrkesfelt: 33 prosent
av de nye uførepensjonerte kvinne-
ne hadde servicearbeid, 17 prosent
hadde teknisk arbeid (som omfatter
"teknisk, vitenskapelig, humanistisk
og kunstnerisk arbeid"), 14 prosent
hadde handelsarbeid og 12 prosent
hadde kontorarbeid i 1980. I forhold
til andelen uførepensjonerte menn
var det få blant de nye uførepensjo-
nerte kvinnene som hadde industri-
arbeid, 12 prosent. Dette er likevel
langt flere enn i befolkningen (7 pro-
sent).

For kvinner er andelen med ser-
vicearbeid større blant de nye uføre-
pensjonistene enn i befolkningen (22

prosent). Derimot er andelen med
teknisk arbeid mindre blant
nye uførepensjonister enn i befolk-
ningen, dette gjelder både kvinner
og menn. Andelen kvinner med
kontorarbeid er også mindre blant
de nye uførepensjonerte enn i befol-
kningen hvor den er 18 prosent.

Det er mulig at arbeidsoppgavene
har betydning for diagnosen. Både
industriarbeid og servicearbeid kan
være fysisk tungt, mens kontorar-
beid ofte er mindre fysisk slitsomt.
Figur 4 viser at sammenhengen mel-
lom yrkesfelt og diagnose er for-
skjellig for kvinner og menn.

Uansett yrkesfelt er skjelettlidel-
ser mest vanlig blant kvinnene
Den vanligste diagnosegruppen for
nye uførepensjonerte kvinner, uan-
sett yrkesfelt, er skjelettlidelser. For
nye uførepensjonerte menn er det
bare innen service- og industriar-
beid at skjelettlidelser utgjør den
største diagnosegruppen, og ande-
len er langt lavere enn blant kvinner.

Forskjellen i andelen kvinner og
menn med skjelettlidelser er også
stor når det gjelder industriarbeid
og andre yrker. F.eks. hadde hele 42
prosent av nye uførepensjonerte
kvinner med teknisk arbeid skjelett-
lidelser, sammenliknet med 14 pro-
sent av mennene. Teknisk arbeid
omfatter helsearbeid og det store an-
tallet kvinner blant sykepleiere og
hjelpepleiere bidrar til å forklare den
store forskjellen mellom menn og
kvinner, siden dette er svært fysisk
belastende yrker.

Også når det gjelder kontorarbeid
er forskjellen mellom kvinner og
menn markert. I alt 34 prosent av
uførepensjonerte kvinner med kon-
torarbeid har skjelettlidelser, men
bare 18 prosent av mennene.

At en større andel av uførepensjo-
nerte kvinner enn menn har skjelett-
lidelser har sannsynligvis sammen-
heng med at de faktisk utfører ulike
arbeidsoppgaver. Men gruppering-
en i yrkesfelt er for grov til å fange
opp disse forskjellene.

For å få innvilget uførepensjon krever
folketrygdloven at ervervsevnen er ned-
satt med minst 50 prosent som folge av
sykdom, skade eller lyte. Den sykdom
som blir oppgitt som hovedårsak til
uførheten kodes av Rikstrygdeverket et--
ter "International Classification of Disea-
ses nr. 9". Denne omfatter alle diagnoser
og skader. Grupperingen av diagnosene
kan være mer eller mindre findelt. De to
som blir brukt her deler alle diagnoser i
18 og 40 grupper. For enkelhets skyld vil
en av 40 diagnosegrupper bli betegnet
som diagnose, mens en av 18 diagnose-
grupper betegnes som en diagnosegrup-
pe.

Hilde H. Holte er cand. sociol. og
konsulent i Statistisk sentralbyrå,
Gruppe for utvikling og planlegging.
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Forbruksutgift er i Norden:
Samme nivå, men ulikt monster
Stein Opdahl

ID e tre største postene på husholdningsbudsjettet — mat-
varer, bolig og transport — utgjør om lag 60 prosent i

alle de nordiske randene og denne andelen har vært relativt
stabil i 1980-årene. Matvareutgiftene legger i alle land beslag
på en stadig mindre andel av budsjettet. Til tross for høyere
matvarepriser i Norge, bruker norske og danske husholdning-
er omtrent like mye på mat. Sammenliknet med de øvri$e lan-
dene bruker norske husholdninger mindre til boligformal, men
desto mer til reiser og transport.

Alle de nordiske land - med unntak
av Island - foretar undersøkelser av
private husholdningers forbruksut-
gifter. Vi skal i denne artikkelen
sammenholde resultater fra under-
søkelsene fra slutten av 1970-tallet
og fram til i dag.

Det er visse forskjeller landene
imellom med hensyn til metode og
presentasjon av resultater, men dis-
se er av mindre betydning. Det ska-
per noe stool-re vansker for
sammenlikninger at undersøkelse-
ne sjelden faller sammen i tid. Norge
står i en særstilling i og med at en har
hatt løpende (årlige) undersøkelser i
hele perioden. I de øvrige landene
blir det gjennomfort periodiske un-
dersøkelser med til dels varierende
intervaller. De nyeste dataene er for
Danmark fra 1987, for Sverige fra
1988, for Norge fra 1986-88 og for
Finland fra 1985.

Små forskjeller i størrelsen på
forbruksutgiftene

Forbruksutgiftene er regnet om til
norske 1988-kroner ved hjelp av
gjennomsnittlige valutakurser. Vi
har videre beregnet utgift pr. person

etter som størrelsen på hushold-
ningene varierer. Vi finner da at år-
lig forbruksutgift pr. person er på
omtrent samme nivå i Danmark,
Sverige og Norge. Norge hadde en
årlig forbruksutgift pr. innbygger på
68 600 kroner. Tilsvarende beløp i
Danmark var 68 200 kroner og i Sve-
rige 67 200 kroner. Den norske un-
dersøkelsen har imidlertid en

Forbruksutgift i aft  	 68 600

Matvarer 	  10 400
Drikkevarer og tobakk  	 2 400
Klær og skotoy  	 5 100
Bolig, lys og brensel  	 16 000
Møbler og husholdnings-
artikler  	 5 500
Helsepleie  	 1 300
Reiser og transport  	 15 800
Fritidssysler og utdanning  	 6 400
Andre varer og tjenester  	 5 700

aldersgrense på 85 år, mens de øvri-
ge land har en grense på 74 år. Pen-
sjonister har betydelig lavere
forbruksutgifter enn gjennomsnit-
tet. Om vi tar hensyn til dette, finner
vi i Norge den høyeste årlige for-
bruksutgift pr. innbygger; 69 800
kroner.

Finland ligger lavest i Norden
med en beregnet årlig utgift på
63 000 kroner, svarende til vel 90
prosent av nivået i Norge. De finske
tallene er framskrevet fra 1985 til
1988 i takt med utviklingen i privat
konsum ifølge nasjonalregnskap,
noe som innebærer en viss usikker-
het. Den finske forbruksundersøkel-
sen er imidlertid den største
Norden (8 200 husholdninger i
1985) med tilsvarende høy presisjon

Tabell 1. Forbruksutgifter pr. person pr. Ar i de nordiske land, etter vare- og tjenestegruppe.
Norske kroner (1988)

Norge 	 Sverige
	 Finland
	

Danmark
1986-88
	

1988
	

1985*
	

1987 

67 200 	 63 000 	 68 200

12 800
	

12 800
	

9 800
2 400
	

2 100
	

3 900
4 800
	

4 300
	

3 800
16 600
	

13 600
	

21 000

4 400
	

4 900
	

4 800
1 200
	

2 100
	

1 400
11 700
	

10 500
	

11 000
6 100
	

5 300
	

5 400
7 200
	

7 300
	

7 100

* Justert for utviklingen i privat konsum i folge nasjonalregnskapet.
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Figur 1
Forbruksandel til matvarer. Prosent
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i resultatene. Vi anser det derfor
nokså sikkert at forbruksutgiftene er
noe lavere i Finland enn ellers i Nor-
den.

Norge har passert Sverige
Sveriges forrige undersøkelse ble fo-
retatt i 1985. Regnet i norske 1985-
kroner var utgift pr. person dengang
50 100 kroner. Basert på data fra
1983-85 var årlig utgift pr. nord-
mann 44 800 kroner. Ulikheten i
ovre aldersgrense var den samme,
men forklarer neppe hele differan-
sen.

I publikasjonen Leva i Norden
(Vogel 1990) sammenliknes kon-
sumtall fra nasjonalregnskap i 1985
omregnet til en volumindeks via
kjøpekraftspariteter. Disse tallene
omfat- ter i tillegg til privat konsum
også offentlig finansierte tjenester
som konsumeres individuelt. Talle-
ne viser høyest forbruk for Sverige.
Indekstallet for Norge var 86 pro-
sent av den svenske verdien, og 94
prosent av verdien for Danmark.

En del av forskjellen mellom Nor-
ge og Sverige skyldes et spesielt
høyt tjenestekonsum i Sverige. Re-
sultatene synes likevel å harmonere
bra med forbruksundersøkelsene.
På denne bakgrunn kan vi fastslå at
rangeringen mellom landene etter
størrelsen på forbruksutgiftene er
blitt endret mot slutten av 1980-tal-
let.

Utviklingen i forbruksmonsteret
Varer og tjenester er - så langt det
har vært mulig - gruppert på sam-
me måte som i den norske undersø-
kelsen. Dette fewer i noen tilfeller til
at tallene avviker fra de tall som tid-
ligere er publisert.

De tre største postene på hushold-
ningenes budsjetter er matvarer, bo-
lig, lys og brensel, samt reise- og
transportutgifter. I Norge har den
samlede andelen for disse tre poste-
ne økt jevnt fra 55,8 prosent i 1977-79
til 61,5 prosent i 1986-88. I de andre
landene finner vi ingen tilsvarende
økning, her har disse tre postene
stått for grovt regnet 60 prosent av
utgiftene i perioden.

Dette kan umiddelbart synes
overraskende. En kunne vente at
veksten i privat forbruk ville gi seg
utslag i lavere andel til mer grunn-
leggende behov, som mat, bolig og
transport, og Ate andeler på områ-
der som fritid, ferie, kultur o.l. Tar vi
områdene "fritidssysler og utdan-
ning" og "andre varer og tjenester"
(personlig pleie, hotell- og restau-
rantbesøk, selskapsreiser) under ett,
er hovedtendensen i alle land at ut-
giftsandelen har økt, men bare
svakt.

Grupperingen i undersøkelsene er
imidlertid ikke spesielt godt egnet til
å belyse en slik problemstilling.
F.eks. omfatter "reiser og transport",
foruten arbeidsreiser og andre "nød-
vendige" transportutgifter, også ut-
gifter i tilknytning til ferie- og
fritidsaktiviteter. Bak økningen i bo-
utgiftene ligger flere faktorer, både
endringer i bosettingsmonster og en
ikke uvesentlig standardhevning.

Høyest matvareandel i Sverige
og Finland
Andelen som brukes på matvarer
benyttes ofte som en indikator på.

levestandard: Jo mindre matvarean-
del, jo høyere levestandard. En an-
nen måte å formulere dette på er den
såkalte "Engels lov", som sier at når
inntekten faker, vil andelen som gar
til mat avta. Dette må sies å ha gyl-

dighet så lenge vi ser på utviklingen
i hvert enkelt land. Alle land har hatt
vekst i privat forbruk og som figur 1
viser, tar matvarene i alle land en
stadig mindre del av utgiftene.

Danske husholdninger har i hele
perioden brukt en mindre andel til
mat enn resten av Norden. I 1976
brukte danske husholdninger i
gjennomsnitt 17,7 prosent til mat og
i 1987 bare 14,4 prosent. I Sverige og
Finland har matvareandelen i hele
perioden ligget 5-6 prosentenheter
høyere. Norge har vært i en mellom-
stilling, men den kraftige forbruks-
veksten etter 1985 har brakt
matvareandelen ned i 15,1 prosent,
slik at den nærmer seg dansk nivå.

Ifølge volumindeksen for matva-
rer ligger Danmark på topp og Sve-
rige lavest av landene i Norden,
altså stikk motsatt rangering i for-
hold til utgiftsandelene. Dette kan
synes som et paradoks, men skyldes
at man sammenlikner mål for ulike
fenomener og illustrerer hvor var-
som man bør være med å tolke for
mye inn i resultatene fra forbruks-
undersøkelsene. På forbruksområ-
der der innslaget av tjenester er lite,
som klær og husholdningsartikler er
det imidlertid godt samsvar mellom
rangeringen av landene etter vo-
lumindekser og etter forbruksande-
ler.

Danskene bruker mye til bolig-
formål
Danmark skiller seg ut fra de andre
landene ved at en vesentlig høyere
andel av utgiftene går til bolig, lys og
brensel. I 1981 brukte danske hus-
holdninger i gjennomsnitt en tredel
av sine forbruksutgifter til boligfor-
mål. Andelen var noe lavere i 1987,
men var fremdeles på 30,7 prosent. I
Finland har boutgiftsandelen vært
stabil på 21-22 prosent (til 1985).
Norske husholdninger har i nordisk
sammenheng brukt forholdsvis lite
til bolig i perioden, men andelen har
økt jevnt og de nyeste resultatene
viser at vi nå har passert svenskene.
Dette går ikke fram av figur 2 etter-
som de norske tallene framkommer
ved en sammenveiing av resultate-
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Figur 2
Forbruksandel til bolig, lys og brensel. Prosent
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Figur 3
Forbruksandel til reiser og transport. Prosent
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ne for årene 1986-1988, noe som bi-
drar til å dempe inntrykket av vekst-
takten i siste del av perioden. Den
sterke økningen i boligutgiftene i
Norge skyldes særlig Ate renter på
lån til bolig.

Energikostnadene varierer bety-
delig i Norden. Utgiftene til lys og
brensel utgjør en liten andel av for-
bruket i Norge, mens det ikke minst
er disse utgiftene som bidrar til de
høye tallene for Danmark, som har
høye priser på energi.

Reiser og transport tar mest i
Norge
Utgifter til reiser og transport, som
også omfatter post- og teletjenester,
er den tredje store posten på hus-
holdningsbudsjettet. En betydelig
del av disse utgiftene går til anskaf-
felse og drift av privat bil. På dette
området skiller Norge seg ut med
høye andeler. Det meste av veksten
i privat forbruk i Norge fra midten
av 1980-tallet skyldes kjøp av priva-
te biler. Men også tidligere lå utgifts-
andelen i Norge klart over nivået i
de andre landene. Forskjellen ville i
realiteten vært enda mer markert
dersom de norske undersøkelsene
også hadde hatt en aldersgrense på
74 år, ettersom eldre gjennomgåen-
de bruker lite til reiser og transport.

Den enkeltfaktoren som i størst
grad virker inn på størrelsen av rei-
se- og transportutgiftene er om hus-
holdningen har bil. Utgiftene til
bilhold oppveies ikke av andre rei-
seutgifter. Noe av forskjellene i
gjennomsnittlige utgiftsandeler
skyldes derfor ulik utbredelse av
privat bil. I Norden er Norge nå det
landet der størst andel av befolk-
ningen har tilgang til bil (vi ser da
bort fra Island, som ikke er med i
denne sammenlikningen). Ulikheter
i bosettingsmonster, avgiftspolitikk
og alternative transportmuligheter
er forhold som også vil virke inn på
hvor mye husholdningene velger å
bruke på bilkjøp og bilhold.

Andre forbruksområder
For resten av forbruksområdene
skal vi bare peke på enkelte trekk
som er stabile over tid:

- Danskene bruker - relativt sett -
mye til drikkevarer og tobakk. I 1987
var andelen 5,7 prosent, som er lave-
re enn i tidligere undersøkelser, men
klart over det man finner i de andre
landene - ca. 3,5 prosent. Danskene
bruker således mer til drikkevarer
og tobakk enn til klær og skotøy.

- Andelene husholdningene bru-
ker til klær og sko og til møbler og
husholdningsartikler har nesten

%VV.. sew
Agee..sa Nor
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AKTUELL

STATISTIKK FRA SSB

Disponibel inntekt for hushold-
ninger i 1988

Statistisk sentralbyrås årlige inntekts- og for-
muesundersokelse viser at gjennomsnittlig
disponibel inntekt for husholdningene var
157 400 kroner i 1988. Dette var 1,7 prosent
høyere enn i 1987.

Husholdninger med enslige personer hadde
en økning i disponibel inntekt på 6,2 prosent
fra 1987 til 1988.1samme periode hadde par
uten barn en økning i inntekten på 4,6 pro-
sent. For par med barn var økningen 0,8
prosent, mens enslige forsørgere hadde
nedgang på 0,6 prosent.

Disponibel inntekt består av yrkesinntekt,
netto kapitalinntekt og overføringer minus
utlignet skatt. Denne inntekten gir et bilde av
den inntekt som husholdningen har disponi-
bel til forbruk etter at den har betalt sine
gjeldsrenter og skatt. For A kunne sammen-
ligne inntekten mellom ulike husholdninger,
har SSB beregnet den disponible inntekten
pr. forbruksenhet. Beregningene bygger på
anbefalinger fra OECD. I hver husholdning
har første voksne person fått vekten 1,0,
øvrige voksne personer 17 år og over i hus-
holdningen har fått vekten 0,7, mens barn
har fått vekten 0,5. Med barn menes perso-
ner under 17 år.

Den disponible inntekten pr. forbruksenhet i
husholdninger med enslige var 84 600 kro-
ner. Den var 98 500 kroner i husholdninger
uten barn og 80 700 i husholdninger med
barn. Enslige forsørgere hadde 75 700 kro-
ner.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt pr. hushold-
ning var 247 200 kroner i 1988. 1 hushold-
ninger hvor hovedinntektstakeren var mann,
var bruttoinntekten 289 100 kroner, mens
bruttoinntekten var 155 400 kroner i hus-
holdninger hvor hovedinntektstakeren var
kvinne.

Bruttoformuen var 338 000 i gjennomsnitt for
alle husholdninger. Selvstendig næringsdri-
vende hadde 751 000 kroner, ansatte had-
de 343 000 kroner, og pensjonister og
trygdede hadde 216 000 kroner. Vel 50 pro-
sent av formuen (nettoformue + skattefri
finanskapital) eies av 10 prosent av hushold-
ningene.

Gjennomsnittlig gjeld pr. husholdning var
272 000 kroner. Denne fordelte seg på selv-
stendig nærings drivende med 650 000 kro-
ner (inkl. gjeld i næring), ansatte med
332 000 kroner og ikke yrkesaktive med
42 000 kroner.

Inntekts- og formuesundersøkelsen er en
utvalgsundersøkelse. Grunnlaget for statis-
tikken er opplysninger om inntekter og fra-
drag fra skatteligningens materiale.

Kraftig økning i tallet på univer-
sitetsstudenter

Studenttallet ved landets universiteter og
vitenskapelige høgskoler økte med hele 18
prosent fra høstsemesteret 1988 til høstse-
mesteret 1989. Denne økningen var dobbelt
så stor som økningen året for, viser tall fra
Statistisk sentralbyrå.

Den sterkeste veksten i studenttallet hadde
Den allmennvitenskapelige høgskolen, Uni-
versitetet i Trondheim, med 27 prosent. Ved
universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø var
økningen henholdsvis 24, 21 og 20 prosent.

Hosten 1989 var det registrert om lag 57 300
studenter ved universitetene og de vitenska-
pelige høgskolene. Kvinneandelen var 51
prosent. Ved Den allmennvitenskapelige
høgskolen i Trondheim utgjorde kvinnene
hele 60 prosent av studentmassen, mens 56
prosent av studentene ved Universitetet i
Oslo var kvinner. Lavest kvinneandel hadde
Norges tekniske høgskole og Norges Han-
delshøyskole med henholdsvis 24 og 35
prosent.

uten unntak gått ned i alle land. Nor-
ske husholdninger har i hele perio-
den brukt mest på disse områdene.

Forbruksutgifter og levestandard
Hva forteller så ulikheter i forbruks-
utgifter og forbruksmønster om
folks levekår? Ut fra regelen om "jo
mindre matvareandel, jo høyere le-
vestandard", skulle danskene være
de mest velstående i Norden. Vi kan
ikke se at det er grunnlag for en slik
slutning. Forbruksmønster kan
være en indikator på levestandard,
men heller ikke mer.

Forbruksundersøkelsene gir i før-
ste rekke kunnskap om hvordan
husholdningene bruker pengene
sine, gitt en rekke rammebetingel-
ser. Hva de har igjen av varer og
tjenester er avhengig av en rekke
andre forhold. Pris er en viktig fak-
tor, skatte- og avgiftspolitikk en an-
nen. Flere sentrale tjenester (kultur,
helsevesen, utdanning) kan fi-
nansieres i større eller mindre grad
via offentlige budsjetter. Landene
kan her velge ulike former, alt etter
hvilke politiske mal en vil nå og hvil-
ke virkemidler man tar i bruk. Det er
viktig å skille mellom private for-
bruksutgifter og forbruk eller kon-
sum i vid betydning. Hvis en vil
belyse levestandard, må alle sider av
konsumet tas i betraktning, uansett
finansieringsmåte. Dessuten må en
legge kvalitetsmål til grunn.

Litteratur
Vogel, Joachim (1990): Leva i Norden.
Levnadsnivå och ojämlikhet vid slut-
ten av 80-talet. Nordisk statistisk
skriftserie 54. København.

Stein Opdahl er cand. real. og første-
konsulent i Statistisk sentralbyrå,
Gruppe for utvikling og planlegging.
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Figur 1
Sysselsatte 16-64/66 år i de nordiske land etter
utdanningsnivå. 1989 (Danmark 1985). Prosent
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i Norden
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11 1989 hadde sysselsatte i Norge høyest utdanning i Norden.
På videregående nivå har Norge en storre andel med all-
mennfag enn de andre landene. Sysselsatte menn og kvin-

ner har om lag like lang utdanning, men velger i stor grad
ulike typer utdanning. Disse forskjellene har jevnt over blitt
større i 1980-årene for sysselsatte med utdanning på videregå-
ende nivå.

Utdanningsmonstret blant de sys-
selsatte i de nordiske land har man-
ge likhetstrekk, men det finnes også
markerte forskjeller. Vi skal i denne
artikkelen belyse dette både ved å se
på utdanningsnivået og på typen av
utdanning (fagfelt) 1 . Videre ser vi på
hvordan forholdet mellom syssel-
satte kvinners og menns utdanning
har utviklet seg i Norge i 1980-årene.

Utdanningsnivå er tredelt:

Ungdomsskolenivå er grunnskoleut-
danning til og med 9-årig skole.

Videregående nivå er utdanninger
med varighet fra 1 til 3 år utover ung-
domsskole.

Høyere nivå er utdanninger med va-
righet fra 4 år utover ungdomsskole.

For å få mest mulig sammenliknbare
tall landene imellom, er utdanningene
i Norge klassifisert noe annerledes
enn det som er vanlig i norsk statistikk
(færre på videregående og flere på
ungdomsskolenivå).

De sysselsatte i Norge har
høyest utdanning
Som vi ser av figur 1 var utdannings-
nivået blant de sysselsatte i 1989
høyest i Norge. Hvis man ser på an-
delen sysselsatte med fullført utdan-
ning på høyskolenivå., ligger Norge
på topp med 22,8 prosent, mens Sve-
rige kommer hakk i hæl med 22,0
prosent. Hvis man i tillegg til disse
tar med sysselsatte med utdanning
på videregående nivå, har Norge
den klart høyest utdannete arbeids-
stokken. Om lag 78 prosent av de
sysselsatte i Norge har utdanning
utover ungdomsskolenivå. Det til-
svarende tallet for Sverige er 70 pro-
sent, mens tallet for Finland er 63
prosent (herav 12 prosent på høy-
skolenivå). For Danmark har vi ikke
tall etter 1985. De sysselsattes utdan-
ningsnivå lå da noe i underkant av
nivået i Norge og Sverige.

Norge har mange med allmenn-
faglig utdanning
Når det gjelder fordelingen på ulike
fagfelt har Norge på videregående
nivå en spesielt høy andel syssel-

satte med utdanning i allmennfag
(16 prosent mot 11 og 10 prosent i
henholdsvis Finland og Sverige). I
praksis vil dette si at den allmenn-
faglige linjen på videregående skole
er prioritert relativt sterkere i Norge,
mens de andre landene har lagt stør-
re vekt på yrkesfaglige linjer. Fin-
nene har den høyeste andelen med
utdanning innen teknikk / hand-
verk, mens Sverige har den høyeste
andelen med helsefaglig utdanning.
Norge har høyest andel når det gjel-
der utdanning innen samferdsel,
noe som gjenspeiler at sjøfart er en
større næring i Norge enn i de andre
nordiske land.

Tar vi for oss de sysselsatte med
utdanning på høyere nivå, er for-
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SYSSELSATTES UTDANNING

delingen på fagfelt mer jevn landene
imellom enn det er på videregående
nivå. Men Sverige har også her rela-
tivt flest sysselsatte med utdanning
innen helsefag. Norge og Finland
har relativt flest med utdanning in-
nen tekniske fag.

En sammenlikning av de syssel-
sattes fordeling på fagfelt mellom.
landene er vanskelig, fordi tilsynela-
tende like enkeltutdanninger kan ha
en noe ulik fagsammensetning i de
ulike land - f.eks. kan innslaget av
økonomisk/administrative fag i
ingeniørutdanninger variere.

Små kjonnsforskjeller i
utdanningsnivå
Når vi sammenlikner sysselsatte
menns og kvinners utdanningsnivå
i hvert land, finner vi at andelen
kvinner med utdanning på høyere
nivå er lavere enn for menn i Norge
og Finland. I Norge var andelene
henholdsvis 22,1 prosent og 23,4
prosent. I Finland var de tilsvarende
andelene 12,5 og 12,8 prosent. I Sve-
rige og Danmark er forholdet det
motsatte, selv om forskjellene er
svært små. I Sverige var prosent-

Utdanning på videregående nivå,
i alt  

Type fagfelt

andelen henholdsvis 20,5 for kvin-
ner og 20,1 for menn, mens andelene
i Danmark var henholdsvis 17,2 og
15,8.

Markerte kjonnsforskjeller i
utdanningsretning
At menn og kvinner velger forskjel-
lig utdanning (fagfelt) er veldoku-
mentert. Som tabell 1 fra Norge
viser, har over 42 prosent av syssel-
satte kvinner med utdanning på vi-
deregående nivå valgt utdanning
innen fagfeltet administra-
sjon/økonomi mot 16 prosent blant
mennene. Kvinnene har også en
klart høyere andel enn mennene på
fagfeltene helse, tjenesteyting og all-
mennfag. Over 51 prosent av men-
nene på dette utdanningsnivået har
valgt utdanning innen tek-
nikk/håndverk, mens andelen for
kvinner er 7,5.

På høyere nivå er kvinnene (80
prosent) konsentrert om tre fagfelt,
undervisning, helse og administra-
sjon/økonomi. Det er om lag like
mange på hvert av disse fagfeltene.
Blant sysselsatte menn med utdan-
ning på høyere nivå har 41,9 prosent

teknisk utdanning, mens 24,9 pro-
sent har utdanning innen admini-
strasjon/økonomi.

Disse kjønnsforskjellene er et gjen-
nomgående trekk ved arbeids-
stokken i alle de nordiske land. Visse
forskjeller mellom landene er dét li-
kevel i graden av kjønnssegregering
på ulike fagfelt. F.eks. er det i Norge
en mindre overvekt av kvinner blant
dem med høyere utdanning innen
undervisning enn i de øvrige lande-
ne. I Norge og Finland er det relativt
flere kvinner enn menn med utdan-
ning innen administrasjon/økono-
mi på høyere nivå, mens det er
motsatt i Sverige. Mangler ved data-
ene fra Danmark gjør at vi har holdt
landet utenfor disse siste sammen-
likningene.

Sterk vekst i sysselsatte med
høyere utdanning i 1980-årene
Andelen sysselsatte med utdanning
på videregående og høyere nivå har
okt i alle land på bekostning av sys-
selsatte med utdanning på ung-
domsskolenivå. En uttømmende
sammenlikning av utviklingen i lan-
dene er vanskelig fordi vi bare har
sammenliknbare tall for Norge for
hele perioden. Vi konsentrerer oss
derfor om utviklingen i Norge i det-
te avsnittet.

Andelen sysselsatte i Norge som
har utdanning på høyere nivå, økte
fra 15,0 prosent i 1980 til 22,8 prosent
i 1989. Også andelen med utdanning
på videregående nivå har okt noe
(fra 51,6 til 53,7 prosent) i perioden.
Dette motsvares av et fall i andelen
sysselsatte med utdanning på ung-
domsskolenivå fra 33,2 prosent i
1980 til 22,1 prosent i 1989.

Disse utviklingstrekkene er i ho-
vedsak like for både kvinner og
menn. Kvinnene har imidlertid en
noe sterkere vekst enn mennene i
andelen med videregående utdan-
ning.

Mer markerte forskjeller i fagfelt
Tallet på sysselsatte menn i 1989 er
om lag det samme som i 1980, mens
det for kvinner har vært en vekst på
rundt 16 prosent. Kvinneandelen in-
nen de fleste utdanningsfeltene har
dermed okt. Dette innebærer likevel

Tabell 1. Sysselsatte etter kjønn og utdanningsnivå og fagfelt. Prosent. 1980 og 1989

Utdanningens nivå
	

1980 
	

1989 
og fagfelt 	 Kvinner 	 Menn 	 Kvinner 	 Menn

100 	 100 	 100 	 100

Allment fagfelt  	 15,1 	 8,4 	 20,2 	 14,7
Humanistiske og estetiske fag  	 1,0 	 0,6 	 1,9 	 0,7
Undervisning 	 0,4 	 0,2 	 0,2 	 0,2
Administrasjon og økonomi 	  40,5 	 19,2 	 42,2 	 16,1
Teknikk / håndverk  	 9,5 	 50,2 	 7,5 	 51,2
Samferdsel  	 2,3 	 7,8 	 2,1 	 5,9
Helsevern  	 7,9 	 0,2 	 9,0 	 0,2
Jordbruk, skogbruk og fiske  	 0,8 	 8,6 	 1,3 	 7,2
Tjenesteyting og forsvar 	  22,7 	 5,7 	 16,0 	 6,5

Utdanning på høyere nivå, i alt  	 100 	 100 	 100 	 99,5
Type fagfelt

Humanistiske og estetiske fag . . 	 11,3 	 8,4 	 9,5 	 6,0
Utdanning 	  31,9 	 14,8 	 29,0 	 13,2
Administrasjon og økonomi 	  17,0 	 25,2 	 24,9 	 24,8
Teknikk /håndverk  	 5,0 	 38,1 	 9,5 	 41,9
Samferdsel  	 0,7 	 1,9 	 0,5 	 3,0
Helsevern 	  34,0 	 8,4 	 26,2 	 6,4
Jordbruk, skogbruk og fiske  	 1,3 	 0,4 	 2,1
Tjenesteyting og forsvar  	 1,9 	 2,1
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ikke at det blant kvinner i 1989 er
blitt mer vanlig med en tradisjonell
mannsutdanning enn det var i 1980.
På videregående nivå har det i 1980-
årene snarere blitt mer markerte
kjønnsforskjeller når det gjelder fag-
felt. Det vil si at kvinner og menn har
forsterket sin konsentrasjon på fag-
felt hvor de allerede i 1980 lå mar-
kert høyere/lavere enn det andre
kjønn.

Av tabell 1 ser vi at kvinner er blitt
sterkere konsentrert om fagfeltene
administrasjon/økonomi og helse-
fag. For mennene har tilsvarende
konsentrasjon av de sysselsatte i tek-
niske/håndverksmessige fag økt.
Sysselsatte med fagfeltet allmenn-
fag er den gruppen som har okt ster-
kest fra 1980 til 1989. Dette gjelder
både kvinner og menn, slik at den
høyere kvinneandelen på dette fag-
feltet har holdt seg. Unntaket fra det-
te monsteret er fagfeltet tjeneste-
yting. Kvinnene hadde den klart
høyeste andelen sysselsatte med
dette fagfeltet i 1980. Forskjellen er
blitt vesentlig mindre i 1989, i ho-
vedsak fordi antallet kvinner med
dette fagfeltet er blitt markert redu-
sert. Det er grunn til å tro at dette
stort sett skyldes at husmorskole er
blitt en mye mindre vanlig utdan-
ning.

Blant sysselsatte med høyere ut-
danning har det derimot skjedd en
viss utjamning av kjønnsforskjelle-
ne i de største fagfeltene. Sterkest
har dette slått gjennom for fagfeltet
administrasjon/ økonomi. Andelen
sysselsatte kvinner med dette fagfel-
tet har okt fra 17,0 prosent i 1980 til
24,9 prosent i 1989, mens andelen for
menn har ligget stabil rundt 25 pro-
sent. Nå er imidlertid dette fagfeltet
et typisk kvinneområde blant sys-
selsatte på videregående nivå. Sett
ut fra den synsvinkelen kan utvik-
lingen i 1980-årene tolkes som at
kjønnsforskjeller på videregående
nivå også har begynt å slå igjennom
på høyere nivå.

Bedre å være sysselsatt i kvinne-
yrke enn arbeidslos i mannsyrke
Utviklingen i 1980-årene har ikke bi-
dratt til større likhet i kvinners og
menns utdanning. På den annen

side har tilgangen av nye jobber i
1980-årene særlig kommet i næring-
er som nettopp har etterspurt de ut-
danninger som er typiske blant
kvinner. Dette samsvaret mellom
tilbuds- og etterspørselssiden i ar-
beidsmarkedet har klart bidratt til
den sterke veksten vi har hatt i kvin-
ners sysselsetting. Tradisjonelle ut-
danningsvalg blant kvinner har
således bidratt til økt likestilling
mellom kjønnene i yrkesaktivitet.

Press mot vekst i utdanningska-
pasitet. Hva blir avkastningen?
I alle de nordiske land vil utdan-
ningsnivået blant de sysselsatte eike
i årene framover. Det skyldes i ho-
vedsak at de eldre som går ut av
arbeidslivet i gjennomsnitt har lave-
re utdanning enn ungdommen som
kommer inn. Den høye andelen i
Norge med allmennfaglig utdan-
ning på videregående nivå, indike-
rer at Norge vil styrke sin posisjon
som landet i Norden med høyest ut-
danningsnivå blant de sysselsatte.

En konsekvens av å ha mange på
allmennfaglig linje, er at det er rela-
tivt flere i Norge som må ha ytterli-
gere utdanning for å få en
yrkesutdanning. Dette kan skje ved
å eike kapasiteten i utdanning på
høyere nivå og/eller de yrkesrette-
de utdanningene på videregående
nivå, eller ved i større grad å over-
late ansvaret for den yrkesrettede
utdanningen til næringslivet.

Med den arbeidsledigheten som
kan forventes de nærmeste årene, vil
det trolig bli et sterkt press mot det
høyere utdanningssystemet i Nor-
ge. Køene til utdanningsinstitusjo-
nene denne hosten illustrerer dette.

I Norge har arbeidsledigheten
blant ungdom bl.a. blitt møtt med en
forsert utbygging av videregående
skole, særlig allmennfaglig linje. I
første omgang er dette et rimelig til-
tak mot ledighet, men det blir altså
betydelig dyrere på sikt om alle også
skal gis tilbud om en yrkes-
utdanning. Avkastningen på denne
investeringen vil avhenge av hvor
godt man "treffer" arbeidsgivernes
behov i 1990-årene.

Artikkelen bygger på data fra et pro-
sjekt for Arbeids- og administrasjons-

departementet. Fra dette prosjektet er
det tidligere publisert en artikkel i "Ar-
beidsmarked og arbeidsmarkedspoli-
tikk i Norden 1989" (NAUT 1990:2)
utgitt av Nordisk Ministerråd.

Helge N æsheim er cand. oecon. og
kontorsjef i Statistisk sentralbyrå,
Kontor for arbeidsmarkedstatistikk.

Arild Schou er mag. art. i sosiologi
og konsulent i Statistisk sentralbyrå,
Kontor for arbeidsmarked statistikk.
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Alit mindre välfärds-
skillnader inom Norden
Joachim Vogel

Sedan ett 20-tals Sr har man i de
nordiska länderna genomfört stora
intervjuundersökningar rörande be-
folkningens levnadsförhallanden.
Undersökningarna är numera
samordnade. De statistiska cen-
tralbyraerna i Finland, Norge och
Sverige har under 1986/87 genom-
fört praktiskt taget identiska
intervjuundersökningar. Motsva-
rande statistik föreligger även för
Danmark och Island. Drygt 22 000
persdner har intervjuats.

Resultaten redovisas i en ny rap-
port: J. Vogel: Leva i Norden — levnads-
förhållanden och ojämlikhet vid slutet
av 80-talet. I 15 kapitel redovisas den
nordiska befolkningens utbildning,
sysselsättning, arbetsmiljö, in-
komster, konsumtion, tillgång till
kapitalvaror och materiell standard
i övrigt, bostadsförhållanden,
fritidsaktiviteter, sociala kontakter,
exponering för kriminalitet, poli-
tiskt deltagande och hälsa. Redovis-
ningen omfattar dels jämförelser av
levnadsnivån för hela befolkningen,
dels för olika befolkningsgrupper,
såsom olika samhällsklasser, olika
familjetyper, regioner, generationer
och de bada könen. Rapporten följer

upp en liknande analys avseende si-
tuationen i Norden vid slutet av 70-
talet. Viktiga förändringar har
konstaterats på fiera omraden.

Några huvudresultat
En rapport av detta slag kommer
naturligtvis att ge en mängd infor-
mation om detaljer och om nationel-
la egenheter. Men den ger ocksa ert
mera övergripande bild av tilltagan-
de likhet mellan länderna:

- Skillnaderna ifraga om materiell
standard, hälsa, familjeförhallan-
den, arbetsmarknadsförhallan-
den, etc har blivit mindre.

Sverige var i många avseenden ett
föregangsland, men utvecklingen i
de andra länderna har närmat sig
den svenska situationen. Låt oss
exemplfiera detta:

- Den materiella levnadsstandar-
den har utjämnats och Sverige har
nu förlorat tätplatsen i Norden.

Bade nationalräkenskaperna och
levnadsnivaundersökningarna vi-
sar att Sverige har förlorat den tät-
plats i Norden som landet hade pa
70-talet. Norge och Island har haft

en betydligt bättre BNP-utveckling
än Sverige och Danmark. Aven Fin-
land som pa 70-talet lag relativt
langt efter övriga länder har pa-
tagligt minskat avstandet till Sveri-
ge. 1987 hade Norge och Island 12
resp 13 procent högre BNP än
OECD-genomsnittet (jämförelser
baserade pa s k köpkraftspariteter).
Sverige låg pa detta genomsnitt och
Finland resp Danmark 7 resp 3 pro-
cent under. Alldeles färska OECD-
beräkningar fön 1989 tyder pa att
Finland ytterligare har minskat av-
standet till Sverige.

OECD har beräknat BNP-utveck-
lingen i ett 17-årsperspektiv. Sve-
riges relativa BNP har minskat med
9 procentenheter under perioden
1970-87, räknat i relation till den
genomsnittliga BNPn för hela
OECD för resp an Under samma pe-
riod har Norges och Islands relativa
BNP ökat med 24 resp 28 procenten-
heter (relativt OECD-genomsnittet).
Bada länderna hade 1987 passerat
Sverige och hade da en BNP som var
12-13 procent högre. Dessa trender
stämmer väl överens med andra
mått på ekonomiska resurser.

Sverige är emellertid inte ensam
om en ogynnsam BNP-utveckling.
mom hela OECD-området har fiera
av de rikaste länderna haft en gans-
ka svag utveckling sedan 1970
(USA, Schweiz, Sverige). Utveck-
lingen tenderar även utanför Nor-
den att ga mot mindre skillnader
mellan länderna (se figur 1).

11 iilfiirden, dess fördelning och dess utveckling, är centra-
la politiska frågor i de nordiska liinderna. Omfattande
intervjuundersökningar har gjort det möjligt att jiimfö-

ra den materiella och sociala utvecklingen i Danmark, Fin-
land, Island, Norge och Sverige. SA dana internationella
jiimförelser kan ge ett nytt debattunderlag och nya perspektiv
på situationen i vart och ett av länderna.
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Figur 1

Utveclingen av BNP i OECD-ländema mellan 1970 ock 1987. BNP per invånare
beräknat som procentenhet av BNP per invånare för hela OECD under resp år.
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Trots att Norge har något högre
BNP är den privata konsumtionen en
aning lägre än i Sverige, som är le-
dande i Västeuropa med 77 procent
av per capitakonsumtionen i USA.
Sverige har emellertid en mycket
speciell och från övriga länder av-
vikande konsumtionsstruktur. En
betydligt större andel av den privata
konsumtionen utgörs av offentligt
finansierade tjänster inom bl a yard,
kultur och fritid. Det samma Oiler
bostadskonsumtionen.

När man haller sig till varu-
marknaden (livsmedel, kidder, hus-
hållsutrustning etc) framstår
emellertid Norge som det ledande
landet i Norden, och Sverige har i
många avseenden lagre standard än.
de flesta industriländer. Bedöm-
ningen av rangordningen mellan de
nordiska länderna blir alltså en frå-
ga om den vikt man lägger vid olika
typer av konsumtion.

mom Norden har Danmark den
högsta konsumtionen av livsmedel.
Finland ligger lägst ifråga om kidder

hushållens tillgångar. Vid slutet av 70-
talet hade Sverige flest bilar, telefo-
ner, tvättmaskiner, diskmaskiner,
bast bostadsutrymmen etc. Vid slu-
tet av 80-talet har Norge passerat
Sverige på bred front, och Finland
ligger nu relativt nära de andra län-
derna även när det gäller tillgången
till kapitalvaror (se tabell).

Den norska befolkningen har fler
egna hem och fritidshus, fiera bilar,
husvagnar, båtar, hushållsmaskiner
av olika slag och videoapparater än
den svenska befolkningen. Beträf-
fande 9 av 10 indikatorer som jäm-
förts leder Norge före Sverige. Det
enda undantaget Oiler telefontät-
heten som är bast i Sverige. Aven
Island ligger i många avseenden
före Sverige.

- Minskande klasskillnader när det
gäller den materiella standardens
fördelning

Vid slutet av 70-talet var standard-
skillnaderna mellan arbetare och
tjänstemän minst i Sverige. I de tre
lander där vi har tinging till trend-
data (Finland, Norge och Sverige)
har jämlikheten ökat, men mest i
Norge och Finland. Den positiva
trenden sammanfaller med en snabb
ökning av levnadsnivån i dessa län-
der. Norge förefaller idag att ha
minst skillnader mellan olika sam-
hällsklasser.

Island Norge Sverige
13,3 34,3 21,3

73,2 91,3 82,5 78,5
3,1 5,9 8,3 7,0

	

4,1 	 •• 	 8,1 	 4,9

och skor, möbler och husgeråd,
transporter och utbildning/kultur-
konsumtion. Samtliga nordiska län-
der har klart lägre standard än USA,
och i praktiskt taget alla avseenden.
Samma tendenser hittar vi när vi
studerar utvecklingen beträffande

Procent som ...	 Danmark 	 Finland
äger fritidshus  	 11,7 	 26,7
Transportmedel, har tillgång til:

bil 	 73
husvagn 	
båt med kojplatser 	

Hushållsmaskiner, har tillgång til:
diskmaskin  	 29 	 27,9 	 27,7 	 40,4 	 37,3
frys  	 90 	 80,3 	 80,0 	 93,9 	 91,6
tvättmaskin  	 71 	 93,3 	 96,4 	 98,8 	 97,5

Mediautrustning, har tillgång til:
telefon  	 96 	 92,3 	 98,4 	 94,0 	 99,2
video  	 25 	 252,2 	 57,4 	 29,4 	 25,0
TV  	 95 	 96,0 	 97,7 	 .. 	 97,0
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- Ökande likheter när det gäller fa-
miljebildning och familjestruktur

Det finns vissa variationer mellan
de nordiska länderna när det Oiler
parrelationerna och familjens ställning.
De största skillnaderna hittar vi mel-
lan Sverige och Norge. Sverige har
fiera ensamstående än Norge, lagre
giftermålsfrekvens, mödrarna föder
senare, barnen föds mera sällan i for-
mella äktenskap, och barnen flyttar
också hemifrån tidigare. Och i Nor-
ge har man fortfarande en lagre sys-
selsättningsgrad bland kvinnorna.

Resultaten tyder dock på att dessa
skillnader har minskat under 80-ta-
let. Finland intar en mellanställning,
medan Danmark sannolikt är mest
likt Sverige.

I de åldrar dar de fiesta redan bil-
dat par och innan dödligheten gör
sig gallande (20-64 år) blir skillna-
derna särskilt tydliga. I Sverige lever
20 procent helt ensamma, medan
detta endast galler för 16 procent i
Norge (Finland 22 procent, Island 20
procent). Skillnaderna mellan Nor-
ge och Sverige har emellertid min-

skat under 80-talet. Både i Norge och
Finland har samboendefrekvensen
närmat sig den svenska nivån. Det
rör sig om en gemensam trend i alla
industriländer, där Sverige har hun-
nit längst.

Kontakterna med släktingar eller
vanner utanför hushållet varierar
inte mellan länderna. I Sverige med
dess större urbaniseringsgrad och
lägre andel småhusboende tycks
man ha mindre kontakter med sina
grannar.

- Hälsoskillnaderna mellan de nor-
diska länderna har reducerats

Finska man har samre hälsa an
svenska och norska, medan de dans-
ka intar en mellanställning. Bland
kvinnorna är det istallet de danska
som har sämst hälsa medan de fin-
ska har en mellanställning.

De grundläggande dragen illu-
streras av skillnaderna ifråga om
medellivslängd: 70,5 år för finska
man, 75,0 för isländska. Men medel-
livslängden ökar på längre sikt.
Aven för finska man har situationen
förbättrats påtagligt.

Sjuklighetsmåtten visar inte några
större skillnader, men uppgifter rö-
rande fysisk funktionsförmåga un-
derstryker anyo de finska mannens
sämre ställning. De har oftare rörel-
sehinder, och deras tandhälsa är
sämre.

Statistiken över dödsorsaker visar
en markant överdödlighet hjärt-
och kärlsjukdomar samt i lungcan-
cer i Finland, samt bland danska
kvinnor. Dessutom är den yrkesspe-
cifika dödligheten betydligt högre i
Finland än i Norge och Sverige.
Dödsriskerna för kroppsarbetare
ligger i Sverige och Norge ungefär
på samma nivå som bland man-
schettarbetare i Finland.

Utvecklingen inom övriga
välfärdskomponenter
Detta var några av de viktigaste re-
sultaten. En mera systematisk gen-
omgång av de övriga välfärdskom-
ponenterna ger ytterligare detaljer:

I samtliga nordiska lander har ut-
bildningsnivån ökat kraftigt under de
senaste 10 åren: andelen med efter-
gymnasial utbildning har nästan
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fördubblats. Sverige har emellertid
fortfarande flest langtidsutbildade. I
Norge är utbildningsskillnaderna
mellan könen större än i Finland och
Sverige.

Norden har högre sysselsättnings-
grad än de fiesta industriländerna. I
Danmark, Sverige och Finland för-
värvsarbetar 52-55 procent av total-
befolkningen (Västtyskland och
Japan: 46 resp 50 procent). Skillna-
derna beror främst på en mycket
hög sysselsättningsgrad bland kvin-
norna (undantag: Island).

Norge och Sverige har en interna-
tionellt sett stor tjänstesektor, me-
dan Finland har den största
jordbrukssektorn i Norden. Den of-
fentliga sektorn är störst i Sverige
och Danmark.

Arbetslöshetstalen delar Norden
mellan låga tal på Island, i Sverige
och i Norge (1-2 procent), och något
högre i Finland och Danmark (6-8
procent). Aven dessa tal ligger emel-
lertid lägre än i de stora industrilän-
derna. De senaste åren har även
Norge fått ökad arbetslöshet.

På Island och i Finland har man de
längsta arbetstiderna i Norden (om-
fattande övertidsarbete på Island
resp få deltider i Finland). Medelar-
betstiden for anställda ligger för
isländska män på 56 timmar per vec-
ka, och på 39-40 i de andra länderna.

Arbetstiderna är i stort sett
uförändrade sedan 70-talet, utom i
Norge. Där har sysselsättningen
bland kvinnorna (i form av deltids-
arbeten) ökat mycket starkt, vilket
bidrar till att minska de genomsnitt-
liga arbetstiderna. Fortfarande har
dock Norge den lägsta sysselsätt-
ningsgraden bland kvinnorna.

Norge tycks ha den bästa bostads-
standarden i Norden, och har nu på
fiera punkter passerat Sverige. Fin-
land har fortfarande sämre bostads-
standard i praktiskt taget alla
avseenden, men även i detta fall har
avståndet till de andra länderna
minskat påtagligt. Finland har också
haft ett mera omfattande bostads-
byggande än de andra länderna un-
der 80-talet.

Länderna skiljer sig framför alit
ifråga om andelen småhus, som är
störst i Norge (82 procent av alla

vuxna bor i småhus; Sverige: 59 pro-
cent). Norge har också genomsnitt-
ligt större bostäder och något bättre
utrustningsstandard.

Friluftsliv och motion har stor om-
fattning i Norden. Norge har en tra-
dition av långturer i naturen, vilket
är vanligt långt upp i åldrama.

Fritidsfiske är en omfattande akti-
vitet i alla åldrarna, framför alit i
Finland där 16 procent av de vuxna
(inkl åldringar) fiskar regelbundet
(minst 20 gånger under det senaste
året).

I Finland och Sverige är andelen
som ägnar sig åt kulturella aktiviteter .

något högre (besök på konstutställ-
fling, museum och teater). I Norge
finns däremot något högre andel
gudstjänstbesökare. Aven beträf-
fande nöjesaktiviteter finns stora lik-
heter mellan länderna. Biograferna
tycks ha en något större publik i
Norge.

På det här området har vi inte
tillgång till jämförbara äldre data för
alla länderna. Erfarenheterna från
de svenska undersökningarna tyder
emellertid på att omfattningen av
fritidsaktiviteterna har ökat på bred
front under det senaste decenniet,
trots en tendens till ökad arbetstids-
volym (fiera förvärvsarbetar, färre
arbetar deltid).

Under rubriken politiska resurser
undersöks befolkningens del-
tagande i politiska och fackliga or-
ganisationer, liksom utom parla-
mentariska aktiviteter. mom Nor-
den är valdeltagandet högst i Sveri-
ge, Norge och Danmark (nära 90
procent). Lägst ligger Finland (drygt
70 procent). Drygt var tionde är
medlem i något politiskt parti (lägst
i Finland).

Fackföreningsanslutningen är
högst i Sverige och på Island. I Nor-
ge är emellertid med lemsaktiviteten
störst. Finland har den högsta
strejkfrekvensen.

Jämförelser mellan de nordiska
ländernas kriminalstatistik visar att
våldsbrotten troligen är vanligare i
Finland. Intervjuer med allmänhe-
ten (där man kartlägger offer för
våldsbrott) tyder dock på att skilina-
derna inte är särskilt stora, och att de
troligen har minskat.

Ca 1,5 procent av den vuxna be-
folkningen i Danmark, Finland och
Sverige har under det senaste året
blivit utsatt för våld som gav synliga
märken. Om vi även inkluderar våld
"utan märken" stiger siffran till 2-3
procent, där Finland har den högsta
siffran. Om man slutligen summerar
våld och hotelser om våld ökar an-
delen som drabbats till 5-7 procent,
även här med det högsta värdet för
Finland.

Det är främst unga män som drab-
bas (mansrollen), och yngre kvinnor
där utövaren i regel är partnern.
Pensionären drabbas mycket sällan,
men här är däremot oron för våld
mycket utbredd.

Vi kan konstatera att betydligt fie-
ra i Sverige än i Norge är oroliga för
att drabbas av våld, trots att det inte
finns några skillnader vad beträffar
andelen som faktiskt har drabbats
av våld.

Joachim Vogel är docent och chef
for SCBs funktion for välfärdsanaly-
ser.
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Folke- og
boligtelling 1990

Jan Furseth og Halyard Skiri Fc) 1E3 10

Formål
Den første folketellingen i Norge ble
holdt i 1769. Fra 1890 har det vært
gjennomført tellinger hvert tiende
år, med unntak av i 1940. Folke- og
boligtellingen 3. november i år vil bli
den 20. i rekken.

Formålet med datainnsamlingen
har endret seg over tid. Dette har
sammenheng med at samfunnets
behov for statistikk om befolkning-
en har endret seg. Sosiale forhold
kom tidlig med som emne i telling-
ene. Allerede i 1769 ble folkemeng-
d en fordelt etter livsstilling.
Moderne folketellinger legger stor
vekt på informasjon om boliger og
boforhold, sysselsetting og yrke, ut-
danning, inntekt, arbeidsreiser mv.,
og gir et omfattende bilde av det
norske samfunnet.

Behovet for statistikk og analyse
har økt sterkt på en rekke områder.
Dette gjelder ikke minst offentlig ad-
ministrasjon og politiske myndighe-
ters bruk av statistikk vedløsning av
økonomiske og sosiale problemer
og som bakgrunn for samfunns-
planlegging og politisk styring. In-
nenfor samfunnsforskningen tar en
sikte på å beskrive samfunnet og
klargjøre sammenhenger som er
bestemmende for den samfunns-
messige utviklingen. Næringslivets
og arbeidsmarkedets organisasjoner
er en tredje gruppe som har behov
for statistikk som grunnlag for sine

beslutninger. Endelig er det grunn
til å trekke fram medias og allmenn-
hetens behov for statistisk informa-
sjon som en vesentlig forutsetning
for medaktivitet og som en kontroll
av samfunnsutviklingen.

Metode
I 1988 gjorde Stortinget enstemmig
vedtak om at Statistisk sentralbyrå
(SSB) skulle gjennomføre en folke-
og boligtelling i 1990. Tellingen skal
omfatte alle registrert bosatte i lan-
det på tellingsdagen 3. november.
Imidlertid blir ikke alle kjennemer-
ker i tellingen knyttet til alle perso-
ner på individnivå.

De enkelte opplysningene blir
samlet inn på forskjellige vis, og uli-
ke områder av landet telles ved ulike
metoder.

I Folke- og boligtelling 1990
(FoB90) får vi tre tellingstyper:

-total telling
-utvalgstelling
-kombinert telling
Ved total telling registrerer vi opp-

lysninger for alle personer 16 år eller
eldre. Opplysningene kommer en-
ten fra tellingsskjemaene eller fra
administrative eller statistiske regi-
stre.

Utvalgstellingen inneholder opp-
lysninger om et utvalg av personer.
Utvalgsprosenten vil variere med
kommunestørrelse (folkemengde),
mellom 8 og 20 prosent.

I den kombinerte delen av telling-
en får vi en form for dobbelt sett
opplysninger om det samme kjen-
nemerket for et utvalg av personer.
Den ene opplysningen er hentet fra
register som ikke har god nok kvali-
tet til å kunne brukes til statistikkfor-
mål direkte (sysselsettingsopplys-
lysninger). Den andre opplysningen
henter vi fra tellingsskjemaet. Ved å
sammenlikne resultatene fra de to
kildene på individnivå, kan vi lage
justeringsfaktorer til bruk for tabel-
lene. Resultatene fra egne tester vi-
ser at usikkerheten i tallene re-
duseres som om vi hadde doblet ut-
valget.

Statistikkgrunnlag
Oppgavene i FoB90 vil i tillegg til
opplysninger fra eksisterende regi-
stre i alt omfatte skjemainformasjon
fra 970 000 personer. I kommuner
med total telling innhentes det per-
sonopplysninger fra 680 000 perso-
ner og bolig- /husholdningsopplys-
finger fra om lag 330 000 boli-
geri husholdninger. Spørreskje-
maene vil bli tilsendt i posten.

I kommuner med utvalgstelling er
det et utvalg av personer som blir
trukket ut. Samtlige personer vil, i
tillegg til egne personskjemaopplys-
ninger, gi opplysninger om boli-
gen/husholdningen de tilhorer.
Slik sett får vi 290 000 personer i et
personutvalg med både person- og
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bolig- /husholdningskjennmerker.
Siden det er personer som trekkes
ut, og det for hver person etableres
en bolig-/husholdningsenhet, vil
utvalget av boliger/husholdninger
nær fordobles i forhold til et direkte
utvalg av boliger/husholdninger.

Bruksområde
FoB90 vil — som andre folke- og bo-
ligtellinger — gi statistikk for små
områder. Dette gjelder likevel ikke i
samme utstrekning for alle kommu-
ner og alle kjennemerker. For de 282
kommunene med totaltelling kan
SSB lage statistikk for alle aktuelle
geografiske områder innenfor den
enkelte kommune. For alle kommu-
ner kan ssp lage småområdestatis-
tikk, blant annet på grunnkretsnivå
for alle demografiske kjennemerker,
foruten utdannings- og inntektsda-
ta.

For den kombinerte delen — som
består av sysselsettingsopplys-
ninger — og for utvalgsdelen (opp-
lysninger om boliger og hushold-
ninger, yrke og arbeidsreiser), vil
det derimot gjelde visse begrens-
ninger. Så lenge området er stort,
som hele landet, fylker eller kom-
muner, får de to teknikkene små el-
ler ingen konsekvenser for hva slags

statistikk tellingen kan tilby. Be-
grensningen kommer inn når det
skal lages tabeller for områder som
er mindre enn kommuner. SSB vil
likevel publisere resultater basert på
den kombinerte metoden eller ut-
valget for områder mindre enn kom-
muner.

Presentasjon
Etter en høringsrunde blant en rekke
brukere i juni 1989 ble innholdet
drøftet inngående i SSB. I dette ar-
beidet ble det lagt spesiell vekt på
hensynet til sammenliknbarhet med
tidligere tellinger, forholdet til an-
nen statistikk, foruten aktuelle pro-
blemstillinger på nittitallet som et
slikt materiale skal ta sikte på å be-
lyse. Brukernes ønskemål og priori-
teringer må i hovedsak sies å være
imøtekommet. Folketellingens inn-
hold i 1990 avviker lite i forhold til
tellingen i 1980 og må sies å være
godt innenfor den norske folketel-
lings tradisjonen. Budsjettrammen
gir lite rom for tradisjonell egenut-
nytting og presentasjon av tellings-
resultatene utover kommunehefter,
fylkessammendrag, et landssam-
mendrag og en dokumentasjon av
prosjektet. Tilgjengeligheten vil i
første rekke måtte sikres ved hjelp

av moderne informasjonsteknologi,
der folketellingsdataene går inn i
databaser i SSB og eventuelt ekster-
ne databaser. Det planlegges også
presentasjon av tellingsresultatene i
andre av SSBs publiseringspro-
grammer. Svar- og brukertjeneste
vil i stor grad måtte utføres mot be-
taling.

Foreløpige landstall fra et utvalg
vil bli presentert så raskt som mulig
etter tellingstidspunktet. Kommu-
nehefter og fylkessammendrag pre-
senteres fortløpende fra våren 1991
og en endelig datafil med folketel-
lingsmateriale skal være etablert in-
nen utgangen av 1992.

Når det gjelder tilgangen til tel-
lingsresultatene — enten sprednings-
formen er publikasjoner, databaser
eller spesialoppdrag i form av utle-
vering av individdata — vil retnings-
linjene i statistikkloven og SSBs
rammekonsesjon fra Datatilsynet bli
lagt til grunn.

Jan Furseth er cand. oceon. og byrå-
sjef i Statistisk sentralbyrå.

Halyard Skiri er cand. act. og plan-
legger i Statistisk sentralbyrå.

Sosiale indikatorer i Samfunnsspeilet

Som et ledd i Statistisk sentralbyrås løpende arbeid med sosial rapportering, presenterer vi i dette nummeret av
Samfunnsspeilet en oversikt over et utvalg av sosiale indikatorer. Enkelt sagt kan sosiale indikatorer sies å være — mer
eller mindre bearbeidede — statistiske mål som belyser viktige sider ved samfunnsutviklingen. Sosiale indikatorer er
forsok på å tallfeste utviklingen ved ulike sider av befolkningens levekår og livsstil og skal ideelt sett gi en samlet og
konsentrert oversikt over samfunnsutviklingen.

Statistikk av denne typen representerer nødvendigvis et utvalg som framhever visse sider ved samfunnsutviklingen
på bekostning av andre. Dette gjelder særlig når utvalget — som her — må begrenses til vel 40 indikatorer. Det har
vært en målsetting å dekke flest mulig samfunnsområder, slik at oversikten gir et mest mulig allsidig bilde av
utviklingen. Et viktig kriterium har vært tilgjengelighet, dvs. at opplysningene allerede finnes. I tillegg har det vært
viktig at indikatorene har en viss periodisitet, dvs. at de finnes for flere tidspunkter.

Indikatorene presenteres uten noen form for kommentarer, vi lar så å si "tallene tale for seg selv" og overlater
tolkningen til leserene. Men de fleste indikatorene blir fra tid til annen analysert og kommentert i artikler i
Samfunnsspeilet. F.eks. brakte vi i forrige nummer artikler om bl.a. barnehagedekningen, uførepensjonering, utvik-
lingen i husholdningenes forbruk, boforhold og boutgifter.

Oversikten vil bli publisert i nr. 3 hvert år.
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1980

BEFOLKNING
Andel barn 0-6 år i befolkningen, %  	 9,2
Andel eldre 80 år og over i befolkningen, % 	 3,0
Antall utenlandske statsborgere  	 80 327
Samlet fruktbarhetstall l  	1,72

Ugift samliv: andel av alle samliv, kvinner
18-44 år, %  	 7
Skilsmisser: beregnet andel skilte kvinner
ved 65 år2, %  	 28,2

HELSE
Døde pr. 100 000 innb. 1-64 år, alders-
standardiserte rater

Menn 	 338
Kvinner  	 148

Nye tilfelle av kreft pr. 100 000 innbyggere
Menn 	 367
Kvinner  	 346

Selvmord pr. 100 000 innbyggere
Menn  	 18,3
Kvinner  	 6,7

Aborter pr. 1 000 kvinner 15-49 år  	 14,6
Andel dagligrøykere  16-74 Ar, °k

Menn 	 42
Kvinner  	 30

Alkoholforbruk: liter ren alkohol pr. innbygger 	 6,0

UTDANNING
Andelen 16-18-åringer i videregående
skole, °k

Menn 	 62,7
Kvinner  	 68,6

Andelen 19-24-åringer ved universiteter og
høgskoler, °k

Menn  	 11,8
Kvinner  	 9,3

ARBEID
Andelen 25-66 år som er sysselsatte, `)/0

Menn  	 89,5
Kvinner  	 61,3

Arbeidstid pr. uke blant sysselsatte 25 -66 år
Menn  	 42,3
Kvinner  	 28,8

Andel gifte/samboende kvinner med barn
i arbeidsstyrken, %  	 53
Arbeidssøkere uten arb.inntekt i prosent av
arbeidsstyrken

Menn  	 1,3
Kvinner  	 2,3

Av dette andel langtidsledige (26 uker +), % 	 i 1
Andel uførepensjonister 16-66 år, `)/0

Menn  	 5,8
Kvinner  	 6,4

SOSIALE INDIKATORER FRA SSB

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

9,0
3,0

82 570
1,70

8,8
3,1

86 476
1,71

8,7
3,2

90 637
1,66

11

8,6
3,3

94 668
1,66

8,6
3,4

97 775 	 101
1,68

8,6
3,4

471
1,71

8,6
3,6

109 286
1,75

18

8,6
3,6

123 675
1,84

8,8
3,6

135 947
1,89

30,2 30,5 31,9 33,3 34,6 34,4 35,7 37,6

324 324 324 311 318 317 317 310 .

148 147 144 145 149 147 147 148 .

390 399 403 407 415 412 418 421
348 366 369 372 374 375 379 388

19,1 20,7 21,2 21,9 20,8 20,3 23,5 24,9
6,5 7,5 8,1 7,2 7,4 7,6 7,7 9,3

14,8 14,2 14,1 14,5 14,7 15,3 15,1 15,4 15,5

40 40 42 42 42 39 40 41 37
31 34 32 34 32 31 33 35 34

5,3 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 5,3 5,1

64,0 64,5 68,0 69,6 71,4 71,1 71,0 73,7
70,4 71,4 73,8 74,6 75,4 75,0 74,9 77,7

11,9 11,9 11,9 12,2 11,5 12,6 12,7 13,5 .

12,3 13,0 13,4 14,0 13,6 15,1 15,9 17,2 *

89,3 88,8 87,3 87,4 88,3 88,2 88,1 86,9 84,9
63,0 63,5 64,2 65,6 66,9 69,9 71,5 71,1 69,6

42,2 42,2 42,2 42,3 42,8 43,4 42,6 43,1 42,7
28,5 28,5 28,6 29,0 29,5 29,8 29,8 30,7 30,9

54 55 59 61 64 69 72 71 72

1,5 2,3 3,2 3,1 2,1 1,5 1,7 3,0 5,1
2,8 3,0 3,8 3,2 3,1 2,6 2,6 3,4 4,7
15 14 19 27 22 15 14 15 26

5,8 5,8 6,0 6,4 6,5 6,6 6,9 7,1 7,3
6,5 6,7 6,9 7,4 7,5 7,7 8,3 8,8 9,2
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SOSIALE INDIKATORER

2

3

4

5

6

7

8

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

16

19,8
18,7
18,3

20,9
32,0

4,3
270
4,0

429

16
18

14

2 980

8,8

3

.

.
..

17

20,1
19,6
17,7

22,6
31,8

4,0
304
4,0

441

209

8,0

149

34
333

3

600

800
600

19

20,5
19,9
17,8

23,9
31,6

3,7

288
4,2

443

610

9,4

3

..

..

..
23

19,6
21,4
19,2

25,1
32,7

3,6
280
4,3

448

860

10,8

149

38
345

3

600

000
600

25

18,7
21,5
19,8

26,4
32,7

3,1
259
4,4

455

13
13

13

657

10,6

152

35
343

3

600

800
100
26

17,3
21,9
20,7

27,4
32,7

3,1
277
4,3

463

877

13,1

160

39
357

3

400

400
800

27

15,6
24,0
21,4

29,1
32,7

2,7
271
4,3

384

949

15,4

164

37
375

4

000

400
200

30

15,0
23,3
22,7

30,6
35,3

3,0
280
4,4

494

9
11

12

737

17,2

157

5

400

*
*

34

15,2
20,9
25,6

32,2
34,9

2,8
300
4,2

497

219

21,6

*
*

39

15,0
19,6
26,4

34,0

3,0

*

557

5 615

26,3

INNTEKT OG FORBRUK
Disponibel husholdningsinntekt3 : 1988-kroner
Disponibel husholdningsinntekt i laveste og
og høyeste desil4 i 1988-kroner

Laveste desil 	
Høyeste desil 	

	Sosialhjelp: Stønadstilfelle pr. 1 000 innb. . 	
Andel av forbruksutgift (%) til

- matvarer 	
- reiser og transport 	
- bolig, lys og brensel 	

OMSORG
Barn i barnehage pr. 100 barn 0-6 Ar 	
Hjemmehjelp: timeverk pr. 1 000 innb. 67 år +

KULTURELL DELTAKING
Kinobesøk pr. innbygger 	
Teater og opera: Besøk pr. 1 000 innbyggere
Folkebibliotek: Utlån pr. innbygger 	
Dagsaviser6 Eksemplarer pr. 1 000 innbyg-
gere 	

BOLIG, OMGIVELSER OG MILJØ
Boligstandard

- andel som bor trangt6 , % 	
- andel som bor i umoderne bolig7 , % . 	
- andelen som er utsatt for støy i

boligen, % 	

KRIMINALITET
Forbrytelser i alt pr. 100 000 innbyggere . .
Av dette

Grove voldsforbrytelser8 pr. 100 000 innb.

.. data ikke tilgjengelig 	 * data mangler foreløpig.

Sum av ett-årige fruktbarhetsrater 15-44 Ar. Antallet barn hver kvinne kommer til A feide under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden
varer ved og at dødsfall ikke forekommer.
Under forutsetning av at et kull gifte kvinner gjennomlever de aldersspesifikke skilsmisseratene dette året, og at dødsfall og gjengifte ikke fore-
kommer.
Disponibel inntekt = samlet inntekt minus utlignet skatt.
De tidelene av husholdningene med lavest og høyest inntekt.
Fra og med 1 989 regnes Aftenpostens aftennummer som egen avis.
En person bor trangt hvis personen bor alene og disponerer ett rom eller personen tilhører en flerpersonhusholdning som disponerer mindre enn
ett rom pr. person.
En bolig er umoderne hvis den er uten bad eller WC, er kald eller fuktig.
Omfatter voldtekt, utuktig omgang med mindreårige, incest, grov legemsbeskadigelse, drap, drapsforsøk og grovt ran.
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AKTUELLE
PUBLIKASJONER
FRA S SB

STATISTISK ARBOK 1990 (NOS B; 921).
Gir opplysninger om befolkning, sosiale for-
hold, rettsforhold, næringsliv, økonomi og
mange andre sider av det norske samfunn.
En avdeling med internasjonale oversikter er
også tatt med.
491 sider. Kr 80,-
ISBN 82-537-2946-4
ISSN 0377-8908

HELSESTATISTIKK 1988 (NOS B; 918).
Publikasjonen har tabeller over helseperso-
nale, helseinstitusjoner og helseforhold el-
lers. For ulike typer sykehus er gitt
opplysninger om driftsutgifter etter utgifte-
nes art.
109 sider. Kr 55,-
ISBN 82-537-2940-5
ISSN 0332-7906

UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGA-
ENDE SKOLER 1. OKTOBER 1988 (NOS
B; 912). Gir opplysninger om videregående
skoler og om lærere og elever i disse. Tal-
lene omfatter dels elever pr. 1. oktober
1988 og dels elever og privatister som av-
sluttet en utdanning i foregående skoleår,
dvs. 1987-1988. Omfatter også opplysnin-
ger om søkere til videregående skoler.
125 sider. Kr 55,-
ISBN 82-537-2933-2
ISSN 0332-8031

UTSYN OVER HELSETJENESTEN. EN-
DRINGER I RESSURSBRUK OG AKTIVI-
TET/Anders Barstad og Arne S. Andersen
(RAPP; 90/5). Publikasjonen presenterer
viktige utviklingstrekk i helsetjenesten, med
hovedvekt på de siste 10-15 Arene. Den
belyser utgiftene til og ressursinnsatsen i
helsetjenesten, og viser aktiviteten i helse-
tjenesten, f.eks. kontakten med leger og fy-
sioterapeuter og innlegginger på sykehus.
Den gir opplysninger om helsetjenestens
kvalitet og effektivitet og går inn på likever-
digheten av helsetjenestetilbudet.
133 sider. Kr 75,-
ISBN 82-537-2914-6
ISSN 0332-8422

FORBRUKSUNDERSØKELSE 1986-1988
(NOS B; 919). Inneholder opplysninger om
forbruksutgifter i private husholdninger, reg-
net i priser for 1988. Det gis også tall for
brukte mengder av mat- og drikkevarer.
Opplysningene bygger på resultatene fra
forbruksundersøkelsene i 1986, 1987 og
1988.
172 sider. Kr 60,-
ISBN 82-537-2941-3
ISSN 0546-6504

BEFOLKNINGSSTATISTIKK 1990 HEFTE
II FOLKEMENGD 1. JANUAR (NOS B;
930). Publikasjonen gir tall for befolkningen
etter alder, ekteskapelig status og statsbor-
gerskap for hele landet, fylker og kommuner.
148 sider. Kr 55,-
ISBN 82-537-2965-0
ISSN 0801-6690

LEVA I NORDEN

En rapport om levekår og ulikhet i de nordiske land i 1980-årene
konkluderer bl.a. med at:

Forskjellene i materiell levestandard mellom de nordiske land er blitt mindre pci 1980-
tallet, og Sverige har ikke lenger den høyeste materielle levestandard i Norden.

De nordiske land blir stadig mer like når det gjelder familiedannelse og familiestruktur.

Forskjellene i helsetilstand mellom de nordiske land har blitt mindre på 1980-tallet.

Rapporten behandler levekårene i Norden i stor bredde. I tillegg til materiell leve-
standard, familieforhold og helse tar den for seg sysselsetting og arbeidsforhold, ut-
danning, boforhold, fritidsaktiviteter, sosiale relasjoner, politiske ressurser og trygg-
het for vold. Den bygger for en stor del på de levekårsundersøkelsene som er gjen-
nomført i de nordiske land på 1980-tallet.

J. Vogel: Leva i Norden. Levnadsförhållanden ock ojämlikhet vid sluttet av 80-talet. Nordisk
statistisk skriftserie nr. 54, 1990.

Kan bestilles fra Statistisk sentralbyrå, Opplysningskontoret (tlf. 02-86 49 64).
242 sider. Pris kr 125,—.
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Markert økning i kommunale sat-
ser og avgifter
Statistisk sentralbyrå har gjennom-
fort en undersøkelse av kommunale
satser for egenbetaling knyttet til
hjemmebasert omsorg og avgifter
knyttet til bolig. Undersøkelsen om-
fatter et utvalg på 66 kommuner -

spredt over hele landet. Utvalgs-
kommunene dekker samlet om lag
50 prosent av landets befolkning.
Resultatene fra undersøkelsen viser
av kommunene satser for egenbeta-
ling for hjemmehjelp i gjennomsnitt
økte med 16,2 prosent fra februar
1989 til februar 1990. Tilsvarende
tall for husmorvikar viser en økning
på 7,3 prosent.
Årsavgiften for renovasjon økte med
6,3 prosent fra Aret for. Tilsvarende
tall for feiing er 10,6 prosent og for
vann- og kloakk 12,3 prosent. Un-
dersøkelsen viser videre at endring-
ene i alle kommuner ble gjennomfort
med virkning fra og med januar må-
ned. Kommunene foretar bare årlige
justeringer av disse satsene.

Institusjoner for eldre:
kostnader 1989
Det kostet om lag 12 milliarder kro-
ner å drive institusjonene for eldre i
1989. En plass kostet i gjennomsnitt
250 000 kroner pr. Ar eller 685 kro-
ner pr. døgn. Beboernes egenbeta-
ling var en milliard kroner. Kost-
nadene til den institusjonsbaserte
eldreomsorgen (minus beboernes
egenbetaling) var om lag 3 600 kro-
ner pr. person i befolkningen over 16
år.
Kostnadene pr. institusjonsplass va-
rierer etter institusjonstype. Mens en
sykehjemsplass kostet 281 000 kro-
ner pr. år, var kostnadene til plass i
servicebolig med heldøgns pleie og
omsorg 88 000 kroner pr. år. Tilsva-
rende tall for kombinerte alders- og
sykehjem og aldershjem var hen-
holdsvis 213 000 og 186 000 kroner
pr. plass og år.

Lønnskostnadene utgjorde 77 pro-
sent av de totale kostnadene for in-
stitusjonstypene sett under ett.
Serviceboliger med heldøgns pleie
og omsorg skiller seg litt ut ved at
lønnskostnadene her utgjorde 64
prosent av de totale kostnadene.
Lønnskostnadene ved de andre in-
stitusjonstypene var mellom 73 og
77 prosent av de totale kostnadene.
Institusjonenes kostnader er langt
på vei gitt med antall årsverk som er
knyttet til hver plass.
Av 100 kroner som ble brukt i insti-
tusjonene, gikk 77 kroner til lønn, 2
kroner til utstyr og vedlikehold, 16
kroner til andre driftsutgifter (det vil
si matvarer, husleie, brensel, kontor-
hold osv.), 2 kroner var overfo ringer
og 4 kroner ble brukt til nybygg og
nyanlegg.
Nær 80 prosent av institusjonens
inntekter bestod av overforinger fra
kommunene, mens beboernes
egen-andel utgjorde 9 prosent av
inntektene.

Forventet levealder taker
Utfra dodelighetsforholdene i 1989
kan nyfødte gutter forvente å bli 73,3
dr gamle, mens nyfødte jenter kan
regne med A bli 79,9 år. Tallene er
for begge kjønn de høyeste som er
registrert.
I 1989 hadde 70-årige kvinner en
forventet gjenstående levetid på
14,8 Ar, eller 1,9 Ar mer enn i perio-
den 1966-1970. Tilsvarende tall for
menn var 11,5, en økning på 0,6 år.
Gjenstående levetid for 70-årige
menn var likevel høyest i perioden
1951-1955, da den var 11,6 år. Gjen-
stående levetid for 70-åringer har
hatt en noe annen utvikling enn le-
vealderen for nyfødte, fordi dødelig-
heten er blitt mest redusert blant de
yngste.
I 1989 ble det registrert 45 173 dods-
fall i Norge, 23 604 menn og 21 569
kvinner. Både for menn og kvinner
var tallene omtrent de samme som
året for. Med stabil dødelighet vil det
bli en okning i dodsfallene fordi det i
en periode stadig blir flere i eldre
aldersgrupper.
Tallet på dode pr. 1 000 bosatte var
10,7 i 1989, mot 10,8 året for.

Over 60 prosent av de som dode i
1989 var over 75 år. Barn under 15
år utgjorde knapt 1,4 prosent av
dødsfallene. Blant disse var tre av
fire under ett år.

Stor nettoflytting til Sverige i
1989
En nettoutflytting til Sverige på i alt
7 900 i 1989 er den vesentligste år-
saken til at Norge i 1989 hadde en
nettoufflytting til utlandet på 1 500.
En må helt tilbake til midten av 1960-
tallet for å finne tilsvarende nettout-
flytting. Dette viser endelige tall fra
Statistisk sentralbyrås befolknings-
statistikk.
I 1989 ble det registrert 25 800 flyt-
tinger til Norge fra utlandet. Dette er
4 000 færre enn året for. Ufflytting-
ene økte med 7 500, til 27 300. I
1989 var det spesielt stor nettoutflyt-
ting av norske statsborgere. I alt flyt-
tet det netto ut av landet 9 300
norske statsborgere. Av disse flyttet
7 000 til Sverige. Nettoinnflyttingen
av utenlandske statsborgere var
7 800 mot 13 700 året for.
Utenom Sverige var det en viss net-
toutflytting til andre nordiske land,
Frankrike, Spania, Storbritannia og
USA. Samlet nettoutflytting i forhold
til europeiske land var 8 200.
Den største nettoinnflyttingen kom
fra Jugoslavia, Pakistan, Sri Lanka
og Vietnam. Samlet nettoinnflytting
fra Asia var 5 400 mot 5 900 året for.
Nettoinnflyttingen fra afrikanske
land ble redusert, bortsett fra Soma-
lia. Fra Sør-Amerika kom det netto
inn 700 mot 2 200 året for, noe som
særlig skyldes kraftig reduksjon i
nettoinnflyttingen fra Chile.
Fylkene Oslo og Akershus hadde til
sammen en nettoinnflytting på nær-
mere 2 100 i 1989, en halvering i
forhold til 1988. Sett i forhold til fol-
ketalletvar innflyttingen størst i Vest-
fold. De tre nordligste fylkene hadde
en nettoinnflytting på til sammen
1 800, etter A ha variert mellom
2 100 og 4 500 de 7 foregående Are-
ne. Også fylkene Hordaland og
More og Romsdal hadde en betyde-
lig nettoutflytting.
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