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tide småbarnsfedre og småbarnsmødre har omdisponert
sin arbeidsinnsats betydelig de siste 20 dra. Fedre bru-
ker mindre tid til yrkesarbeid og bidrar mer på hjemme-

bane, mens mødre har foretatt store tidsmessige forskyvning-
er i motsatt retning. Det ser ikke ut til at dagens smabarns-
foreldre har et mer presset tidsbudsjett enn foreldre for 20 år
siden. Ser vi alle småbarnsforeldre under ett, brukes omtrent
like mye tid til yrkesarbeid og ulønnet arbeid i dag som ved
inngangen til 1970-dra. Men sammensetningen av husholds-
arbeidet er vesentlig endret. Vanlig husarbeid er nedprioritert
al fordel for aktiv barneomsorg.

Småbarnsforeldre:

Lange dag er, men tid til barna
Ragni Hege Kitterod og Stein Opdahl

Dagliglivet i norske familier har
gjennomgått betydelige endringer de
siste ti-åra. Både mors- og farsrollen
er utvidet og endret. Kvinner deltar
stadig mer i forsørgerarbeidet og
mannsrollen er omdefinert til også å
omfatte omsorgsplikter. Utviklingen
har konsekvenser for tidsbruk og ar-
beidsdeling innad i familien og for
den tidsmessige koordinering i for-
hold til samfunnet ellers og har på-
kalt atskillig oppmerksomhet både fra
politikere, forskere og media.

Familieendring i søkelyset
I 1970- og 80-åra fikk familien sin

plass på det politiske sakskart. Kvin-
ners yrkesaktivitet, arbeidsdelingen i
hjemmet, holdninger til likestilling og
endringer i mannsrollen ble politisk
relevante temaer. Okt tidspress i bar-
nefamiliene, særlig blant småbarns-
mødre medmed inntektsgivende arbeid,
har vakt atskillig bekymring. Yrkes-
aktive foreldres omsorgsansvar er sta-
dig framme i den arbeidstidspolitiske
debatten og brukes som argument for
kortere daglig arbeidstid i småbarns-
fasen. Hensynet til to-inntekts-
familiers behov for et mer fleksibelt

tidsmønster stod også sentralt i dis-
kusjonene om åpningstider og til-
gjengelighet i privat og offentlig
virksomhet på begynnelsen av 1980-
tallet.

Studier av kvinners levekår og livs-
løp suppleres etter hvert av en spiren-
de mannsforskning og enkelte har på-
pekt en dreining i familieforskningen
fra et morssentrert til et farssentrert
perspektiv (Kvande og Brandth 1989).
Mens det lenge var vanlig å studere
kvinner i familien og menn i yrkesli-
vet, er forskere nå opptatt av å forstå
samspillet mellom yrkes- og familie-
roller både for menn og kvinner (El-
lingsæter 1991). Media kommer sta-
dig med innspill i debatten om
kjønnsrolle- og familieendring. Tidli-
gere stod kvinnerollen i fokus. De sis-
te åra har også mannsrollen, spesielt
farsrollen, engasjert. Men bildet av
den nye småbarnsfaren er tvetydig.
Samtidig som vi presenteres for en
engasjert og nærværende farsfigur,
møter vi stadige hjertesukk over fe-
dres lange arbeidstid og manglende
bruk av nyvunne permisjonsrettighe-
ter i forbindelse med fødsel og om-
sorgsarbeid.

Tidsnyttingsundersøkelser
viser endringer i dagliglivet
Denne artikkelen belyser småbarns-
foreldres tidsmønster ved hjelp av
SSBs tidsnyttingsundersokelser. Vi vi-
ser endringer i 1970- og 80-åra i tid
brukt til yrkes- og familiearbeid, ar-
beidsdeling i og utenfor hjemmet, en-
dringer i samlet arbeidstid samt en-
dringer i det ulønnede arbeidets sam-
mensetning. Dagliglivets organisering
vokste fram som eget forskningsfelt
på 1980-tallet, og ulike datakilder har
gitt omfattende kunnskap om norske
familiers hverdag. Men forskningen
er ofte basert på inngående underso-
kelser av noen utvalgte husholdning-
er og gir ingen samlet oversikt over
tidsbruken i småbarnsfasen. Store
kvantitative intervjuundersøkelser er
også benyttet, men kartleggingen av
hus- og omsorgsarbeid er ofte mang-
elfull. Dagbokstudier av tidsbruk, så-
kalte tidsnyttingsundersokelser, viser
endringer i småbarnsforeldres hver-
dag og livsmønster på bred basis. De
gir en samlet oversikt over befol-
kningens aktivitetsmønster og er en
av de viktigste kilder til kunnskap
om omfang og fordeling av hus- og
omsorgsarbeid. Tid brukt til yrkesar-
beid registreres også i andre under-
sokelser, f.eks. i SSBs arbeidskrafts-
undersøkelser, men bare studier som
kartlegger alle typer aktiviteter gjor
det mulig å se tidsbruk til ulike gjøre-
mål i sammenheng.

Generelle endringstendenser i be-
folkningens tidsbruk er beskrevet tid-
ligerel . Det har skjedd store forskyv-
ninger mellom menn og kvinner og
mellom folk i ulike aldersgrupper og
familiefaser. Kjønnsforskjellene er re-
dusert, mens aldersforskjellene har
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Hva er tidsnyttin sundersØkelser?
TidsnyttingsundersØ eiser vise r hvor mye tid vi bruker til ul ike aktiviteter, sammen
med ulike personer og på ulike steder. Opplysningene saml es inn vedhjel_ p av
dagbøker og spørreskjema. Et utvalg  av personer noterer sine gjøremål i en dag-
ba som deker todØ gn. Datainnsamlingeneng er spredt over et helt ar. Dermed girp ^	 'undersøkelsene    et tver ...:^ ^ nitt^b^ lde av folks   da .^ ^li :  l iv i 12 måneder. Vi skiller  mel lom•.. 	 .g^vel 1^o ulike aktiviteter. I denne artikkelen brukes e n svært grov klassifisering.

; ;ea 	 slikehar '}nnmfort tre sle ^ke undersØkelser i 1^71-72  i 1980-81 og i 1990-91.j . ..  . 	 :: '.:: ' : .. : bruker  : ..    	 ..: .. . . .: 	 ... .. 	 , . .. . undersøkelser, 1971-72, . . 	 ^ .For enkelhets skyld 	 v^ her tidsangivelsene 1970,- 80 og

::av tid brukt til inntekts .tvende arbeid, husholdsarbeid

i  alderen

blitt større. Småbarnsforeldres aktivi- beidsdelingen i og utenfor hjemmet
tetsmønster er spesielt på flere måter. er blitt mindre spesialisert, men hvor
Når både mor og far skal etablere seg omfattende er endringene? Er foran-
i familie- og yrkesliv, kan hverdagen

 

dringene i farsrollen så store at de gir
lett bli ganske hektisk. Dobbeltarbeid

 

seg tidsmessige utslag, og hvilke ty-
er ikke lenger bare et kvinnefenomen. per familiearbeid er det eventuelt fe-
Enkelte har karakterisert småbarnsfa- dre engasjerer seg i?
sen som en livsfaseklemme pga. den

 

For å belyse disse spørsmålene ser
travelheten mange opplever. Men har vi på tid brukt til inntektsgivende ar-
dagens småbarnsforeldre større tids- beid og husholdsarbeid og på samlet
press enn 1970-åras? Er mødrenes arbeidstid. Både betalt og ubetalt ar-
økte yrkesaktivitet oppveid av en re-  beid er samfunnsmessig nødvendig
duksjon i tiden brukt til husholdsar-  og trengs i de fleste husholdninger.
beid, eller trer far støttende til på

 

Begge former for arbeid representerer
hjemmebane? Den kjønnsmessige ar- sterke forpliktelser. Også skolegang

og studier legger føringer på tidsbru-
ken og er med å bestemme hvor mye
tid som kan disponeres til fritid og re-
kreasjon. Ser vi alle forpliktelser til ar-
beid og utdanning under ett, får vi et
inntrykk av den samlede arbeidsti-
den.

Mange forhold kan ha virket inn påg p
småbarnsforeldres tidsbruk til yrkes-
og familiearbeid. I 1976 ble den lov-
bestemte ukentlige normalarbeidsti-
den satt ned fra 42 1 /2 til 40 timer pr.

1 77 satte' 1 v	 9	 sauke. Arbeidsmil	 n avjø o e
begrensninger for overtidsarbeid. Per-
misjonsrettigheter i forbindelse med
fødsel og barneomsorg ble utvidet, og
utbyggingen av den lønnede svanger-
skapspemisjonen fortsatte på 1980-tal-
let. I 1987 fikk vi en generell arbeids-
tidsforkortelse fra 40 til 37 1/2 time

rekke ar-
beidere som hadde avtale

.Dn gjaldtpr. uke Den
lengrev l omta e

arbeidstid enn funksjonærer.

gKvinnesY sselsettin en har økt be-

)gtrakteli . I 1980-åra skjedde nyrekrut-
teringen også blant småbarnsmødre
(Kjeldstad 1991). Samtidig er det regi-
strert en økning i menns overtids- og
ekstraarbeid. Dette gjelder også fedre
med barn under skolealder.

Mens kvinner har engasjert seg mer
utenfor hjemmet, møter menn for-
ventninger om større innsats i famili-
en. Det har også vært et visst politiskg	 p
initiativ for å endre menns familierol-
le. På slutten av 1980-tallet brakte
Mannrolleutvalget menns perspektiv
sterkere inn i likestillingsdebatten og
oppfordret fedre til å bidra mer hjem-
me, finne sin egen definisjon av fars-^on
rollen og gi farsskapet nytt innhold
(NOU 1991:3). Folk har blitt merp osi-
tive til likestilling (Holter 1989), men
holdningsendringer innebærer ikke
automatisk endringer i handlings-
mønsteret.

Grensene mellom betalt og ubetalt
arbeid er forskjøvet. Mye arbeid som
tidligere ble utført i husholdningen,
er overført til markedsproduksjon el-
ler offentlig tjenesteprodukson. Man-
ge forbruksvarer framstilles industri-
elt. Stadig flere barn har tilsyn uten-
for hjemmet: I 1970 hadde bare 3 pro-
sent av alle barn under skolealder
plass i barnehage. I 1990 var andelen
36. Flere har fått tekniske hjelpemid-
ler i husholdningen og synet på hva
som er akseptabel standard i hjemmet

	. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 ..... 	 .. 	 . 	 . 	 . 	 .. 	 ....

Inntektsgivende ar:^^.:e^
.til 	 .    	 . iv n eTid 	 : 	 ^.:   

	

 i tilknytning  : ^i 	 ^^^ ^: : ;:^.. kalles h ^:.^r inntektsgivende^ :..^kTid brukt t^l yrke^arbeid ; og gjøremål t l dette 	e	 te tsg e d
arbeid. Arbeidsreiser og pauser er inkludert. Det er tiden folk faktisk utfører yrkesar-^ 	 ,• 	 x 	 ^ 	 ^ 	 ^boid som er registrert, ^tcke avtalt eller vanli arbeidstid. Fravær fra obben pga.
sykdom 	 g 	 ikke . 	 .p; ikkeeller andre forhold regnes ikke med heller ^kke ^^.r^vate æren ^ ^ arbe^dsti_,y 	 g 	 med, 	 private
............. 	 ..... rHusM+oidaarØ^d: 	

husholdning......:.: . 	 .... 	 :...' 	 .......... .... 	 ..... 	 .

omfat-::. 	 . 	 :: ^ 	 utføres 	 ulønnet basis 	 :^ ^ :.^ ^:^ :^ egen    	 ....Husholdsarbeid 	 p^ ulØnnet k^as^s   og oftest for 	 c^g e a
ter: vanli husarbeid, vedlikeholdsarbeid, omsorgsarbeid, kjøp av varer og tjenester.^ 	 ., 	 ,. 	 innkjøp 	 , 	 ^samt reiser ^ forbindelse med 	 og ærend; Undersøkelsene viser hvor mye tid.som faktisk brukes til slike gjøremål,... l, r^en gir ikke opplysninger om effektivitet og

	

g1 	 g
...vai .:. e    eller om hva og hvor mye som produseres.
Utdanning

 tilinngår^nngår t
.̂

d brukt ttl sko legang; studier og
Samlet arbeidstid... 	 ............ 	 . 	 ...... 	 . 	 . 	 ........... 	 . 	 .   	 ........  

:Samlet arbeidstid er summena
og utdanning.
Tidsbruk  beakr ^ 	 . ;

beskrivesmed gjennomsnittstall
ikke 	 .,: 	 ::^^::^ 	 ^^^ ^: 	 :: 	 ' 	 te-

	

r men 	;,	 ^ 	 som  	 monsDet er ik^e enkelt ersone s, rnen gruppers tidsbruk som belyses. ^kt^v tets
 r. ;..ret beskrives me gjennomsnittstall.l, 	 viser gjennomsnittlig tidsbrukda .

Gjennomsnitt r. uke får man ved A multiplisere  ^^enned 7. Tallene  omfatter bå
..:..::.:.^:^..:...^ ..^ .. .... 	 ........: 	 : ĥar . ..': ' 	 :.::'...: .:: ... 	 :. : 	 : .:..: : 	 .Y .: : 	 ... 	 ::.:Y::. : 	 ': : 	 .. 	dag ^.^.^.. ^ .^.. 	 ...: . 	 . 	 . 	 . 	 ... '^ ... : 	 . 	 .:. 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 ...... 	 ^. : 	 : 	 ' 	 .. 	 . . har. 	 . 	 .,personer , som 	 utfort en aktivitet i løpet av ;en dag og personer sor^ ikke h

utførersomututført aktiviteten. Men den tid brukt avhenger derfor både av andelen
ulike gjøremål og av ^idsbruker^ blant utøverne. Aktivitetsmønsteret varierer over^j 	 . 	 .  

	

^ 	 følgende 	 gjennomsnitt   :forc^^^?t   v rmellom  ulike ukedager Beregningene detreahele are •'. :.. 	 ' :..:::..:..:..:: .:^ : 	 :^ ^^ :^:^:^: .. .. 	 ..: .:. 	 ..... . 	
både

, 	 ^:.:. : 	 ......^ ... ... 	 . .... ^ 	 .:.. 	.: 	 :. 	 ..^. :^	;:skyldes    	 , .. .. . . .. .. .. .. , .. . .. ... .. , .. .... .. . .. . 	 ►Endringer kan 	 b^de endret gruppesammensetn ing og
endret tidsbruk : 	 . 	 .Endringer kan skyldes fc^ran+drtnger ^; gruppers sammensetning eller endringer ^

i	sin	

un- .. ^l .der r^ er^ tidsbruk. Eksempelvis i

	

elv^s vl en økning . 	yrkesaktive mØdre bidra  tg pp 	 , 	 , 	 p 	 . 	 g 	 y 	 ..
at yrkesaktive modres tidsbruk veer tyngre ^ de ag regerte jennorpsn^ttene..y 	 .^ ennt^l^srlitt^^e for mødre som gruppe vil a endres, selv om bå eyrkesaktive og. 	 , 	 .enn 	 g^
k e-yrkesakt^ve bruker tiden som for. Gjennomsnittstallene vil  o s  endres hvis
bestemte kategorier småbarnsforeldre endrer n tdsbruk.

    :De ag egerte resultatene kan skjule forskyvninger mellom ulike grupper. Endringer, 	 ., , av 	. ,y.	 slikf
r

^dre kan^►oppveies av motsatte utv^kl^na strekk blant mødre ^l^f^ at endringene> ..::......:...:. ::a:.. 	 ... 	 :...:.:.:..:..:...: 	 .:.:.: . 	 . ..^ .::.:.::. 	 ....: 	 :.:.:.:..::. .:. .:..:....::.. : 	 .: 	 :.... . ::......:... :.:: 	 :..:......:: .:.: ;:...:. . 	 : 	 :.... blir 	 a.:.:..:.....:..:..:..........: 	 .::.... 	 . 	 . 	 .. 	 . 	 .... 	 . 	 : 	 . 	 : 	 .. 	 . 	 .... 	 . 	 .. 	 . 	 .. 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 . 	 ..... 	 .. 	 .. 	 ^ .

f::^^:r;alle srnab:arns::oreldre sett under ett . 1^r srna.o 	 b
Personutvalg, 	 •t^nut^a^. ^:., ikke husholdningsutvalg^ 	 ^ 	 g

par

Undersøkelsen er basert på et utvalg av enkeltpersoner. V
.
^ har derfor ikke o

finger om tidsbruk på husholdningsnivå, 	 ^ bare for ulike grupper  av personer.
opplys-

^ vi
....:......:....^... 	 .:: .:..:: .::.:...:. :. .:.:... .: .: 	 .:. 	 ...: 	 :'....: 	 .... 	 ..:.:.:... ... ......:: ..:...:..:...::. 	 :.. ....:...:.:............:....... .:' 	 ' må : 	 : 	 .. 	 . 	 .:... ^ ..........^^ .:.. .....,^.: .:.:.. .^ :ruk 	 blant.....: 	 '^:: 	 ^ 	 : 	 fe- .viser erbe

,̂
dsdelir^gen blant småbarnforeldre, ma vi derfor se tidsben bt 	 ^ 

dra som gruppee^ forhold 	 blantt^l tidsbruken lant mødre som ^^^^..ru :...e. Arbeidsdelingenin .. g.en
varierer selvsagt 	 p 	par,	 fangesfra ;: til ar, men dette fan es ikke opp  .grundersøkelsen.

....... 	 ........ 	 ......... 	 .......................

Smabarnefdreldre
 .Som småbarnsforeldre regnes gifte eller samboende med minst ett barn

0..^`̂ .. år husholdningen. Aleneforeldres tidb ruk er ikke tema her.
. innenikke variasjon ^nnen g

 . .::..... 	 selvsagt ^. ^. :: variasjon 	 : :: ' 	 :. . 	 ::^^ 	 GjennomsnittstalleneI^et er ; stor  ^^rn^barnatoreldres tidsbruk. 
dekker over denne variasjonen, men egner seg godt til å sammenligne tidsbruken i
ulike til . . } .teter.g 	 ^9
^I::::^e ;;:^: ru :^:;er;pg tl  : :ors je t: e aktiviteter.pp 	 g
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Figur 1
Samlet arbeidstid fordelt på ulike typer arbeid. Tall for småbarnsfedre og smi-
barnsmodre. Gjennomsnitt for alle dager. 1970, 1980 og 1990. Timer og minutter
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7 8 9 10            
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Utdanning Husholdsarbeid            

SMÅBARNSFORELDRES TIDSBRUK

er trolig endret. Muligens organiseres
hverdagen mer effektivt når begge fo-
reldre er yrkesaktive og tiden til dis-
posisjon for hjemmearbeid er knapp.
Det ser imidlertid ikke ut til at leid
hjelp i hjemmet er vanligere blant da-
gens enn blant 1970-åras småbarns-
foreldre4 .

Fedre: Mindre yrkesarbeid,
mer husholdsarbeid

Dagens småbarnsfedre bruker tiden
annerledes enn småbarnsfedre for 20
år siden. Den samlede arbeidstiden er
omtrent uendret, men arbeidsinnsat-
sen disponeres på en annen måte (fi-
gur 1). Det har skjedd en tidsmessig
forskyvning mellom inntektsgivende
og ulønnet arbeid slik at yrkesarbeid-
et utgjør en mindre andel av den
samlede arbeidsinnsatsen i dag enn
for 20 år siden. I 1970 bestod hele 70
prosent av småbarnfedres forpliktede
tid av yrkesarbeid. I dag er andelen
61 prosent. Husholdsarbeidets andel
av den samlede arbeidstiden har økt
fra 27 til 38 prosent.

I gjennomsnitt bruker dagens små-
barnsfedre vel 5 1/2 time pr. dag til
inntektsgivende arbeid5. Dette er en
reduksjon på nesten 1 time i forhold
til 1970, men utviklingens retning har
variert i perioden. En markert ned-
gang i 1970-åra ble fulgt av en svak
økning i 1980-åra6. Utviklingen på
1970-tallet skyldtes først og fremst at
de yrkesaktive fikk kortere arbeidstid,
ikke reduserte yrkesprosenter og må
sees i sammenheng med 1970-åras
omfattende arbeidstidsrefomer. Også
i 1980-åra fikk vi som nevnt en del
endringer i arbeidstidsbestemmelse-
ne, men på tross av redusert normal-
arbeidsdag ser det altså ut til at 1980-
tallet brakte en svak økning i små-
barnsfedres tid brukt til inntektsgi-
vende arbeid. Utviklingen skyldes
ikke økte yrkesprosenter, men er tro-
hg et resultat av mer overtids- og ek-
straarbeid.

Småbarnsfedre bruker i dag 3 1/2
time i gjennomsnitt pr. dag til hus-
holdsarbeid. Dette er 1 time mer enn i
1970, og økningen tilsvarer omtrent
reduksjonen i yrkesarbeidet. Ut-
viklingen gikk i samme retning både
på 1970- og 1980-tallet, men var mest
markert i første halvdel av perioden.

Madre: Mer yrkesarbeid,
mindre husholdsarbeid

Også småbarnsmodres dagligliv er
betydelig forandret. Dette gir seg ut-
slag i endret tidsbruk, og endringene
er noe mer omfattende blant mødre
enn blant fedre. I likhet med små-
barnsfedre har småbarnsmødrene fo-
retatt store tidsmessige forskyvninger
mellom yrkes- og husholdsarbeid,
men utviklingen har gått i motsatt
retning. I 1970 utgjorde yrkesarbeidet
bare 10 prosent av småbarnsmodres
samlede forpliktede tid. I 1990 var an-
delen 22 prosent. Husholdsarbeidets
andel av den samlede arbeidstiden
gikk ned fra 89 til 76 prosent i samme
periode. På tross av betydelig omdis-
ponering av arbeidsinnsatsen har da-
gens småbarnsmødre omtrent like
lang samlet arbeidstid som småbarns-
mødre ved inngangen til 1970-åra.

Mødre med barn under skolealder
har svakere tilknytning til yrkeslivet
enn andre kvinner, men forskjellene
er mindre enn for. Omsorg for barn
begrenser ikke kvinners yrkesaktivitet
i samme grad som tidligere. Småbarns-
mødre bruker i gjennomsnitt 1 time
og 53 minutter pr. dag til inntektsgi-
vende arbeid. Dette er en økning på
om lag 1 time i forhold til 1970, og
utviklingen hadde samme retning og

omtrent samme styrke både på 1970-
og 80-tallet. Endringen skyldes først
og fremst at relativt flere har gått ut i
yrkeslivet, og bare i liten grad økt ar-
beidstid blant de yrkesaktive. Deltids-
arbeid har gjort det mulig for kvinner
å kombinere yrkes- og familieliv uten
altfor store omkostninger og mange
småbarnsmødre har valgt en slik til-
pasning. Mens andre datakilder viser
at andelen småbarnsmødre med hel-
tidsarbeid økte i 1980-åra (Kjeldstad
1991), viser tidsnyttingstall bare en
svak økning i gjennomsnittlig tid
brukt til inntektsgivende arbeid pr.
yrkesaktiv småbarnsmor 7 . Når en-
dringen er såvidt liten, kan dette ha
sammenheng med at normalarbeidsti-
den er redusert og den lønnede
svangerskapsperisjonen utvidet. Mø-
dre med svangerskapspermisjon reg-
ner seg som yrkesaktive, men utforte
ikke yrkesarbeid i den tiden de forte
dagbok.

Ikke uventet bruker mødre med
barn under skolealder atskillig mer
tid til ulønnet arbeid enn kvinner i
andre livsfaser, men i likhet med med
kvinner flest har også de skåret kraf-
tig ned på tiden brukt til husholdsar-
beid de siste 20 åra. Dagens småbarns-
mødre bruker vel 6 1/2 time pr. dag
til ulønnet arbeid. Dette er en reduk-
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Tabell 1. Tid brukt til inntektsgivende arbeid blant småbarnsfedre og småbarnsmodre,
kjonnsforskjeller l og endringer i kjonnsforskjeller. Gjennomsnitt for alle dager.

1970, 1980 og 1990. Timer og minutter
Tidsbruk
	

Endringer

1970 	 1980 	 1990 	 1970-80 	 1980-90 	 1970-90

Kjønnsforskjell 	 5.40* 	 3.57* 	 3.45*
* Kjonnsforskjeller er regnet som fedres tid ÷ modres tid
Statistisk signifikant på 10-prosentnivå  ifølge T-test.

4-1.43" 	 4-0.12 	 4-1.55* 

Tabell 2. Tid brukt til husholdsarbeid blant småbarnsfedre og småbarnsmødre,
kjonnsforskjeller l og endringer i kjønnsforskjeller. Gjennomsnitt for alle dager.
1970, 1980 og 1990. Timer og minutter 

Tidsbruk

1970 	 1980 	 1990 	 1970-80 	 1980-90 	 1970-90

Endringer

SIABARNSFORELDRES TIDSBRUK

Småbarnsfedre  	 6.34 	 5.24
SmAbarnsmodre  	 0.54 	 1.27

Småbarnsfedre  	 2.31 	 3.07
SmAbarnsmodre  	 7.51 	 6.55

sjon på 1 time og 14 minutter i for-
hold til 1970. Nedgangen var mest
markert i første del av perioden.

Utjevning av kjonnsforskjeller
Utviklingen i retning av et mer like-
stilt samfunn er beskrevet som en
prosess med tre nødvendige faser
(Skrede 1986). I første fase rettes opp-
merksomheten mot kvinners mulig-
het for å kombinere yrkes- og familie-
plikter, i annen fase mot nedbryting
av kjønnsforskjeller på arbeidsmarke-
det og i tredje fase mot en jevnere
kjønnsmessig fordeling av alt arbeid i
samfunnet, både det som er betalt og
det som utføres på ubetalt basis8 .

Den kjønnsmessige delingen av yr-
kes- og familiearbeid er fremdeles
langt mer markert blant småbarns-
foreldre enn blant menn og kvinner i
andre familiefaser, men de siste 20
åra har gitt en betydelig utjevning
også blant foreldre med barn under
skolealder. Ettersom både småbarns-
fedre og småbarnsmødre har omdis-
ponert sin arbeidsinnsats, er kjønns-
forskjellene i tidsbruk betydelig redu-
sert (tabell 1 og 2). Utjevningen er noe
stone når det gjelder tid brukt til hus-
holdsarbeid enn når det gjelder tid

brukt til inntektsgivende arbeid. For-
skjellene mellom fedres og mødres tid
brukt til ulønnet arbeid er redusert
med 42 prosent siden begynnelsen av
1970-tallet, og kjønnsforskjellene i tid
brukt til yrkesarbeid ble redusert med
34 prosent i samme periode. Endring-
ene var størst på 1970-tallet. 1980-åras
utvikling var en fortsettelse av utvi-
klingen i 1970-åra, men i langt svake-
re form. Dette stemmer med resulta-
ter fra andre undersøkelser (Fløtten
1991). Utjevningstendensen skyldes
både en forskyvning i retning av nye
yrkesmønstre og en endring av tids-
bruken blant par med bestemte yrkes-
kombinasjoner.

Ser vi den voksne befolkning under
ett, finner vi en begynnende omforde-
ling av yrkesarbeidet ettersom kvin-
ner bruker mer tid i yrkeslivet i dag
enn ved inngangen til 1970-åra, mens
menn bruker mindre. Utjevningen i
tiden brukt til husholdsarbeid skyldes
derimot hovedsakelig en reduksjon
blant kvinner, ikke en økning blant
menn. For småbarnsforeldrenes ved-
kommende har det skjedd en begyn
nende omfordeling også av det uløn-

-

nede arbeidet. Riktignok er reduksjo-
nen i mødres tid brukt til husholdsar-

beid noe større enn økningen blant
fedre, men endringen i fedres tids-
bruk har bidratt betraktelig til den ut-
jevningen som har funnet sted. Ved
siden av menn i pensjonsalder er
småbarnsfedre blant de grupper av
menn som har økt sitt tidsmessige
engasjement i hjem og familie mest
de siste 20 åra. Både mødre og fedre
har altså blitt dobbeltarbeidende i den
forstand at de utfører såvel yrkesar-
beid som ulønnet arbeid, men på
tross av en betydelige utjevning står
mødrene fremdeles for hovedtyngden
av husholdsarbeidet, mens fedrene
står for det vesentlige av forsørgerar-
beidet.

Travlere dager?
Både forskere og forvaltning har det
siste ti-året vært opptatt av problemer
vedrørende tidspress, tilgjengelighet
og tidskoordinering i toinntektsfami-
lier. Allerede i begynnelsen av 1970-
åra ble tidsmessige problemer i for-
bindelse med gifte kvinners yrkes-
aktivitet problematisert i offentlige
dokumenter (Langstidsprogrammet
1974-77, Spesialanalyse 5), men først
på 1980-tallet kom tidspressproblema-
tikken for alvor på den politiske dag-
sorden (Berg m. fl. 1990). Både Åp-
ningstidsutvalget (NOU 1984:13) og
Arbeidstidsutvalget (NOU 1987:9A og
9B) diskuterte de vansker som opp-
står når både kvinner og menn skal
kombinere familie- og yrkesliv. Dels
rettet man oppmerksomheten mot
problemer tilknyttet tidskoordinering-
en mellom familien og samfunnet el-
lers, og dels mot problemer tilknyttet
økt tidspress, særlig for dobbeltarbei-
dende kvinner. Spesielt har 1980-åras
utvikling med økt overtidsarbeid
blant småbarnsfedre og sterkere inn-
slag av heltidsarbeid og lang deltic'
blant mødre, gitt opphav til bekym-
ring for hektiske hverdager og stort
tidspress i småbarnsfasen.

Tidsnyttingsundersøkelsene tyder
imidlertid ikke på at dagens små-
barnsforeldre har et mer presset tids-
budsjett enn småbarnsforeldre for 20
år siden. Som nevnt fikk både små-
barnsfedre og småbarnsmødre kortere
samlet arbeidstid i løpet av 1970-åra,
men opplevde en økning i 1980-åra.
Resultatet er at dagens monster skil-
ler seg lite fra situasjonen i 1970. For

	5.38	 +1.10" 	 +0.14 	 ÷0.56*
	1.53	 +0.33" 	 +0.26 	 +0.59*

	3.30	 +0.36* 	 +0.23 	 +0.59"
	6.37	 +0.56 	 +0.18 	 +1.14*

Kjønnsforskjell 	 5.20* 	 3.48" 	 3.07"
. Kjønnsforskjeller er regnet som modres tid ÷ fedres tid

Statistisk signifikant på 10-prosentnivå ifølge T-test.

+1.32* 	 +0.41 	 ÷2.13* 
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Figur 2
Summen av smibarnsfedres og småbarnsmodres samlede arbeidstid fordelt på ulike
typer arbeid. Gjennomsnitt for alle dager. 1970, 1980 og 1990. Timer og minutter
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fedres vedkommende skyldtes 1970-
åras utvikling at reduksjonen i tiden
brukt til yrkesarbeid var større enn.
økningen i tiden brukt til husholdsar-
beid. Utviklingen blant mødre hadde
sammenheng med den kraftige re-
duksjonen i husholdsarbeidet. Når
den samlede arbeidstiden gikk opp
på 1980-tallet, hadde dette for fedres
vedkommende sammenheng med
større engasjement både i familie- og
yrkesliv, og for mødres med at
økningen i tiden brukt til yrkesarbeid
var mer omfattende enn reduksjonen
i tiden brukt til ulønnet arbeid. Selv
om både fedre og mødre har omdis-
ponert sin arbeidsinnsats, er den tota-
le forpliktede tiden altså på samme
nivå i dag som ved inngangen til
1970-åra.

Ser vi fars og mors tidsbruk i sam-
menheng, får vi et inntrykk av en-
dringene i familien. Vi minner igjen
om at vi ikke har tall på hushold-
ningsnivå, men bruker summen av
gjennomsnittene for fedre og mødre.
Tallene gjelder for småbarnsforeldre
som gruppe og ikke for det enkelte
foreldrepar. Forskyvningene i små-
barnsfedrens tidsbruk oppveies av
omdisponeringen blant mødre. Ser vi
alle gifte småbarnsforeldre under ett,
er den samlede arbeidstiden omtrent
uendret og det tidsmessige forholdet
mellom yrkes- og husholdsarbeid om-
trent det samme i dag som for 20 år
siden (figur 2). Men både utviklings-
takten og endringenes retning har va-
riert i 20-årsperioden. 1970-dras ned-
gang i samlet arbeidstid ble fulgt av
en økning på 1980-tallet. Tiden brukt
til yrkesarbeid ble redusert i 1970-åra,
men økte tilsvarende i 1980-åra.
Svingningene i tiden brukt til hus-
holdsarbeid er mindre. 1970-dras ned-
gang flatet ut i påfølgende ti-år. Re-
sultatet er at dagens småbarnsfamilier
bruker nesten like mye tid til hus-
holdsarbeid som småbarnsfamilier for
20 år siden. Forskjellen er bare 15
minutter pr. dag eller 1 time og 45
minutter pr. uke. Sett på bakgrunn av
at langt flere har fått tekniske hjelpe-
midler i husholdningen og at barne-
hageutbyggingen har vært betydelig,
er dette en overraskende utvikling.

Men selv om dagens småbarnsforel-
dre har nesten like lang samlet ar-
beidstid som småbarnsforeldre ved

inngangen til 1970-åra, ser hverdagen
annerledes ut. Ektefellenes arbeidsde-
ling er mindre spesialisert. Til tross
for visse oppmykingstendenser er
tidsmønsteret i samfunnet fremdeles i
stor grad basert på en tradisjonell
kjønnsmessig arbeidsdeling (Berg m.
fl. 1990). Utvidede åpningstider i bar-
nehager og forretninger samt innfø-
ring av fleksitid i deler av yrkeslivet
har gjort det lettere A. kombinere fa-
milie og yrkesarbeid. Men fremdeles
kan organisering og koordinering av
arbeidstider, arbeidsreiser, tilsynsord-
ninger, innkjøp, husarbeid, barneom-
sorg og eventuelle fritidsaktiviteter by
på problemer når bade mor og far til-
bringer deler av dagen utenfor hjem-
met.

Lengst samlet arbeidstid
når både mor og far har full jobb
En yrkestilpasning med to fulltidsar-
beidende9 småbarnsforeldre er blitt
relativt vanlig. Om lag 30 prosent har
en slik kombinasjon. For 20 år siden
oversteg andelen såvidt 10 prosent.
Utbredelsen av dette yrkesmønsteret
er et 80-tallsfenomen. Kombinasjonen
med far i full jobb og mor på deltid
vokste fram i 1970-åra. I 1970 var
monsteret med fulltids yrkesarbeiden-
de far og hjemmearbeidende mor den
vanligste tilpasningen. Om lag 7 av
10 småbarnsforeldre hadde en slik ar-
beidsdeling. I 1990 gjaldt dette knapt
3 av 10.

Småbarnsforeldres samlede arbeids-
tid varierer med ektefellenes yrkestil-

pasning, men forskjellene mellom
fulltidsarbeidende par og par med
mer tradisjonelle yrkeskombinasjoner
er mindre enn vi kanskje kunne ven-
te. Summen av foreldrenes samlede
forpliktede tid er lengst når begge ek-
tefeller er yrkesaktive på heltid, nær-
mere 19 timer i gjennomsnitt pr. dag
(figur 3). En far i full jobb og en mor
på deltid gir en samlet arbeidstid på
om lag 18 timer pr. dag. Omtrent det
samme gjelder for par hvor far har
full jobb og mor er hjemmearbeiden-
de. Det mest markerte skillet går altså
mellom par med to fulle jobber og
par med andre yrkesmønstre. Når
forskjellen ikke utgjør mer enn om
lag 1 time i gjennomsnitt pr. dag, har
dette sammenheng med at tiden
brukt til husholdsarbeid beskjæres i
to-inntekstfamilier. Når begge er yr-
kesaktive på heltid, utgjør husholds-
arbeidet omtrent halvparten av parets
samlede arbeidstid. Er mor hjemme-
arbeidende, er tilsvarende andel 60
prosent.

Hvilke yrkesmonstre gir far
og mor lik samlet arbeidstid
Dobbeltarbeid og tidspress kobles of-
tere til kvinne- enn til mannsrollen.
Det er en vanlig antakelse at mødre i
større grad enn fedre bærer byrdene
ved å kombinere yrkes- og familiear-
beid, særlig hvis de har full jobb. Den
tidsmessige arbeidsdelingen varierer
med ektefellenes yrkestilpasning, og
mønsteret endres over tid. Yrkeskom-
binasjoner som i tidligere innebar
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Figur 3
Summen av smabarnsfedres og småbarnsmodres samlede arbeidstid fordelt på ulike
typer arbeid. Tall for par med ulike yrkestilpasninger. Gjennomsnitt for alle dager. 1990.
Timer og minutter
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Figur 4
Samlet arbeidstid blant småbarnsfedre og
småbarnsmodre i par med ulike yrkestil-
pasninger. Gjennomsnitt for alle dager.
1970, 1980 og 1990. Timer og minutter
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merarbeidl° for mødre, gir i dag lik
samlet arbeidstid".

1970-dras utvikling da kvinner ho-
vedsakelig ble rekruttert til yrkeslivet
som deltidsarbeidere, ble gjerne sett
som en rasjonell tilpasning ettersom
denne kombinasjonen av yrkes- og fa.-
miliearbeid gav kvinner og menn om-
trent like lang samlet arbeidstid
(Lingsom og Ellingsæter 1983). Tids-
nyttingsundersøkelsene understøtter

en slik oppfatning. Både i 1970, -80 og
-90 innebar dette yrkesmønsteret om-
trent lik samlet forpliktet tid for små-
barnsfedre og smdbarnmodre. Den
samlede arbeidstiden har imidlertid
økt for par hvor far har full jobb og
mor jobber deltid (figur 4). For fedre
har økningen sammenheng med stør-
re deltakelse i familiearbeidet. Fedre i
par med en heltids-/deltidskombina-
sjon bruker mer tid til ulønnet arbeid
i dag enn fedre med tilsvarende yr-
kestilpasning gjorde i 1970. For mø-
dre skyldes økningen i samlet ar-
beidstid et større tidsmessig engasje-
ment bade utenfor og innenfor hjem-
met.

Ser vi den voksne befolkning under
ett, har full jobb gjerne gitt kvinner
lengre samlet arbeidstid enn menn.
Dette merarbeidet ble imidlertid re-
dusert både i 1970- og -80-åra. I dag
innebærer en yrkestilpasning med to
ektefeller i full jobb at bade menn og
kvinner har en gjennomsnittlig samlet
arbeidstid på omtrent 9 timer pr. dag.
Utviklingen blant småbarnsforeldre
skiller seg noe fra monsteret i befolk-
ningen generelt. Heltidsarbeidende
småbarnsmødre i 1970 hadde ikke
merarbeid i forhold til smdbarnsfe-
drene, men bade fedre og mødre had-
de forholdsvis lang samlet arbeidstid,
vel 10 timer i gjennomsnitt pr. dag.
1970-åras utvikling innebar imidlertid
at fedre i slike parforhold reduserte
sin samlede arbeidstid mer enn mo-
drene, og resultatet var at det opp-
stod en markert kjønnsforskjell. I 1980

hadde småbarnsmødre i par med to
fulle jobber et betydelig merarbeid i
forhold til småbarnsfedrene. I dag er
kjønnsforskjellene på dette området
redusert og har endret retning. Fedre
i slike parforhold økte sin samlede ar-
beidstid betydelig i løpet av 1980-åra,
mens det faktisk var en viss reduk-
sjon blant småbarnsmødre. Dermed
har fedre fått et visst merarbeid i for-
hold til mødre.

En tilpasning med far i full jobb og
mor som hjemmearbeidende på heltid
gir lengre samlet arbeidstid for far
enn for mor. Da fedre i slike parfor-
hold har økt sin samlede arbeidstid,
mens mødre har redusert sin, har det-
te merarbeidet økt betydelig siden
1970 og utgjør i dag om lag 1 time og
3 kvarter pr. dag. Økningen i fedres
samlede arbeidstid skyldes først og
fremst større engasjement på hjem-
mebane, mens nedgangen blant mø-
dre skyldes nedskjæringer i tiden
brukt til husholdsarbeid. Et slikt yrke-
smonster er imidlertid atskillig sjeld-
nere i dag enn for 20 år siden og det
er grunn til å tro at dagens hjemmear-
beidende mødre betrakter sin situa-
sjon som mer midlertidig enn 1970-
åras heltidshusmødre. I dag har de
fleste hatt, og regner med å få, en viss
tilknytning til yrkeslivet.

Legges rettferdighetsbetraktninger
om lik arbeidsdeling til grunn, er det
altså ikke bare deltidsarbeid som er
en fornuftig tilpasning. Også heltids-
arbeid innebærer noenlunde samme
mengde forpliktet tid for begge forel-
dre, men denne yrkeskombinasjonen
gir lange arbeidsdager. Bare en tradis-
jonell arbeidsdeling med far som full-
tids forsørger og mor på full tid hjem-
me medfører betydelig merarbeid for
en av partene.

Endringer i husholdsarbeidet:
Mer omsorg, mindre husarbeid
Forandringene i småbarnsfedres og
småbarnsmodres husholdsarbeid bes-
tir ikke bare i endringer i samlet tids-
innsats. Også sammensetningen av
husholdsarbeidet er forandret. Her
skiller vi mellom fire typer ulønnet
arbeid: Vanlig husarbeid som matla-
ging, rengjøring o.l., omsorgsarbeid
for barn i , vedlikeholdsarbeid samt
en restkategori som omfatter andre
former for ulønnet arbeid. Både blant
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Figur 5
Tid brukt til ulike typer husholdsarbeid blant småbarnsfedre og småbarnsmodre.
Gjennomsnitt for alle dager. 1970, 1980 og 1990. Timer og minutter
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Figur 6
Summen av småbarnsfedres og småbarnsmodres tid brukt til husholdsarbeid
fordelt på ulike oppgaver. Gjennomsnitt for alle dager. 1970, 1980 og 1990.
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mellom hus- og omsorgsarbeid enda
klarere fram. Selv om summen av
småbarnsforeldrens tid brukt til hus-
holdsarbeid har vært ganske stabil de
siste 20 åra, er sammensetningen av
det ulønnede arbeidet vesentlig en-
dret. Dagens småbarnsforeldre bruker
i gjennomsnitt 2 timer mindre pr. dag
til rutinepreget husarbeid enn forel-
dre ved inngangen til 1970-åra (figur
6). Tiden brukt til barneomsorg har
derimot økt med om lag 1 1/2 time13 .
Vanlig husarbeid utgjorde bare 33
prosent av alt husholdsarbeid i 1990
mot 51 prosent i 1970. Barneomsor-
gens andel er økt fra 25 til 41 prosent
i samme periode.

Når vi vet at langt flere barn har
begynt i barnehage og at mødre har
engasjert seg mer i yrkeslivet, er dette
en bemerkelsesverdig tendens. Trolig
har den sammenheng med endringer
i synet på og utformingen av forel-
drerollen. Utviklingen tyder på at da-
gens foreldre involverer seg sterkere i
barnas dagligliv enn 1970-åras forel-
dre, og at vanlig tilsyn er erstattet av
mer aktivt engasjement. Omdefine-
ringen av hva det innebærer å være
foreldre medfører forventninger om
at far og mor ikke lenger bare skal
sørge for prakstisk stell å pleie, men
mer aktivt bør stimulere barns psy-
kiske og sosiale utvikling. Når nær-
miljøet oppfattes som en utrygg leke-
plass, blir det foreldrenes oppgave å
administrere barna inn i trygge omgi-
velser (Frønes 1989). Nedskjæringen
av rutinepreget husarbeid har gjort
det mulig for foreldre å fylle denne
rollen uten å øke sin samlede arbeids-
tid.

1. 1970-åras endringer er beskrevet i
Lingsom og Ellingsæter 1983. Endringer
1970-90 belyses i Haraldsen og Kitterød
1992.

2. En nærmere beskrivelse av hvordan un-
dersøkelsene er gjennomført finnes i NOS
C10, Tidsbruk og tidsorganisering 1970-
90.

3. Noe husholdsarbeid utføres i perioder
med betalt svangerskapspermisjon.

4. Spørsmålene om leid hjelp i hushold-
ningen er ikke helt sammenligbare. De re-
gistrerte opplysningene tyder imidlertid
på at andelen småbarnsforeldre med slik
hjelp er omtrent den samme i dag som i
1970, om lag 5 prosent.

5. Det høres kanskje lite ut med en gjenn-
omsnittlig arbeidstid på 5 1/2 time pr.

fedre og mødre utgjør barneomsorgen
en langt større andel av husholdsar-
beidet nå enn for 20 år siden, mens
det rutinepregede husarbeidet er be-
tydelig redusert. Denne ompriorite-
ringen er i tråd med utviklingen i an-
dre land (Niemi og Pääkkönen 1990).
Reduksjonen i mødres husholdsar-
beid består først og fremst i en dras-
tisk beskjæring av tiden brukt til van-
lig husarbeid (figur 5). Dagens små-
barnsmødre bruker vel 2 timer min-
dre pr. dag eller vel 15 timer mindre
pr. uke til vanlig husarbeid enn 1970-

åras mødre. Derimot bruker de langt
mer tid til aktiv omsorg for barn.
Nedskjæringene blant mødre er ikke
oppveid av en økning blant fedre.
Når dagens småbarnsfedre bruker
mer tid til husholdsarbeid enn fedre
for 20 år siden, skyldes dette først og
fremst at de bruker mer tid på barna.
Endringene i farsrollen består altså
ikke i at fedre tilbringer mer tid ved
komfyr og oppvaskbenk, men i mer
aktiv deltakelse i omsorgsarbeidet.

Ser vi mors og fars tidsbruk i sam-
menheng, kommer forskyvningene
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dag. Men tatt i betraktning av at tallene
uttrykker gjennomsnitt for hele året, at -
bade helger og ferier er regnet med og at
både yrkesaktive og ikke yrkesaktive er
inkludert, er dette ganske rimelig.

6. Noen av endringene i perioden er ikke
statistisk signifikante og kan derfor skyl-
des tilfeldigheter. I tabellene 1 og 2 angis
for en del tall om endringene er signifi-
kante eller ikke.

7. I 1980 brukte yrkesaktive småbarnsmo-
dre i gjennomsnitt 2 timer og 38 minutter
pr. dag til inntektsgivende arbeid. Tilsva-
rende tall for 1990 var 2 timer og 43 min-
utter.

8. Graden av likestilling vurderes da i for-
hold til et mål om reell likestilling, dvs. at
det ikke skal være noen systematisk sam-
menheng mellom kjønn og mulighet til å
oppnå goder eller påføres byrder i sam-
funns- og privatliv (Berg m.fl. 1990). An-
dre er mer opptatt av å heve husholdsar-
beidets status enn å få til en kjønnsmes-
sig omfordeling. Målet blir da å oppvur-
dere det ulønnede arbeidet så det gir sam-
me belønninger og har samme verdi som
yrkesarbeidet.

9. Personer som oppgir at de for tiden ut-
forer inntektsgivende arbeid minst 1 time
pr. uke, regnes som yrkesaktive. En van-
lig arbeidstid på 1-29 timer pr. uke i hove-
dyrke regnes som deltid. En ukentlig ar-
beidstid på 30 timer eller mer regnes som
heltid.

10. Uttrykket merarbeid brukes her om
differansen mellom fedres og mødres el-
ler mellom mødres og fedres samlede ar-
beidstid. En yrkestilpasning som gir mer-
arbeid for mødre, innebærer altså at mo-
dre har lengre samlet arbeidstid enn fe-
dre. Arbeidsdelingen blant par varierer
selvsagt mellom hverdag og helg. Hus og
barn må passes også på fridager, og etter-
som mødre utfører mesteparten av det
ulønnede arbeidet, har de noe lengre sam-
let arbeidstid enn fedre i helger og ferier,
og noe kortere på hverdager. Her viser vi
kjønnsforskjeller for alle dager under ett
og ser ikke på variasjoner over året eller
uka.

11. Vi bruker her likhet i samlet arbeids-
tid som en indikator på likhet i tidspress
og arbeidsbelastning. Det er imidlertid
viktig å være oppmerksom på registre-
ringen av tid brukt til omsorgsarbeid for
barn er basert på et forholdsvis snevert
omsorgsbegrep. Bare aktiviteter som ret-
tes direkte inn mot barns fysiske og sosia-
le behov er inkludert. Barnetilsyn som fo-
regår sammen med andre aktiviteter reg-
nes ikke med her. Muligens blir konklu-
sjonene angående arbeidsdelingen mel-
lom fedre og mødre noe annerledes hvis
man benytter et videre omsorgsbegrep.

12. Omsorg for barn gjelder kun omsorgs-
arbeid for barn bosatt i samme hushold-
ning som intervjupersonen og omfatter

pass og stell, følging og henting, hjelp til
leksekesing, lek, samtaler og høytlesning
samt annen praktisk omsorg. Omsorg for
egne barn bosatt i annen husholdning ka-
tegoriseres som omsorg for andre, ikke
som omsorg for barn i husholdningen, og
inngår her i kategorien "annet husholdsar-
beid".

13. Endringen skyldes ikke at dagens
småbarnsforeldre har flere barn enn forel-
dre i 1970. Både i 1970, -80 og -90 hadde
hver av småbarnsforeldrene i utvalget
omtrent 2 barn i gjennomsnitt.
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Høyere utdanning: Fortsatt
store sosiale forskjeller
Jens Are Enoksen og Per 0. Aamodt

n dom fra høyere sosiale lag er overrepresentert i de
studieforberedende linjer i videregående skoler, i høyere

ne., utdanning, og særlig ved universitetene. Det er ingen
tegn på at disse forskjellene er blitt vesentlig mindre i løpet
av de siste 15 åra, til tross for at langt flere nå tar videre-
gående og høyere utdanning.

Det er solid dokumentert at det fore-
går en sosial utsiling på alle trinn i
utdanningssystemet (Hernes og
Knudsen 1976, Aamodt 1982, Severei-
de 1989, Edvardsen 1991). Denne ar-
tikkelen tar ikke opp spørsmålet om
sosiale utdanningsforskjeller i sin ful-
le bredde, men belyser to problemstil-
linger:

a) Fra tidlig på 1970-tallet ble det
vanligere å utsette studiestarten etter
aysluttet videregående utdanning. Se-
vereide (1988) har vist at ungdom fra
høyere sosiale lag i stone grad enn
andre går strake veien gjennom ut-
danningssystemet. Betyr det også at
de i mindre grad utsetter studiestar-
ten?

b) De siste 20 Ara er det særlig hog-
skolesektoren som har vokst, mens
studenttallet ved universitetene sto
stille fra 1974 til 1987 (Den sterke stu-
denttallsveksten ved universitetene
etter 1988 er et brudd med denne ut-
viklingen). Studentene ved høgskole-
ne har tidligere vært mindre skjevt re-
kruttert enn universitetsstudentene.
Hvilke forskjeller finner vi mellom
sosialgruppene når det gjelder over-
gang til universiteter eller høgskoler?

Utgangspunktet for denne artikke-
len er kullet som forlot videregående
skoler, treårig allmennfaglig studie-
retning i 1980. Dette kullet er fulgt
gjennom høyere utdanning fram til 1.
oktober 1989 ved hjelp av Statistisk
sentralbyrås utdanningsstatistikk. So-
sial bakgrunn er hentet fra Folke- og
boligtellingen 1980.

Sju av ti med allImennfaglig
studieretning tar høyere utdanning
De nye studentene som strømmer til
de høyere utdanningsteder kommer
fra mange ulike årskull. Det skyldes
at bare et fåtall starter studiene rett
etter aysluttet videregående skole. En
undersøkelse i Statistisk sentralbyrå
viser at midt på 1970-tallet var det 26
prosent av kullet fra treårig allmenn-
faglig studieretning som gikk direkte
videre til høyere utdanning (Statistisk
sentralbyrå 1990). Rundt 1980 sank
denne andelen til om lag 20 prosent.
Mot slutten av 1980-tallet, da vi får en
sterk vekst i tilstrømningen til høyere
utdanning, stiger denne overgangsra-
ten til 33 prosent. Endringer i studie-
frekvens, dvs. den andel av et kull
som før eller seinere begynner å stu-

dere, er sannsynligvis mindre enn en-
dringene i de direkte overgangene,
som er uttrykk for endringer i vente-
monsteret mellom videregående og
høyere utdanning.

Av avgangselevene i 1980 var det
bare 20 prosent som gikk direkte over
til høyere utdanning i 1980. Nesten
like mange ventet ett år, da var den
samlede andelen kommet opp i 39
prosent, etter to år var andelen 52
prosent, og etter tre år 58 prosent. De-
retter flater tilveksten av nye studen-
ter ut, men ennå i 1989 fortsetter det å
komme nye studenter til fra 1980-kul-
let. Totalt er det 69 prosent av kullet
som har begynt i høyere utdanning.

Godt samsvar mellom
planer og gjennomforing
Våren 1980 gjennomførte NAVFs ut-
redningsinstitutt en spørreskjemaun-
dersokelse om utdannings- og yrkes-
planer blant et utvalg fra det samme
kullet vi nå har fulgt (Eeg-Henriksen
1983). Den gang var det 60 prosent av
avgangselevene som sa at de hadde
planer om å begynne med en høyere
utdanning innen fem år. Fem år etter
— 1. oktober 1985 — var det faktisk 64
prosent som hadde begynt i en høye-
re utdanning. Det er med andre ord
et svært godt samsvar mellom de ut-
danningsplanene de unge hadde da
de var i ferd med å ayslutte videregå-
ende skole, og den faktiske utdan-
ningsatferd vi kan observere seinere.
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Figur
Kumulerte overgangsandeler til !mere utdanning for avgangskullet
fra allmennfaglig studieretning 1980. Prosent
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HØYERE UTDANNING

Sma kjønnsforskjeller
I løpet av 1980-tallet er kvinnene blitt
i flertall i høyere utdanning. I det kul-
let vi her følger ender mennene opp
med en noe høyere studiefrekvens
enn kvinnene — 70 mot 68 prosent.
Ventemønsteret er noe forskjellig, noe
som først og fremst er et resultat av
at mange av guttene gjør seg ferdig
med førstegangstjenesten før de star-
ter studiene. Etter ett år (1981) er det
41 prosent av jentene og 36 prosent
av guttene som har begynt å studere,
men allerede etter 4 år har guttene
tatt igjen forspranget.

Fortsatt store sosiale forskjeller
Mest interessant er likevel forskjellene
mellom sosialgruppene l . Dette er vist
i figur 1. I 1989 er det 78 prosent av
sosialgruppe I som har begynt å stu-
dere, mot 65 - 61 prosent i sosialgrup-
pe II - IV.

Figur 1 viser også at hele forskjellen
mellom sosialgruppene er oppstått i
løpet av de to første dra etter aysluttet
videregående. I tillegg til at en større
andel av ungdom fra sosialgruppe I
går til høyere utdanning, gjor de det
også i større grad uten venteår. En
annen måte å belyse dette på er å
sammenlikne tidspunktet for studie-
start. Figur 2 viser at 62 prosent av
studentene fra sosialgruppe I, mot 50-56

prosent i de tre øvrige gruppene, star-
tet studiene seinest to år etter at de
aysluttet den videregående skolen.
Disse forskjellene mellom sosialgrup-
pene opprettholdes også når man tar
hensyn til om studentene begynner
på universitet eller høgskole.

Vi vet ikke sikkert hva det er som
får ungdom fra lavere sosiale lag til å
utsette studiestarten i større grad enn
ungdom fra høyere sosiale lag. Det
kan skyldes at de er mindre studie-
motivert, har mindre klare planer, og
kanskje mindre kunnskaper om hva
studier innebærer og hva de fører til.
Det kan også ha sammenheng med at

de vegrer seg mot de økonomiske be-
lastningene det er å studere. På den
annen side kan det sikkert hevdes at
de som begynner å studere seinere er
særlig høyt motivert, og at det er et
resultat av grundig overveielse. Uan-
sett årsakene, er det mange ulemper
forbundet med sein studiestart. Eldre
studenter har ofte familieforpliktelser
som skaper problemer med å studere
på heltid, og dermed er risikoen stor-
re for forsinket studiegjennomføring
eller avbrudd. Dessuten vil utsatt stu-
diestart bety at man får færre år i yr-
keslivet der utdanningen utnyttes.

Universitet eller høgskole?
I en undersøkelse blant studentene i
1975 ble det påvist klare sosiale for-
skjeller m.h.t. hvem som rekrutteres
til universiteter eller høgskoler (Aa-
modt 1982). Ungdom fra høyere so-
siale lag velger i større grad enn an-
dre å gå til universiteter og de lengste
studiene. Universitetsstudentene er
dermed skjevt rekruttert i forhold til
kullet fra videregående skoler, mens
høgskolestudentene er temmelig rep-
resentative i forhold til kullene de
kommer fra.

Etter 1975 er høgskolesektoren blitt
sterkt utvidet, og søkningen til disse
studiene har alltid vært hey — høyere
enn til mange universitetsstudier. Sett
i lys av søkningen, er det ingen klare
tegn på at høgskolene har noen lavere
status enn universitetene. Men hvor-
dan har rekrutteringsmønsteret utvi-
klet seg slik vi kan belyse det gjen-
nom våre data om elevene fra videre-
gående skoler i 1980?

Vi skal i denne omgang ikke trekke
inn ventemønsteret, bare påpeke at
begynnerstudentene ved høgskolene
gjennomgående har utsatt studiestar-
ten i langt større grad enn universi-
tetstudentene. Det er her store for-
skjeller mellom høgskoletypene, det
er særlig helsefaghogskoler og sosial-
høgskoler som — på grunn av opp-
taksregler som premierer ekstra ut-
danning og yrkeserfaring — får eldre
studenter (Tamsfoss 1984).

I figur 3 har vi fordelt andelen som
begynner i høyere utdanning på uni-
versitet og høgskole. Fordelingen tar
utgangspunkt i hvilket skoleslag de
først startet studiene på, seinere vil
mange av dem ha krysset grensene
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Grunnskoler 1. september 1991
Hosten 1991 var det i gjennomsnitt
17,9 elever i hver klasse på barnetrin-
net i grunnskolen. Tallet er uendret
fra 1990. På ungdomstrinnet var elev-
tallet pr. klasse 22,3, en økning fra
22,1 året for. Dette viser tall fra Sta-
tistisk sentralbyrås utdanningsstatis-
tikk.

Det var i alt 466 509 elever på 1.-9.
klassetrinn pr. 1. september 1991.
Dette er 5 270 eller 1,1 prosent færre
elever enn året for. I likhet med året
for var nedgangen størst på ungdom-
strinnet, 4 354 eller 2,7 prosent. På
barnetrinnet (1.-6. klasse) avtok tallet
på elever med 916 eller 0,3 prosent.
Sammenliknet med 1981 har elevtal-
let i grunnskolen gått ned med 20
prosent eller vel 117 000 elever.

Elevtallet i grunnskolen vil i femårs-
perioden 1991-1996 holde seg om-
trent uendret. Antall elever på barne-
trinnet vil øke litt, mens elevtallet på
ungdomstrinnet vil fortsette å synke.

1. september 1991 var det 3 389
grunnskoler her i landet. Av disse var
2 242 barneskoler, 660 kombinerte
barne- og ungdomsskoler og 487
ungdomsskoler. Dette er 11 færre
rene barneskoler og 6 færre ung-
domsskoler eller kombinerte skoler
enn året for. Fra 1981 til 1991 har an-
tallet grunnskoler sunket med 137 el-
ler 3,9 prosent.

Nær 79 500 eller 17,0 prosent av
alle elever i grunnskolen hosten 1991
hadde nynorsk som opplæringsmål.
Prosentandelen er den samme som
året for. EI

Figur 3
Andelen elever fra allmennfaglig studieretning
i sosialgruppe I-IV som har begynt ved universitet
eller høgskole. Prosent
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mellom universitet og høgskole.
Lengden på søylene i figuren illustre-
rer at andelen som har påbegynt stu-
dier er høyest i sosialgruppe I, tilsva-
rende det figur 1 viste. Men i tillegg
viser den at sosialgruppe I i høyere
grad enn de øvrige begynner ved uni-
versitetene. I alt var det 32 prosent
som begynte ved et universitet og 46
prosent ved en høgskole. Tilsvarende
tall i sosialgruppe IV var 17 og 44
prosent. Dette gir som resultat at uni-
versitetsstudentene er betydelig skje-
vere sosialt sammensatt enn høgsko-
lestudentene, noe som er helt i tråd
med tidligere undersøkelser.

Det er lite som tyder på at de sosia-
le utdanningsforskjellene har avtatt i
løpet av de siste 15 åra. Utbyggingen
av en større høgskolesektor burde to-
talt sett gitt større utjevning, men kan
på den annen side ha fort til at re-
krutteringen til universitetene har
blitt enda skjevere.

1. Kullet er delt inn i fire sosioøkonom-
iske grupper med utgangspunkt i hoved-
forsorgers yrke. Yrkene med de høyeste
sosioøkonomiske ressursene er i gruppe
I, de laveste i gruppe IV. Eksempler på
yrkesgrupper i gruppe I er høyere funk-
sjonærer. I gruppe II finnes lærere og sy-
kepleiere. Faglærte arbeidere og selvsten-
dige innen landbruket er i gruppe III,
mens det i gruppe IV finnes bl.a. ufaglær-
te arbeidere og fiskere.
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Figur 1
Stonadsmottakere pr. 1 000 innbyggere, menn og kvinner i alt og 20-24 år.
1980-1990
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Økende bruk av
sosialhjelp blant unge
Trygve Kalve og Ane Osmunddalen

i prosent av de unge i aldersgruppa 20-24 år mottok i
1990 økonomisk sosialhjelp. Dette var tre ganger flere
enn i 1980. Økt bruk av sosialhjelp blant unge må ses i

sammenheng med de problemer ungdom har med å skaffe seg
arbeid.

Stortinget vedtok i 1991 ny sosiallov.
Under arbeidet med loven i Storting-
ets sosialkomité og ved sluttbehand-
linga i Odelstinget, ble det trukket
fram som et alvorlig problem at sta-
dig flere unge får hjelp av sosialkon-
toret.

Hva kjennetegner bruken av sosi-
alhjelp til aldersgruppa mellom 20-24
år det siste tiåret? Hvordan vil den
nye sosiallovens pålegg om arbeids-
plikt som gjenytelse for sosialhjelp
virke inn på denne gruppas forhold
til sosialkontoret?

Flere stonadsmottakere
Antall stønadsmottakere l for alle al-
dersgrupper er nesten tredoblet fra
1980 til 1990. I 1990 mottok 3,9 pro-
sent av befolkninga sosialhjelp, mens
tallet i 1980 var 1,5 prosent.

For aldersgruppa 20 til 24 år har
veksten vært mer dramatisk. Denne
aldersgruppa hadde i 1980 flere sosi-
alhjelpsmottakere enn andre alders-
grupper. I 1980 var det i overkant av
11 000 stønadsmottakere mellom 20
og 24 år, som tilsvarte 3,6 prosent av
alle i aldersgruppa 20-24 år.

I 1990 var det nesten 35 000 stø-
nadsmottakere mellom 20-24 år. I
overkant av 10 prosent av alders-
gruppa mottok økonomisk sosialhjelp

i en kortere eller lengre periode dette
året.

Veksten i antallet stønadsmottakere
var størst i begynnelsen og slutten av
tiåret, mens veksten avtok noe i pe-
rioden mellom 1983-1986. Det var

ingen vekst i antall stønadsmottakere
for menn mellom 1983-1986. For kvin-
ner derimot har det vært en vedva-
rende vekst i hele perioden.

Menn er i flertall om en ser på alle
som mottar sosialhjelp under ett.
Blant stønadsmottakere i aldersgrup-
pa 20-24 år har imidlertid kvinnene
hatt høyest stønadsrate fra 1986.

I 1990 var 8 av 10 unge stonadsmot-
takere uten forsørgeransvar for barn.
Denne andelen har holdt -seg stabil i
perioden.
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Figur 2
Andel stonadsmottakere med hjelp i 6 måneder eller mer, alle og 20-24 år.
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Figur 3
Andel stonadsmottakere 20-24 år som var i arbeid på
soknadstidspunktet. 1980-1990. Prosent
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SOSIALHJELP BLANT UNGE

måneder eller mer) har okt. For unge
har antallet steget fra 20 prosent av
alle mottakere i denne aldersgruppa i
1980 til 38 prosent i 1990. Andelen
unge som fikk sosialhjelp hele året
ble fordoblet i perioden og var 8,5
prosent i 1990.

Gjennomsnittlig stønadslengde og
antall langtidsmottakere økte sterkest
i 1983/1984 og i 1989/1990. Mellom
1984 og 1988 var stønadslengden nes-
ten uforandret.

Vekst i stonadsutbetalinger
Gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp til
unge sosialhjelpsmottakere fakte bety-
delig pr. mottaker i løpet av 1980-åra
(Samtlige beløp er omregnet til 1990-
kroner). I 1980 fikk unge sosialhjelps-
mottakere utbetalt vel 7 000 kroner
hver. Ti år seinere var beløpet 17 500
kroner.

Den årlige veksten i utbetalinger
var størst fra 1982 til 1988. Veksten
nådde en topp i 1988, da ble det i
gjennomsnitt utbetalt nær 19 000 kro-
ner til hver ung sosialhjelpsmottaker.
De to siste åra har stønadsbeløpet
sunket og er nå tilbake på 1987-nivå.

Unge sosialhjelpsmottakere har på
hele 80-tallet hatt lavere sosialhjelps-
utbetalinger enn resten av mottaker-
ne. Fra å ha fått rundt 95 prosent av
gjennomsnittsbeløpet i perioden 1984-
1988 er forskjellen mellom de unge og
resten blitt større. I 1990 fikk de
gjennomsnittlig utbetalt 87 prosent av
det andre sosialhjelpsmottakere mot-
tok, vel 2 500 kroner mindre pr. per-
son.

Unge sosialhjelpsmottakere har fått
mindre utbetalt enn gjennomsnittet,
men gruppa har (At sin andel av de
samla sosialhjelpsutbetalingene fra
1980 til 1987 fra 17 til nær 20 prosent.
De siste tre åra har imidlertid de ung-
es andel av utbetalingene sunket til
18,4 prosent. Aldersgruppas andel av
alle sosialhjelpsmottakerne vokste fra
vel 18 prosent i 1980 til 21 prosent i
1990.

Færre unge
sosialhjelpsmottakere i arbeid
Færre unge sosialhjelpsmottakere har
arbeid. Dette øker avhengigheten av
sosialhjelpsordningen og gjør veien
inn i eller tilbake til arbeidslivet van-
skeligere.

Lengre stonadstid
Sosialstatistikken registrerer stønads-
lengde pr.pr. kalenderår. Tallene fortel-
ler derfor ikke noe om sosialhjelps-
mottakernes totale stønadstid. De in-
dikerer likevel endringer i total stø

-nadslengde.

Den gjennomsnittlige stonadslenge
pr. år pr. sosialhjelpsmottaker (Ate
fra 3,5 måneder i 1980 til 5,1 måneder
i 1990. Stønadslengden til unge mot-
takere har hatt samme vekst, fra 3,4
måneder i 1980 til 4,9 måneder i 1990.
Andelen langtidsmottakere (hjelp i 6
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Figur 4
Antall arbeidssokere og antall sosialhjelpsmottakere. Menn og kvinner 20-24 år.
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SOSIALHJELP BLANT UNGE

I 1980 hadde 26 prosent av alle so-
sialhjelpsmottakere arbeidsinntekt på
det tidspunktet de henvendte seg til
sosialkontoret. I 1990 var andelen
sunket til 18 prosent.

Reduksjonen i yrkesdeltakelse er
også tydelig for unge sosialhjelpsmot-
takere. Hver fjerde mottaker i alders-
gruppa 20-24 år hadde arbeid i 1980,
mens hver sjuende mottaker hadde
det 10 år seinere.

Reduksjonen i yrkesdeltakelse for
alle mottakere har vært størst blant
menn. Fra å ha hatt en høyere yrkes-
deltakelse enn kvinner på begynnel-
sen av 1980-tallet, er andelen yrkesak-
tive blant mannlige sosialhjelpsmotta-
kere i 1990 omtrent på samme nivå
som blant kvinnelige.

Blant unge sosialhjelpsmottakere er
yrkesdeltakelsen for menn halvert på
1980-tallet, fra 28 prosent i 1980 til 13
prosent i 1990. Nedgangen i yrkesdel-
takelse var størst på begynnelsen og
slutten av tiåret.

Arbeidsledighet og
sosialhjelpsbruk
Unge sosialhjelpsmottakere har det
siste tiåret fått færre inntektsalternati-
ver til sosialhjelp. De har stone van-
skeligheter med å få arbeid, samtidig
har en mindre andel av denne alders--
gruppa opparbeidet seg rett til tryg-
deytelser (sykepenger og arbeidsle-
dighetstrygd). For unge arbeidsløse
uten tidligere yrkeserfaring og uten
rett til dagpenger vil sosialhjelp fram-
stå som eneste offentlige forsørgings-
mulighet.

Veksten i antall sosialhjelpsmotta-
kere og stønadslengde har mange år-
saker. Både samfunnsmessige en-
dringer (f.eks. høyere arbeidsledig-
het), administrative omlegginger in-
nenfor sosialhjelpssystemet og en-
dringer i holdninger og atferd hos de
som søker sosialhjelp kan være for-
klaringer på (At sosialhjelpsbruk.

En viktig sammenheng som sosial-
statistikken kan belyse, er forholdet
mellom arbeidsløshet og sosialhjelps-
bruk.

Antall arbeidssøkere uten arbeids-
inntekt mellom 20-24 år økte fra 1980
til 1983, mens det var nedgang mel-
lom 1983 og 1986. Tallet begynte å
vokse igjen fra 1987 til 1989, og i 1990
stagnerte veksten.

Veksten i tallet på unge arbeidsso-
kere faller sammen med vekst i tallet
på sosialhjelpsmottakere. Særlig vek-
sten i mottakere blant unge menn ser
ut til å være knyttet til (At arbeidsle-
dighet.

Nedgang i tallet på arbeidssøkere
midt på 1980-tallet hindret ikke vekst

sosialhjelpsmottakere blant unge
kvinner, mens den stagnerte blant
unge menn. Ved lav arbeidsledighet
ser det ut til at sammenhengen mel-
lom arbeidsmarked og sosialhjelps-
bruk blir redusert. Utviklingen i an-
tall stønadsmottakere indikerer at
kvinner oppsøker sosialkontoret av
andre årsaker enn menn.

Da antall arbeidssøkere steg igjen
fra 1987/88, fikk vi en sterk økning i
antall sosialhjelpsmottakere for både
menn og kvinner. Det er særlig blant
mannlige mottakere at muligheten for
å få arbeid ble betydelig svekket.

Arbeidskraftundersøkelsen viser at
den siste ledighetsperioden, i hvert
fall fram til 1990, har rammet menn
sterkere enn kvinner.

Situasjonen på arbeidsmarkedet har
imidlertid ikke bare betydning for an-
tall mottakere. Det ser ut til at økende
arbeidsløshet også gjør sosialhjelps-
mottakere mer avhengig av sosial-

kontoret. Dette viser seg bl.a. ved at
stønadslengden oker.

Sosiallovens målsetting om at sosi-
alhjelp skal være hjelp til sjølhjelp blir
vanskeligere å realisere når arbeidsle-
digheten er hay. Gjennomsnittlig stø-
nadslengde og andel langtidsmotta-
kere oker markant ved stigende ar-
beidsløshet. Ved nedgang i ledighet
reduseres ikke stønadslengden som
en kanskje kunne forvente, men situa-
sjonen stabiliseres. Dette mønsteret er
omtrent det samme som vi så når det
gjaldt tallet på sosialhjelpsmottakere.

Hvorfor avtar ikke sosialhjelpsbru-
ken når sysselsettingen Joker? En mu-
lig forklaring er at de faktorer som
gjør en person til sosialhjelpsmottaker
også reduserer mulighetene for ar-
beid i gode tider. Kombinasjonen av
mangel på arbeid og langvarig sosi-
alhjelpsbruk ser ut til å få langsiktige
konsekvenser både for samfunnet og
mottakeren.

Sosialhjelp og andre inntektskilder
Hver tredje unge stønadsmottaker
hadde i 1990 sosialhjelp som sin vik-
tigste inntektskilde. Det tilsvarende
tallet for alle stønadsmottakere var en
av fire.
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Arbeidsinntekt var viktigste inn-
tektskilde for 13 prosent av unge stø-
nadsmottakere i 1990, mens 31 pro-
sent hadde en eller annen form for
trygdeytelse som viktigste inntektskil-
de. Blant alle sosialhjelpsmottakerne
var arbeidsinntekt viktigste inntekt
for 16 prosent og trygd/pensjon vik-
tigst inntekt for 41 prosent. Unge so-
sialhjelpsmottakere har en svakere til-
knytning til både arbeidsliv og tryg-
desystem enn det som er vanlig blant
stonadsmottakere.

Det er vanskelig å si noe bestemt
om hvilken rolle familien spiller som
forsorgerinstitusjon for denne alders-
gruppa. Tall fra Levekårsundersøkel-
sene viser at halvparten av menn i al-
dersgruppa 20-24 år bor hjemme. For
kvinner i aldersgruppa 20-24 år er an-
delen som bor hjemme langt lavere.
En av fire bodde hjemme i 1980 mens
andelen var sunket til en av fem i
1991.

Det å bo hjemme er imidlertid ing-
en god indikator på om man blir for-
sørget av familien. Forskjellen i andel
unge kvinner og menn som bor hjem-
me er imidlertid så stor at den trolig
vil påvirke sosialhjelpsbruken. Det er
imidlertid vanskelig å forklare utvi-
klingen i antall stonadsmottakere
blant menn og kvinner med ulikheter
i privat forsorgelse.

Arbeidsplikt — et virkemiddel for
redusert bruk av sosialhjelp?
Innenfor det offentlige hjelpesystem
er sosialkontoret en siste skanse, et
sikkerhetsnett som skal fange opp og
løse problemer det ovrige hjelpeappa-
ratet ikke tar seg ay.

Sosialhjelpsbruken blant unge mot-
takere kan tyde på at sosialhjelpsyste-
met mer er blitt et inntektssikrings
system enn en problemløsende hjel-

-

peinstans.
Den nye sosialloven har én viktig

endring som spesielt har relevans for
forholdet mellom sosialhjelpsbruk og
mangel på arbeid. En ny lovhjemmel
(§ 5-3 Bruk av vilkår) gir kommunene
rett til å stille vilkår om at sosi-
alhjelpsmottakeren skal utføre arbeid
i bostedskommunen så lenge han el-
ler hun får stønad.

Den økende bruken av sosialhjelp
blant unge stiller krav til virkemidler
som kan redusere veksten i tallet på

stonadsmottakere og veksten i stø-
nadslengde. Verken i komitéinnstil-
lingen om loven eller i sluttbehand-
lingen i Odelstinget gis det inntrykk
av at formålet med å innføre arbeids-
plikt er å redusere veksten i tallet på
mottakere eller veksten i stonadsleng-
de. Det var snarere bekymring over at
unge ikke yter gjengjeld for sosi-
alhjelpsytelsene og hensynet til for-
sterket kontroll med utbetalingene
som motiverte lovendringen.

Uavhengig av de erklærte intensjo-
nene med loven kan det tenkes at
innføring av arbeidsplikt vil gjøre so-
sialhjelpsordningen mindre attraktiv
slik at færre søker hjelp av den
grunn. Det er imidlertid ingen holde-
punkter for at økt sosialhjelpsbruk
skyldes at det er blitt mer attraktivt å
søke sosialhjelp.

Skjerpede vilkår for stønad og tette-
re kobling mellom tildeling av økon-
omisk hjelp og arbeidsinnsats, kan
åpne for reduserte stonadsutbetaling-
er. Det vil være opp til sosialarbeide-
rens skjønn å avgjøre hvem som kan
pålegges arbeidsplikt og hvor mye
den økonomiske stønaden skal redu-
seres dersom pålegg om arbeidsinn-
sats helt eller delvis ikke etterkom-
mes.

Den nye sosialloven legger opp til
at sosialkontorene og kommunene
skal overta mer av både attførings-
oppgaver og arbeidsformidling for
unge sosialhjelpsmottakere. Når ar-
beidsledigheten er stor blant unge,
kan en overføring av ansvaret for
unge arbeidsledige fra arbeidskontor
til sosialkontor føre til at arbeidskon-
torene gjor mindre for denne gruppa.
I verste fall kan dette forsinke over-
gang til ordinært arbeid og gjøre det
vanskeligere å få redusert stonad-
slengden.

Ved å overfore mer oppfolgingsan-
svar for unge arbeidsløse til sosial-
kontoret, har Stortinget langt på vei
godtatt at sosialhjelpsordningen er
blitt en ordinær og alminnelig inn-
tektsikringsordning. Dette skjer sam-
tidig som sosiallovens rettighetspreg
svekkes og koblingene mellom kon-
troll, arbeidsinnsats og økonomiske
ytelser styrkes.

Vil den nye sosialloven være egnet
for å møte utfordringene i 1990-åra?
Hvis ikke arbeidsmarkedet bedrer

seg, er det trolig bare utvidede tryg
derettigheter også for unge arbeidslo-
se som kan bidra til å redusere tallet
på nye unge sosialhjelpsmottakere i
de kommende år.

1. Vi bruker betegnelsen  stønadsmottake-
re sjøl om det er tallet på stønadstilfeller
vi egentlig legger til grunn. Tallet på stø-
nadstilfeller vil være noe høyere enn tal-
let på stønadsmottakere fordi en og sam-
me stonadsmottaker kan ha fått hjelp i fle-
re kommuner, og blir da regnet som flere
stønadstilfeller.
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Figur 1
Andel barn med familier som er oppløst ved
ulike aldre. Faktisk og framskrevet. Prosent
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ed dagens skilsmissehyppighet vil hvert tredje barn
odt midt på 1980-tallet oppleve at foreldrene flytter fra
hverandre. Det er en utbredt oppfatninsg at det er best

for barn å ha kontakt med begge foreldre, ogsa når disse ikke
bor sammen. Imidlertid vet vi lite om hvilke forhold som på-
virker denne kontakten. Når opprettholdes kontakt mellom
barn og fraflyttet foreldrepart og når svekkes den?

Når mor og far skilles
om barns kontakt med fraflyttede foreldre

An-Magritt Jensen

Denne artikkelen tar opp spørsmålet
om kontakt mellom barn og den fo-
reldrepart som ikke lenger bor med
barnet til daglig på grunnlag av den
landsomfattende undersøkelsen Barns

Undersøkelsen omfattet vel
3 000 barn født i 1972, 1978 og 1984
(Jensen og Moen 1991).

Ett av tre barn
opplever familieoppløsning
Barns Familier viste at 86 prosent av
barna bodde med begge foreldre.
Samtidig viste den også en klar ten-
dens til at en økende andel barn har
foreldre som flytter fra hverandre.
Det er denne gruppen som er i søke-
lyset for denne artikkelen. For enkelt-
hets skyld skiller vi ikke mellom barn
med gifte og ugifte (samboende) fo-
reldre. Vi bruker begrepene 'skilsmis-
se' og 'familieoppløsning' om hveran-
dre.

Når vi sammenligner de tre alders-
gruppene, ser vi en klar økning i sjan-
sen for å oppleve at foreldrene flytter
fra hverandre. Blant barn som ble
født i begynnelsen av 1970 åra og
som var 16 år på intervjutidspunktet,
hadde færre enn tre prosent opplevd
at foreldrene var flyttet fra hverandre

ved 4 års alder. Godt og vel ti år se-
nere, finner vi at blant de barna som
var født i 1984 og var 4 år på interv-
jutidspunktet, hadde sju prosent fo-
reldre som hadde flyttet fra hveran-
dre. Det samme trekket finner vi når
vi sammenligner barn ved 10 års al-
der. I underkant av åtte prosent av
16-åringene hadde opplevd familie-
oppløsning da de var 10 år, sammen-
lignet med vel 12 prosent av de barna
som var 10 år på undersøkelsestids-
punktet (født i 1978).

Framskriver vi utviklingen for de
yngre barna i undersøkelsen, kommer
vi fram til at omtrent hvert tredje
barn født i midten av 80-åra kan.
komme til å oppleve familieopplø-
sning innen de er 16 år. Det samme
gjaldt hvert syvende barn født i be-
gynnelsen av 70-åra. Det er liten
grunn til å tro at disse beregningene
gir for høye anslag.

I første omgang kan vi spørre hva
dette betyr for hvilke typer familier
barn bor i. De amerikanske familie-
forskere Furstenberg og Cherlin sier
at: "Sett fra barnas perspektiv, er
skilsmisse ikke slutten, men begyn-
nelsen på en rekke familieendringer"
(1991, s. 12, min overs.). Vi fant at

omtrent 40 prosent av 10- og 16
åringene i undersøkelsen med skilte
foreldre, fikk en ny voksenperson inn
i familien etter en stund. Det er imid-
lertid slik at disse nydannede familie-
ne oftere går i oppløsning enn "opp-
rinnelige" familier. Hver fjerde 16-
åringene med skilte foreldre hadde
også opplevet oppløsning i en ny fa-
milie.

Barn forholder seg til stadig mer
kompliserte familietyper. Flere har en
foreldrepart som ikke bor i husholdet,
og flere har ulike "sett" av foreldre,
med "ordentlig" far utenfor husholdet
og "samboeren til mor" i husholdet
som klassiske varianter. Hvordan
opprettholdes så kontakten med den
fraflyttede foreldrepart?
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Figur 2
Foreldreansvar etter familieopplosningen
for barn i ulike aldre. Prosent

Figur 3
Besoksordning for barn og fraflyttet
foreldrepart. Prosent

Ingen avtale
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besok annenhver helg, en ettermiddag i uka
samt delte ferier

Figur 4
Antall dager barnet har vært hos fraflyttet
foreldrepart foregående måned. Prosent
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NAR MOR OG FAR SKILLES

Barna bor hos mor
I Barns Familier var det 283 barn som
var født i en familie med to foreldre
som senere var flyttet fra hverandre. I
det følgende tar vi utgangspunkt i
disse barna. Barn med foreldre som er
døde er holdt utenfor, slik at alle bar-
na har en foreldrepart som de poten-
sielt kan ha kontakt med.

Det er fortsatt vanligst at mor får
foreldreansvar etter en familieopplø-
sning. Omtrent hvert femte barn har
foreldre med delt ansvar, mens under
10 prosent har en far som har forel-
dreansvaret. Tendensen til at mor har
foreldreansvaret alene er høyere blant
de yngste barna (født i 1984), mens 14

prosent av 16-åringene (født i 1972)
har fedre som har foreldreansvar.
Små barn "tilhorer" fortsatt mor, mens
det er små forskjeller i andelen med
delt ansvar etter barnets alder.

Delt foreldreansvar er først og
fremst en juridisk ramme som inne-
bærer at begge parter skal involveres
i saker som har betydning for barnet.
Det viser seg imidlertid at også med
delt foreldreansvar bor barnet i de
fleste tilfelle hos mor. Mens 61 pro-
sent av barna har en mor som også
har foreldreansvar, er det betydelig
flere (78 prosent) som bor hos mor til
daglig. Bare tre prosent av barna har
foreldre som har delt ansvar og bor
hos far til daglig, og bare en prosent
deler sitt daglige liv likt mellom forel-
drenes hushold.

Delt foreldreansvar betyr fortsatt at
barn bor hos mor. Vi kan altså, i ste-
det for å si "fraflyttet foreldrepart",
med noe slingringsmonn si "fraflyttet
far".

To av tre barn har ikke
"vanlig" besoksordning
I hvilken grad er det så kontakt mel-
lom barn og fedre etter skilsmisse? Et
første inntrykk av dette kan vi få ved
å se på den besøksordning som er av-
talt for barnet.

Ifølge en tidligere undersøkelse
(Moxnes 1985) er en av de viktigste
forandringer for barn etter skilsmisse
at de får mindre kontakt med far.
Denne undersøkelsen fant at omtrent
hvert tredje barn hadde vanlig eller
utvidet besøksordning, mens ytterli-
gere en tredjedel hadde mindre kon-
takt og den siste tredjedel hadde sjel-
den kontakt. I Barns Familier finner vi
omtrent det samme. Nesten en tredje-
del har vanlig eller utvidet besøk-
sordning (25+7 prosent). Dersom vi
går ut fra at de som svarer "begren-
set" eller "barnet bestemmer" også har
noe kontakt, kommer vi til nesten en
ny tredjedel (8+22 prosent). Den stor-
ste andelen har imidlertid svart at det
ikke foreligger noen avtale, eller har
latt spørsmålet stå ubesvart (17+21
prosent).

Hvert fjerde barn
har ikke besøkt far siste måned
En tredjedel av barna har altså vanlig
eller utvidet besøksordning. Men

hvor mye tid har de faktisk tilbrakt i
fars hushold i løpet av siste måned?
Vi spurte både om hvor mange dager
og hvor mange netter barnet hadde
vært i den andre foreldreparts hus-
hold.

Omtrent hvert fjerde barn hadde
ikke vært hos far noen dager i løpet
av foregående måned. Figuren viser
at "vanlig" besøksordning ikke er så
vanlig. Ut fra svarene har 30 prosent
av barna som vi har sett "vanlig" kon-
takt med den andre foreldrepart
(minst 6 dager eller 6 netter, eller beg-
ge deler). Nesten hvert annet barn
hadde ikkp noen positive svar på
spørsmål om besøk siste måned (ing-
en besøk eller uoppgitt). Blant 16-
åringene hadde 31 prosent ikke vært
hos den andre foreldrepart og 24 pro-
sent hadde vært der mindre enn det
som tilsvarer vanlig ordning. Tilsam-
men 15 prosent hadde vært der 6 da-
ger eller mer. For en vesentlig andel
av 16-åringene spørsmålet ubesvart
(30 prosent).

Bare en av syv 16-åringer har vært
så mye sammen med den andre forel-
dreparten sist måned at det tilsvarer
vanlig besøksordning. Blant de yngste
barna er det langt mer vanlig å ha
vært sammen med den andre forel-
dreparten siste måned. Når 56 pro-
sent av barna har hatt "vanlig" sam-
vær, så innebærer dette imidlertid
samtidig at 44 prosent i denne alders-
gruppen har vært mindre sammen
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Figur 5
Kontakt med den andre foreldrepart etter hvorvidt
foreldrene har fatt ny partner. Prosent

100
Uoppgitt

Van lig
besok
(6 +)

Lite besok

(1 -5)

Ingen

Peso k

Ingen steforelder 	 To steforeldre

En steforelder

NÅR MOR OG FAR SKILLES

med den andre foreldrepart, enn det
som tilsvarer vanlig samvær.

Barn med foreldre som har
delt ansvar besøker far oftere
Barn som har foreldre med delt an-
svar, har langt oftere vært sammen
med far siste måned enn barn der
mor har dette ansvaret alene. Ett av
tre barn som har en mor med forel-
dreansvar alene, har besøkt far tilsva-
rende vanlig besøksordning sist må-
ned. Det samme gjelder nesten annet
hvert barn som har foreldre med delt
foreldreansvar.

Et annet spørsmål er hvilken betyd-
ning det har om foreldrene har klart å
avgjøre spørsmålet om foreldreansvar
seg imellom, eller om myndighetene
har vært koblet inn (ved rettslig av-
gjørelse eller avgjørelse hos fylkes-
mannen).

Barn med foreldre som har avgjort
foreldreansvar med det offentliges
hjelp har mindre kontakt enn andre.
39 prosent av barn med foreldre som
har avgjort foreldreansvar seg imel-
lom, har hatt vanlig samvær med den
andre forelderen sist måned. Det
samme gjaldt 19 prosent hvor det of-
fentlige har vært inne i bildet.

Dette kan gjenspeile at konflikt
mellom foreldrene, som vi kan anta
er sterkere når myndighetene er ko-
blet inn, har en relativt stor betydning
for den kontakten barn har med fra-
flyttet forelder. Vi skal selvfølgelig
ikke utelukke at det å bringe en slik
sak inn for rett eller fylkesmann i seg
selv kan forsterke konflikten mellom
foreldrene, og dermed få betydning
for senere kontakt. En tredje mulighet
er imidlertid at myndighetenes rolle
har sikret en viss kontakt i forhold
hvor denne ellers ville vært enda
mindre.

Det er følgelig flere faktorer som
virker inn på barnets kontakt med an-
dre foreldrepart og det siste vi skal se
på i denne sammenheng, er hvorvidt
det spiller noen rolle om foreldrene
har dannet nye familier. Vi tar ut-
gangspunkt i begge foreldre, men
skiller ikke her mellom hvorvidt det
er den foreldreparten der barnet bor
til daglig, eller den andre, som har
fått ny partner.

Barn med steforeldre
har mindre besøkskontakt
Vårt spørsmål er hvorvidt kontakt
mellom barn og foreldre er annerle-
des i de tilfelle der den ene, eller beg-
ge foreldre har flyttet sammen med
en ny partner og barnet dermed har
fått stemor/-far.

Av de 283 barna, hadde omtrent
hvert tredje barn (32 prosent) en ste-
forelder. Vi har her ikke skilt mellom
mor og far. For hvert femte barn (21
prosent) hadde begge foreldrene flyt-
tet sammen med ny partner. Det in-
nebærer at barnet både hadde en ste-
forelder i det hjemmet hvor de var til
daglig, og en steforelder i "be-
søkshjemmet". Hvert fjerde barn (26
prosent) hadde foreldre der ingen av
partene hadde flyttet sammen med en
ny partner.

Figur 5 viser tydelig at det er mer
kontakt blant dem med foreldre som
ikke har flyttet sammen med en ny
partner (41 prosent har vanlig kon-
takt eller mer). Minst kontakt har de
barn hvor begge foreldre har flyttet
sammen med en ny partner. Disse re-
sultatene er i samsvar med underso-
kelser fra USA som viser at når skilte
foreldre danner en ny familie, vil det-
te ofte gå på bekostning av barnas
kontakt med den opprinnelige forel-
drepart (Furstenberg og Cherlin
1991).

1. Hovedresultater fra denne undersøkel-
sen, med vekt pd endringer i barns fami-
liesammensetning, er publisert i rappor-
ten "Enebarn, delebarn, stebarn (Jensen
og Moen 1991). Data ble samlet inn i 1988
blant et representativt utvalg barn i al-
dersgruppene 4, 10 og 16 år. Barns Famili-
er var et samarbeidsprosjekt mellom
Norsk Institutt for by- og regionforskning
og Statistisk Sentralbyrå. Spørreskjemaet
skulle fylles ut av en voksen i barnets
husholdning. Av de 5000 barn som skje-
maet ble sendt til, ble 3066 skjemaer retur-
nert i utfylt stand.
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Figur 1
Forventet levealder ved fodselen. Menn og kvinner. 1951/55-1990
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Bedre helse for eldre

et har vært små endringer i befolkningens fysiske og
psykiske  helsetilstand de siste 10-15 årene. Eldre menn

s,- har imidlertid en klart bedre helse i dag enn for ti år si-
den, spesielt er det færre som er hjelpetrengende. Blant de el-
dre kvinnene er det bare bevegelsesevnen som har endret seg
til det bedre. Flere kvinner oppgir at de lider av sykdommer i
muskel-/skjelettsystemet. Blant yngre og middelaldrende kvin-
ner er det en tendens til bedre psykisk helse. Ved inngangen
til 1990-tallet er det fremdeles store forskjeller i helsetilstand
mellom forskjellige grupper i befolkningen. Kvinner, enslige
og grupper med lav sosioøkonomisk status er mest utsatt for
sykdom.

Anders Barstad

Helse er en sentral verdi for menne-
sker i det moderne samfunn. Vi lever
i en kultur som ser ut til å bli stadig
mer opptatt av helsespørsmål. Dårlig
helse får ofte alvorlige konsekvenser
for den øvrige livssituasjon. Levekårs-
undersøkelsene viser at nesten to
tredjedeler av personer med dårlig
helse også har en dårlig situasjon på
andre levekårsområder. Og i motset-
ning til mange andre indikatorer på
dårlige levekår, er dårlig helse en re-
lativt stabil tilstand (Statistisk sentral-
byrå 1989).

DØDELIGHET OG LEVEALDER

1980-årene:
Jevn økning i levealderen
Det første bildet vi skal gi av helsetil-
standen tar utgangspunkt i det viktig-
ste og mest dramatiske uttrykk for
helseproblemer: Dødsfall. Utviklingen
de siste 20 årene har vært positiv, når
befolkningen ses under ett: Forventet
levealder har økt jevnt, på 1980-tallet
økte forventet levealder ved fødselen
med 1,08 år for menn og 0,73 år for
kvinner. Et nyfødt jentebarn kunne i

vealder stagnert de siste årene (Brun-
borg 1992). Spebarnsdødeligheten har
også endret seg lite på 1980-tallet.
Gjennomsnittet for perioden 1981-85
var 8,1 døde under ett år pr. 1 000 le-
vendefødte, mens gjennomsnittet for
perioden 1986-90 var 7,8. Spebarns-
dødeligheten er høyere i Norge enn i
f.eks. Sverige og Island.

Forventet levealder for
eldre menn fremdeles
kortere enn på 1950-tallet
Går en litt lenger tilbake i tid, har for-
ventet levealder for 50-, 60- og 70-åri-
ge menn ennå ikke kommet opp på
nivået for perioden 1951-55. Forskjel-
len mellom kjønnene var langt min-
dre på begynnelsen av 1950-tallet enn
den er i dag.

1990 regne med å bli 79,8 år og et ny-
født guttebarn 73,4 år.

Dødelighetsutviklingen har imidler-
tid vært noe forskjellig for ulike al-
dersgrupper. For de eldste alders-
gruppene har utviklingen mot økt le-
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Om Norge tar gull i OL, er vi ikke
en gang på poengplass i "VM i leveal-
der". I 1987 var det sju land hvor be-
folkningen hadde en lengre forventet
levealder ved fødselen enn i Norge,
bl.a. Japan, Sverige, Sveits og Spania
(Population nr. 4/1991). Japan har på
1970- og 80-tallet gått forbi Norge, og
har nå verdens høyeste forventede le-
vealder (81,8 år for kvinner og 75,9 år
for menn).

Nedgang i hjerte-/kar-
og ulykkesdodelighet...
De viktigste dødsårsakene er hjerte-
/karlidelser, svulster og ulykker. I al-
dersgruppene under 55 år tar ulykker
flest leveår, mens svulster og spesielt
hjerte-/karlidelser er de dominerende
dødsårsakene i de eldre aldersgrup-
pene (Guldvog 1992). Det er framfor
alt dødeligheten av hjerte-/karsyk-
dommer som er redusert de siste åre-
ne. I tillegg har det vært en nedgang i
ulykkesdødeligheten i alle grupper
under 70 år, spesielt blant barn (66
prosent reduksjon i perioden 1978-88,
se Guldvog 1992). I alt har ulykkesdø-
deligheten gått ned med 20 prosent
fra slutten av 1950-årene til slutten av
1980-årene, når en korrigerer for en-
dringer i befolkningsstrukturen
(Gjertsen 1991).

..men økning i
kreftdødelighet og selvmord/drap
Derimot har det vært en økning i
kreftdødeligheten for menn i alders-
gruppene mellom 50 og 70 år, mens
kreftdødeligheten har gått ned blant
både menn og kvinner i en del yngre
aldersgrupper. Ulykkesdødeligheten
blant de over 70 år har steget noe,
spesielt tar hjemmeulykkene mange
liv blant de eldre. Det har likeledes
vært en sterk økning i draps- og selv-
mordshyppigheten de siste 20 årene.
Selvmordsøkningen har vært spesielt
sterk blant ungdom (ratene er mer
enn fordoblet fra begynnelsen av
1970-tallet og fram til i dag).

SYKELIGHET

Halvparten av befolkningen
har en kronisk lidelse
Omkring halvparten av den voksne
befolkningen svarte i 1991 ja på et

spørsmål om de hadde en langvarig
sykdom, dvs. "sykdom eller lidelse av
mer varig natur, noen virkning av
skade eller handikap". Det ble ikke
spurt om symptomer eller akutte li-
delser. Helse- og levekårsundersøkel-
sene undervurderer i noen grad om-
fanget av sykeligheten i befolkningen,
både fordi en må regne med en viss
underrapportering når folk blir spurt
om sin helsetilstand (Elstad 1981), og
fordi innlagte på institusjon ikke er
med i utvalget. En kan derfor trygt
slå fast at sykdom og sykdomssympt-
omer snarere er regelen enn unntaket
i den menneskelige tilværelse, noe
som også bekreftes av ulike undersø-
kelser med bruk av helsedagbøker.

En av fem har en sykdom
med betydelige konsekvenser
Mange av disse syketilfellene har
imidlertid liten betydning for livskva-
liteten. Omkring en femtedel av befol-
kningen sier at de har sykdommer
som virker inn på hverdagen "i bety-
delig grad" (tabell 1). Dette dreier seg
om alle typer virkninger: smerter,
angst, handlingsbegrensninger mm\

Kvinner er mer syke enn menn.
Kjønnsforskjellene er tilstede i alle al-
dersgrupper. De eldre kvinnene er
mest syke, nesten åtte av ti eldre
kvinner har en eller flere langvarige

Tabell 1. Andel med langvarig sykdom,
og andel med langvarig syk-
dom som har betydelige
konsekvenser, i grupper for
kjønn og alder. 16 år og
eldre. Prosent. 1991 

Sykdom med
Langvarig 	 betydelige
sykdom 	 konsekvenser

Menn  	 48 	 16
16-24år . 	 33 	 8
25-44 " . 	 41 	 13
45-66 " . 	 54 	 20
67 år +  	 72 	 32

Kvinner . . 	 55 	 26
16-24år . . 	 42 	 17
25-44 " . . 	 44 	 17
45-66 " . 	 65 	 35
67 år +  	 77 	 44
I alt 	 51 	 21

Kilde: Levekårsundersokelsen

sykdommer og mer enn fire av ti har
sykdommer med betydelige konse-
kvenser for hverdagen.

Små endringer
i sykeligheten over tid
På grunn av ulikheter i undersøkel-
sesopplegget i helse- og levekårsun-
dersøkelsene, er det vanskelig å gi
noe dekkende bilde av utviklingen i
den generelle sykeligheten. Hoved-
inntrykket er likevel at det har skjedd
svært små endringer. I Helseundersø-
kelsen 1968 oppgav 48 prosent av be-
folkningen ett eller flere syketilfeller, i
1985 49 prosent (Statistisk sentralbyrå
1990). Ifølge levekårsundersøkelsene
økte andelen av befolkningen i alde-
ren 16-79 år med langvarige sykdom-
mer fra 47 prosent i 1980 til 50 pro-
sent i 1991. Men denne økningen har
sammenheng med en endring i un-
dersøkelsesopplegget som førte til at
underrapporteringen ble mindre l .

Muskel- og skjelettlidelser er
den største sykdomsgruppen
De fem store gruppene av kroniske
sykdommer som "normalbefolkningen"
oppgir at de lider av, er hjerte-/karli-
delser, sykdommer i skjelett-/muskel-
systemet, sykdommer i åndedrettsorga-
nene, i hud og underhud, og endelig
nervøse lidelser (tabell 2). Folkesykdom
nummer én er lidelser knyttet til skje-
lett- / musk elsysteme t (ryggsmerter,
revmatisme o.l.). Knapt en av fire i den
voksne befolkningen hadde en slik syk-
dom i 1991. 12 prosent har hjerte-/kar-
sykdommer (forhøyet blodtrykk er den
vanligste undergruppen) og nesten like
mange har hudsykdommer (eksem,
hudbetennelser). 9 prosent har ulike ty-
per lidelser knyttet til ånde-
drettsorganene (de viktigste er astma
og høysnue).

En serie med tre spørsmål, hvor en
skal angi hvor ofte en har hatt bes-
temte plager i løpet av de siste 6 må-
neder (hjertebank, nervøsitet, angst
eller rastløshet, depresjon), er brukt
som mål på utbredelsen av nervøse li-
delser. 7 prosent av befolkningen er
ofte plaget av ett eller flere symp-
tomer på nervøse lidelser.
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Figur 2
Andel med hyppige symptomer på  nervøse lidelser
og andel som jevnlig bruker beroligende midler.
Menn og kvinner 16-79 år. Prosent. 1980-1991.
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En av fern eldre kvinner
har hyppige symptomer på
nervøse lidelser
Av de fem store sykdomsgruppene er
sykdommer i skjelett-/muskelsyste-
met, hudlidelser og nervøse lidelser
de typiske "kvinnesykdommene" (ta-
bell 2). Nesten like mange menn som
kvinner har hjerte-/karlidelser og
sykdommer i åndedrettsorganene. De
fleste sykdommene, især hjerte-/kar-
lidelsene, er mest vanlige i de høyere
aldersgruppene. Den store "ungdoms-
sykdommen" er hudsykdommer,
mens sykdommer i åndedrettsorgane-
ne varierer lite mellom aldersgruppe-
ne. Psykiske lidelser og muskel-/skje-
lettsykdommer er typiske plager for
de eldre kvinnene. Knapt en av fem
eldre kvinner har hyppige symp-
tomer på nervøse lidelser, 46 prosent
har en muskel-/skjelettlidelse. Dob-
belt så mange unge kvinner som
menn lider av hudsykdommer. Hud-
sykdommer har imidlertid sjelden be-
tydelige konsekvenser. Av dem som
bare lider av hudsykdommer, er det
sju prosent som sier at sykdommen
har betydelige konsekvenser.

Flere har hudsykdommer
Av de fem "store" sykdomsgruppene,
er det utbredelsen av hudsykdommer
som har endret seg mest de siste åre-
ne. Andelen i befolkningen med hud-
sykdommer Ate fra 6 prosent i 1975

til 10 prosent i 1985 (Greftvedt og
Carlson 1988). Økningen har vært
spesielt stor blant barn og unge i de
store byene. I Oslo og Akershus ble
andelen med hudsykdommer blant
barn under 7 år nesten firedoblet fra
1975 til 1985 (fra 4 til 15 prosent).
Mye tyder også på en økning i fore-
komsten av astma blant barn (Mag-
nus m.fl. 1991).

Økning i muskel-
/skjelettlidelser blant kvinner?
Det ble registrert en svak økning i
muskel-/skjelettlidelser blant kvinner
fra 1975 til 1985 (Grøtvedt 1989). Le-
vekårsundersøkelsene tyder også på
en økning i omfanget av disse syk-
dommene blant kvinner. Mens ande-
len med sykdommer i muskel-/skje-
lettsystemet er uendret for menn, har
andelen blant kvinner i alderen 16-79
år økt fra 19 til 26 prosent i løpet av
1980-tallet. Noe av denne økningen
skyldes sannsynligvis at underrap-
porteringen er blitt mindre (se note
1). En må også være oppmerksom på
at symptomer knyttet til muskel-
/skjelettsystemet etterhvert har fått
økt oppmerksomhet og "anerkjennel-
se" både i folkelig og fagmedisinsk
tenkning ("fibromyalgi" ble anerkjent
som egen diagnose av Rikstrygdever-
ket i 1987).

Det er likevel ikke usannsynlig at
det har vært en reell økning i forek-

omsten av muskel/skjelettlidelser
blant kvinner, i takt med økningen
andelen kvinner som går ut i yrkesli-
vet på heltid. Vi vet at stadig flere
sysselsatte kvinner sier de arbeider i
belastende arbeidsstillinger (Ander-
sen 1992) og at kroppssmerter er sær-
lig vanlig blant yrkesaktive kvinner.
Mer enn fire av ti heltidsansatte kvin-
ner har vondt i skuldre eller armer
minst en av dagene i uken, mot to av
ti menn (Statistisk sentralbyrå 1992).

Ingen økning i psykiske problemer
En påstand som ofte framsettes er at
den psykiske helsen blir stadig dårli-
gere, at omfanget av angst og uro
raker i samfunnet. Hverken helse- el-
ler levekårsundersøkelsene kan be-
krefte en slik påstand. Helseunderso-
kelsene tyder på en stor grad av sta-
bilitet i andelen av befolkningen som
har nervøse lidelser fra 1975 til 1985. I
aldersgruppene 25-66 år var det en
viss tendens til nedgang (Statistisk
sentralbyrå 1990). Også levekårsun-
dersokelsene tyder på at den psykiske
helsetilstanden har endret seg lite, det
har vært en svak tendens til nedgang
blant kvinner i perioden 1980-1991 (fi-
gur 2). Underrapporteringen er neppe
blitt større, det er mer åpenhet og de-
batt omkring psykiske lidelser enn
før. Den svake nedgangen er mest
markert blant kvinner mellom 24 og
67 år. Dette er en gruppe som på flere

Tabell 2. Andel med ulike langvarige sykdommer og med hyppige symptomer på
nervøse lidelser. Menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Prosent. 1991

	Hjerte-	 Sykdommer i 	 Sykdommer i
og 	 skjelett/muskel- 	 åndedretts-

karsykdommer 	 systemet 	 organer

Menn  	 11 	 19 	 9 	 8 	 5
16-24år . . 	 1 	 9 	 9 	 10 	 2
25-44" . . . 	 3 	 16 	 9 	 10 	 5
45-66" 	 16 	 24 	 7 	 7 	 6
67år+  	 34 	 26 	 10 	 5 	 7

Kvinner  	 13 	 27 	 9 	 14 	 8
16-24år 	 2 	 13 	 10 	 20 	 7
25-44" 	 4 	 18 	 9 	 15 	 4
45-66" 	 17 	 37 	 9 	 13 	 8
67år+  	 39 	 46 	 11 	 6 	 18
I alt  	 12 	 23 	 9 	 11 	 7

Kilde: Levekårsundersokelsen 1991
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Figur 3
Andel med nedsatt funksjonsevne og andel som
er hjelpetrengende blant menn og kvinner 67-79
ir. Prosent. 1980-1991.
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felter har økt sin sosiale deltakelse og
integrasjon i løpet av 1980-tallet, både
når det gjelder arbeidsmarked og so-
siale nettverk (se Barstad 1992A og
Barstad 1992B). Utenlandske studier
tyder På at sysselsatte kvinner er
mindre plaget av depresjon og angst
enn husmødre (Ross m.fi. 1990).

Heller ikke forbruket av beroligen-
de midler viser noen økning. Andelen
i den voksne befolkningen som jevn-
lig bruker beroligende midler var 4
prosent i 1980 og 3 prosent i 1991.

Bildet blir ikke vesentlig annerledes
om en tar med dem som oppgir at de
har ulike psykiske plager "av og til".
Andelen som ofte eller av og til er
plaget av nervøsitet, angst eller rast-
løshet var 24 prosent i 1980 og 21
prosent i 1991.

FUNKSJONSEVNE

Knapt en av fem
har nedsatt funksjonsevne
Omkring ti prosent av den voksne be-
folkningen oppgir at de har sterkt
nedsatt arbeidsevne pga sykdom eller
funksjonshemning (tabell 3). Arbeids-
evne refererer både til inntektsgiven-
de arbeid, husarbeid og skole-
gang/studier. En like stor andel har
nedsatt bevegelsesevne, dvs. at de
ikke kan gå i trapper uten besvær el-
ler "gå en 5 mlinutters tur i noenlunde
raskt tempo uten vansker". 15 prosent
av den voksne befolkningen opplever
at helseproblemene skaper vansker
for deltakelsen i foreningsliv og andre

fritidsaktiviteter. Knapt en av fem, 18
prosent, har nedsatt funksjonsevne,
dvs. at de har minst ett av følgende
funksjonsproblemer: Sterkt nedsatt
arbeidsevne, nedsatt bevegelsesevne,
nedsatt bæreevne, syn eller hørsel.

Annenhver kvinne over
66 år har nedsatt funksjonsevne
Sykeligheten har større konsekvenser
for kvinner enn for menn. For eksem-
pel har en av fem kvinner mot bare
en av ti menn vansker med å delta i
fritidsaktiviteter. Kjønnsforskjellene
kan gjenfinnes i alle aldersgrupper,
men de er spesielt store blant de
yngste. Som forventet er omfanget av
nedsatt funksjonsevne størst blant de
eldste kvinnene. Noe over halvparten
av eldre kvinner har nedsatt funk-
sjonsevne, mens fire av ti har vansker
med å delta i fritidsaktiviteter.

Bevegelsesevnen varierer mest med
alderen, det er framfor alt den svek-
kede bevegelsesevnen som skiller de
gamle fra resten av befolkningen.
Men også i yngre aldersgrupper er
det relativt mange som har nedsatt
handlingsdyktighet pga sykdom.
F.eks. har så mange som en av fire
kvinner mellom 44 og 67 år vansker
med å delta i foreningsliv og andre
fritidsaktiviteter pga. sine helsepro-
blemer.

De eldres funksjonsevne blir bedre
Funksjonsevnen har vært uforandret
når en ser befolkningen under ett i
perioden 1980 til 1991. Men når en

studerer utviklingen i ulike alders-
grupper kan en se relativt store en-
dringer, spesielt blant de eldste, som
er blitt mer funksjonsdyktige de siste
ti årene (figur 3). Spesielt har eldre
menn hatt en gunstig utvikling. Mens
nesten annenhver mann i alderen 67-
79 år hadde nedsatt funksjonsevne i
1980, var andelen redusert til 36 pro-
sent i 1991. Bedringen omfatter de
fleste aspekter ved funksjonsevnen,
både bevegelsesevne og arbeidsevne.
Også blant eldre kvinner har det vært
en bedring i funksjonsevnen, men
ikke i samme grad som for menn. Be-
dringen blant kvinnene omfatter bare
bevegelsesevnen. Utviklingen i funk-
sjonsevnen står med andre ord i kon-
trast til dodelighetsutviklingen, hvor
det har vært små endringer de siste
årene blant de eldre, og hvor det ikke
kan spores noen tendenser til mindre
kjønnsforskjeller.

Spørsmålet om vansker med å delta
i fritidsaktiviteter pga. helseproble-
mer ble stilt første gang i 1987, slik at
det er vanskeligere å si noe om utvi-
klingen. Tendensen er likevel den
samme som for de andre spørsmåle-
ne. Andre undersøkelser viser da
også at eldre er blitt stadig mer aktive
i sin fritid i løpet av 1980-tallet (se
Barstad 1992C og Haraldsen og Kitte-
rød 1992).

Den eneste gruppen hvor det har
skjedd en svak forverring av funk-
sjonsevnen, er blant unge jenter. For-

Tabell 3. Andel av befolkningen med ulike former for nedsatt funksjonsevne.
Menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Prosent. 1991

Sterkt nedsatt
	

Nedsatt 	 Nedsatt del- 	 Nedsatt
arbeidsevne 	 bevegelsesevne 	 takelse i aktiviteter 	 funksjonsevne

Menn  	 9 	 7 	 11 	 14
16-24år  	 1 	 0 	 5 	 3
25-44"  	 4 	 2 	 6 	 6
45-66 "  	 14 	 7 	 13 	 18
67år+  	 21 	 27 	 29 	 42

Kvinner  	 13 	 13 	 20 	 22
16-24år  	 6 	 4 	 11 	 10
25-44"  	 7 	 5 	 11 	 10
45-66 "  	 19 	 15 	 26 	 28
67 år+  	 26 	 40 	 39 	 54
I alt 	 11 	 10 	 15 	 18
Kilde: Levekårsundersøkelsen 1991
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Figur 4
Andel med nedsatt funksjonsevne i ulike sosio-
okonomiske grupper. Menn og kvinner i utvalgte
aldersgrupper. Prosent. 1991
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skjellene mellom unge gutter og jen-
ter har blitt større de siste ti årene. En
av ti unge jenter har vansker med å
delta i fritidsaktiviteter pga. helsepro-
blemer.

Eldre menn
er mindre hjelpetrengende
Bedringen i eldre menns helsetilstand
har fort til at denne gruppen i mindre
grad enn tidligere er avhengig av
hjelp fra andre for å klare daglige gjø-
remål. I levekårsundersøkelsen er en
"hjelpetrengende" en person som
oppgir at hun ikke kan klare daglig
vareinnkjøp eller vask og rengjøring
av boligen uten hjelp. Andelen eldre
menn som er "hjelpetrengende" ble
halvert fra 1980 til 1991 (figur 3).
Blant eldre kvinner har hjelpebehovet
vært nokså konstant det siste tiåret.
Hva så med de eldre over 79 år? Dis-
se utgjør en liten gruppe, og frafallet
er relativt stort. Med forbehold for en
betydelig statistisk usikkerhet, viser
tallene for 1991 at omlag halvparten
av de eldre over 79 år var hjelpe-
trengende. Dette svarer godt til leve-
kårsundersøkelsen i 1987, hvor en
hadde et tilleggsuvalg av eldre over
79 år: 56 prosent i denne aldersgrup-
pen var da hjelpetrengende.

ULIKHETER I HELSE
Helse er et gode som er ulikt fordelt i
befolkningen. Tre sentrale arenaer for
fordeling av helsegodet er bosted, fa-
mili e / vennskap og yrke/arbeid.
Egenskaper ved disse arenaene for
sosial deltakelse vil påvirke sjansene
for å utvikle helsesvikt.

En rekke studier viser at det er en
sammenheng mellom yrke og helse-
problemer (se Dahl 1988, Borgan og
Kristoffersen 1986). I levekårsunder-
søkelsen er de yrkesaktive delt inn i
sosioøkonomiske grupper på basis av
opplysninger om yrke. Det er skilt
mellom ansatte arbeidere og funksjo-
nærer. Videre er det skilt mellom
funksjonærer på lavere, middels og
høyere nivå, alt etter hvor mye utdan-
ning yrkene krever og om de vanlig-
vis har ledelsesoppgaver. Gruppen
selvstendige omfatter gardbrukere, fi-
skere og andre selvstendige.

Funksjonærer på mellomnivå
og høyere nivå har best helse
Jevnt over har både mannlige og
kvinnelige funksjonærer på mellom-
nivå og høyere nivå færre helsepro-
blemer enn arbeidere /lavere funksjo-
nærer og selvstendige. Blant menn
45-66 år og kvinner 25-44 år har dob-
belt så mange selvstendige og arbei-
dere/lavere funksjonærer som funk-
sjonærer på mellomnivå og høyere
nedsatt funksjonsevne (figur 4). I al-
dersgruppen 45-66 år er det de selv-
stendige som har flest med nedsatt
funksjonsevne, mens blant 25-
44åringene er det arbeidere og lavere
funksjonærer som er mest utsatt.

En finner også forskjeller i andelen
med langvarig sykdom og sykdom
med betydelige konsekvenser, men
det er funksjonsevnen, og da spesielt
arbeidsevnen, som skiller best mel-
lom de sosioøkonomiske gruppene. I
aldersgruppen 25-44 år er det så man-
ge som en av fem mannlige arbeide-
re/lavere funksjonærer som har ned-
satt arbeidsevne, omlag tre ganger så
mange som blant funksjonærer på
mellomnivå og høyere. Selvstendige
er på nesten samme høye nivå som
arbeidere og lavere funksjonærer.
Blant de yngre yrkesaktive kvinnene,
er det selvstendige som i størst grad
oppgir at de har nedsatt arbeidsevne.

En del av årsaken til disse forskjel-
lene er sannsynligvis forskjellige krav
til fysisk yteevne og forskjellige mu-
ligheter til selv å styre arbeidstempo-
et.

Arbeidere og lavere funksjonærer
har et langt mer belastende fysisk og
organisatorisk arbeidsmiljø enn andre
ansatte (Andersen 1992). Belastning-
ene representerer i seg selv en helseri-
siko, samtidig som de gjør det van-
skeligere å fungere i arbeidet under
sykdom. Omkring en femtedel av ar-
beidere med sykdom eller handikap
mener at sykdommen/handikapet
kan føres tilbake til arbeidsmiljøet i
deres nåværende eller tidligere jobb,
sammenlignet med åtte prosent blant
høyere funksjonærer (Statistisk sen-
tralbyrå 1992).

Dødelighetsstudier har også funnet
klare forskjeller mellom personer som
tilhører ulike yrker (Borgan og Krist-
offersen 1986).

Enslige har dårligst helse
Mennesker som lever i parforhold ser
ut til å ha bedre helse enn enslige.
Forskjellene er riktignok små når en
ser på andelene som har en langvarig
sykdom. Men sykeligheten har større
konsekvenser og er mer alvorlig blant
mange grupper av enslige. Styrken på
sammenhengene varierer en del med
kjønn og alder. Blant de yngste er det
ingen tendens til at gifte/samboende
kommer bedre ut enn enslige. Heller
ikke for de eldste mennene har par-
forholdet spesielt stor betydning,
bortsett fra at de eldre, enslige men-
nene har flere symptomer på nervøse
lidelser enn menn i parforhold. Det er
framfor alt blant 45-66 årige menn og
kvinner at samlivsforholdet innebæ-
rer bedre helse (figur 5). Også i dette
tilfellet er det spesielt store utslag når
en studerer variasjonene i nedsatt ar-
beidsevne. 26 prosent av enslige
menn i alderen 45-66 år har sterkt
nedsatt arbeidsevne, sammenlignet
med 12 prosent av menn som lever i
parforhold.

Også dødelighetsstudier bekrefter
bildet av parforholdets tilsynelatende
helsemessige fortrinn. Forskjellene
var på 1970-tallet noe større for menn
enn for kvinner (Borgan og Kristoffer-
sen 1986). Økningen i selvmordsraten
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Figur 5
Andel med nedsatt funksjonsevne blant enslige
og gifte/samboende. Menn og kvinner i utvalgte
aldersgrupper. Prosent. 1991
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Figur 6
Andel med sykdom med betydelige konsekvenser
i ulike bostedsstrok. Menn og kvinner i utvalgte
aldersgrupper. Prosent. 1991
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i Norge har vært spesielt sterk blant
enslige menn (Mastekaasa 1988).

Den statistiske sammenhengen mel-
lom sivilstand og helse er ikke nød-
vendigvis en årsakssammenheng. Fri-
ske individer har sannsynligvis lettere
for å bli gift eller samboende enn de
som er syke. Utenlandske studier ty-
der på at ekteskapet beskytter mot
helsesvikt. Dette forklares med at gif-
te får mer emosjonell støtte og har be-
dre økonomi enn enslige (Ross m.fl.
1990).

Eldre menn har dårligere
helse i spredtbygde strok
Det er helsetilstanden blant eldre
menn og unge kvinner som har ster-
kest sammenheng med urbaniserings-
graden (figur 6). Eldre menn har jevnt
over noe dårligere helse jo lavere ur-
baniseringsgraden er. Denne tenden-
sen gjenspeiler geografiske forskjeller
i yrkesstrukturen, det er flere selv-
stendige og færre funksjonærer på
mellomnivå og høyere i spredtbygde
strøk. Blant kvinner i samme alder er
det vanskelig å finne noen klar sam-
menheng med urbaniseringsnivå. For
de unge kvinnene er det en tendens
til at sykeligheten blir større med
økende urbanisering. Det er dobbelt
så mange unge kvinner i de store
byene som i spredtbygde strok som
har sykdommer med betydelige kon-
sekvenser. Dette kan delvis ha sammen-
heng med at hudlidelser er den domi-
nerende sykdomsgruppen blant unge
kvinner. (Dobbelt så mange unge i
store byer som i spredtbygde strok
har hudlidelser).

Studier av hvem som blir uførepen-
sjonert bekrefter de sosiale fordelings-
monstrene som vi har beskrevet
ovenfor. Sannsynligheten for å bli
uførepensjonert er således større hvis
en har hatt industriarbeid eller ser-
vicearbeid (Holte 1990), større hvis en
er enslig (Amundsen 1988), og stone
hvis en er bosatt i Nord-Norge eller
andre områder av landet med et van-
skelig arbeidsmarked (Westin 1990).

HELSE OG SAMFUNN
Selv om sykeligheten ikke øker, hal-
det skjedd store endringer i sykdoms-
panoramaet. Mye tyder på at nye hel-
seproblemer til dels har erstattet de
gamle problemene. Kreftinsidensen
øker, både blant menn og kvinner, og
dodeligheten av kreft øker blant eldre
menn. Selvm-ord og drap blir hyppi-
gere. Flere utvikler hudsydommer og
astma, spesielt blant barn og unge, og
flere kvinner rapporterer om muskel-
og skjelettlidelser.

De nye helseproblemene må forstås
på bakgrunn av vesentlige samfunn-
sendringer som urbanisering og øken-
de forurensning. økningen i hudsyk-
dommer, astma og visse kreftformer
har sannsynligvis sammenheng med
vår tids største samfunnsutfordring,

miljøproblemene. Forurensning i ute-
og innemiljø antas å være en medvir-
kende årsak til økningen. En av indi-
kasjonene på dette er at disse helse-
problemene er mest utbredt i de store
byene. Helseproblemene knyttet til
vold og drap er også hyppigere i de
store byene (Kristiansen 1992).
økningen i uforepensjoneringen skyl-
des blant annet den stadig vanskeli-
gere situasjonen på arbeidsmarkedet,
med flere arbeidsløse (Westin 1990).
Dette understreker hvordan individu-
elle helseproblemer ayspeiler trekk
ved samfunnets organisering. Det
samme viser de store variasjonene i
helse mellom ulike grupper i befol-
kningen. Sjansen for nedsatt funk-
sjonsevne er bl.a. avhengig av bosted,
sosioøkonomisk status og sivilstand.

Den politiske utfordring dette reiser
er å unngå at helseproblemene "medi-
kaliseres", gjøres til individuelle pro-
blemer som bare skal håndteres av
helsevesenet. Statistikken gir sterke
indikasjoner på at helsetilstanden har
nær sammenheng med samfunnets
organisering, og at denne organise-
ringen må endres for å bedre helsetil-
standen. Den enkeltes helseproblemer
angår med andre ord fellesskapet og
den samfunnsmessige helhet. I denne
sammenheng kan en nokså bokstave-
hg bruke John Donnes berømte ord-.
"Intet menneske er en øy, hel og ube-
skåren i seg selv. Hvert menneske er
et stykke av fastlandet, en del av det
hele...Hvert menneskes død formin-
sker meg, ti jeg er innesluttet i men-
neskeheten. Gå derfor aldri ut for å
spørre: Hvem ringer klokken for?
Klokkene  ringer for deg" (sitert etter
Hemingway 1958).

1. For å redusere underrapporteringen av
sykdommer blir de intervjuede i levekår-
sundersøkelsen presentert for en liste
over ulike sykdommer, og bedt om å
angi om de har en eller flere av sykdom-
mene på listen. I 1987 ble undersøkelses-
opplegget endret, slik at en fikk en mer
effektiv bruk av denne sjekklisten. Dette
resulterte i en økning av oppgitte syketil-
felle. Sannsynligvis er det de mindre al-
vorlige lidelsene som nå i større grad blir
husket.
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Aktuell
statistikk

Folkemengden etter kjønn og
alder 1 januar 1992
Ved årsskiftet var nær 337 000 bo-
satte i Norge i alderen 20 til 24 år.
Dette var den største 5 års alders-
gruppen. Til sammenligning var det
bare om lag 260 000 i hver av alders-
gruppene 5-9 år og 10-14 år. Nærme-
re 617 000 bosatte var 67 år eller
mer. Av disse hadde vel 163 000 fylt
80 år.

I alt var 20,3 prosent av befolkning-
en under 16 år 1. januar 1992. For 10
år siden var andelen 23,2 'prosent. På
fylkesnivå varierte andelen under 16
år ved siste årskifte fra 16,2 prosent i
Oslo til 23,9 prosent i Rogaland.

Aldergruppen 67 år og over utgjor-
de 14,4 prosent mot 13,0 prosent for
10 år siden. I alt er aldersgruppen økt
med 82 300 i løpet av 10 år. I Akers-
hus fylke var andelen eldre bare 10,7
prosent, mens den var 17,3 i Hed-
mark.

Tallet på personer i yrkesaktiv alder
(16-66 år) har okt med 167 000 i Ira-
pet av de siste 10 årene og utgjorde
1. januar nærmere 2 790 000 perso-
ner.

I befolkningen under 50 år var det
5 prosent flere menn enp kvinner.
Blant dem som var fylt 67 'år var det
et kvinneoverskudd på nær 45 pro-
sent, mens det blant dem 80 år og
eldre fantes nesten dobbelt så mange
kvinner som menn.

Ved siste årsskifte var det bosatt
om lag 882 000 ektepar og 31 000
separerte av hvert kjønn. Videre var
det om lag 54 000 enkemenn, 230
000 enker, 92 000 skilte menn og
113 000 skilte kvinner. Blant dem
som var fylt 67 år fantes det 70 pro-
sent flere skilte kvinner enn skilte
menn og fire og en kvart gang så
mange enker som enkemenn. El
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tgiftsvekst på 96 milliarder kroner og 499 000 flere
: trygdemottakere. Dette er status for folketrygdens
utvikling fra 1967 til 1990. Utgiftene utgjorde 18 pro-

sent av bruttonasjonalproduktet i 1990. Det er mer enn en
dobling siden 1967. 

Figur 1
Folketrygdens utgifter. Milliarder 1990-kroner.1967-1990
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Folketrygden
- utviklingen fra start til moden alder
Else Helena Flittig

Folketrygdsystemet er for tiden ofte i
offentlighetens søkelys. Debatten er
knyttet både til utgiftsøkning, til re-
glene for pensjonsopptjening og til fi-
nansieringssiden av systemet. Denne
artikkelen gir en kortfattet oversikt
over utviklingen i folketrygdens ut-
gifter, inntekter og antall stønadsmot -

takere fra folketrygden ble innført i
1967 og fram til 1990.

Femdobling av
utgiftene fra 1967 til 1990

Folketrygdens totale utgifter har ste-
get fra 25 milliarder kroner i 1967 til
121 milliarder i 1990, regnet i faste
1990-kroner. Dette er en økning på
384 prosent eller nesten en 5-dobling
av utgiftene fra 1967 til 1990. Utgifte-
ne til sykestønad har hatt den største
real-utgiftsøkningen fra 1967 til 1990
med 34 mrd. kroner. Deretter følger
alderspensjonen med en  økning på 29
mrd. kroner, uførepensjonen med 14
mrd. kroner og utbetalinger til ar-
beidsløsestonad med 7 mrd. kroner.
For de øvrige stønadene i folketryg-
den har det vært en betydelig mindre
utgiftsøkning i perioden 1967 til 1990.
Utgiftene til sykestønad og alderspen-
sjon utgjør de to største utgiftsposte-
ne, mens utgiftene til uførepensjon
alene utgjør nesten like mye som ut--
giftene til etterlattepensjon, ensligfor-
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sørger-, attførings- og arbeidsløsestø-
nad og øvrige utgifter til sammen.

Faktorer bak utgiftsveksten
Veksten i utgiftene kan oppsummeres

følgende tre årsaker:
1) Nye stønadsgrupper er innlem-

met i folketrygden. Blant annet ble
syketrygden, yrkesskadetrygden og

arbeidsløsetrygden innlemmet i 1971.
Videre ble pensjonsalderen for alders-
pensjon senket fra 70 til 67 år i 1973
og i 1981 fikk skilte og separerte for-
sørgere rett til ensligforsørger-stønad.

2) Stønadene er utvidet og stønads-
satsene er forhøyet. Grunnbeløpet
(G), som er en sentral beregningsfak-
tor og stønadssats i folketrygden, har
økt med 13 prosent fra 1967 til 1990
målt i faste 1990-kroner. G har med
andre ord nominelt sett steget mer
enn prisene når vi ser hele perioden
under ett. Ser vi på den årlige en-
dringen i G's realverdi, finner vi
imidlertid perioder med nedgang og
med tilnærmet uendret verdi.



Figur 2
Endringer fra 1967 til 1990 i antall trygde-
mottakere etter trygdeytelse. 1 000 personer
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Figur 3
Antall trygdemottakere etter trygdeytelse.
1970, 1980 og 1990. Prosent
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Folketrygden er regulert i Lov om fol.-
ketryg4 av 17. juni 1966 nr. 12 som

-trådte ikraft 1. januar 1967. I tillegg
. kommer en rekke . forskrifter og rund-
skriv.
'Folketrygden omfatter følgende hoved-
-typer av ytelser: syke- og attforingssto-
044 -i - . -dagpenger under arbeidsløshet,
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Videre ble det i 1969 innført et sær-
tillegg og særtilleggssatsene er økt
sterkt i perioden.

Utgiftene til tilleggspensjonen har
også økt betydelig, hovedsakelig som
folge av en økning i andelen pensjo-
nister med opparbeidet tilleggspen-
sjon. I 1970 utgjorde utgiftene til til-
leggspensjonen bare 4 prosent av
pensjonsutgiftene mens de i 1990 ut-
gjorde hele 39 prosent.

I 1978 ble sykestønaden utvidet. Sy-
kepengene for arbeidstakere ble for-
høyet til 100 prosent av brutto ar-
beidsinntekt, og karensdagene ble
opphevet. Innføringen av arbeidsgi-
verperioden der arbeidsgiver betaler
sykepenger for de 14 første sykedage-
ne, trakk i motsatt retning og virket
utgiftsdempende.

3) Antall pensjonister og stønads-
mottakere harhar økt. Figur 2 viser en-
dringen i antall trygdemottakere fra
1967 til 1990. Endringen i antall
sykepengetilfeller er delt opp i en-
dring fra 1967 til 1977 og endring fra
1980 til 1990. Arsaken til det er inn-
føringen av den nye sykepen-
geordningen i 1978 med blant annet
innføring av arbeidsgiverperioden på
14 dager. Dette medførte et markert
brudd i tidsserien. Innføringen av ar-
beidsgiverperioden førte til at endel
sykepengetilfeller ble aysluttet innen
utløpet av arbeidsgiverperioden. An-
tall sykepengetilfeller med utbetaling-
er fra folketrygden ble dermed kraftig
redusert fra 1977 til 1978 og har siden
ligget på et betydelig lavere nivå enn
i perioden 1967 til 1977. Vi ser av fi-
gur 2 at veksten i antall sykepengetil-
feller kom i perioden 1967 til 1977
mens antallet i perioden 1980 til 1990
er tilnærmet uendret eller litt redu-
sert.

Til tross for denne utviklingen i an-
tall sykepengetilfeller, har utgiftene til
sykestønad økt i hele perioden 1967-
1990. Dette henger sammen med at
antall sykepengetilfeller bare er en av
forklaringsfaktorene bak utgifts-
økningen i sykestønaden. I tillegg
kommer tilskuddene til helsetjenesten
i kommuner og fylker og medisinsk
stønad som stønad til legemidler og
syketransport, refusjoner for diverse
legetjenester med mere.

Antall alderspensjonister har okt
sterkt fra 1967 til 1990 (300 000 perso-
ner). I denne perioden er det også
blitt 136 000 flere uførepensjonister,
og 110 000 flere dagpengemottakere.
Antall attføringspengetilfeller og mot-
takere av ensligforsørger-stønad har
hatt en forholdsvis svak vekst med
h.h.v. 18 000 og 32 000 personer.
Økningen i antall attføringspengetil-
feller på 18 000 gjelder perioden 1968
til 1990 da vi ikke har tall for attfo-
ringspengetilfeller i 1967.

Antallet sykepengetilfeller i 1970 ut-
gjorde halvparten av alle pensjonister
og stønadstilfeller. Alders- og uføre-
pensjonistene var også forholdsvis
store grupper. I 1990 ser vi at antall
alderspensjonister har overtatt som
den største gruppen. Uførepensjonis-
tene har også økt sin relative andel

fra 1967 til 1990, mens andelen syke-
pengetilfeller er redusert.

Endringen i antall trygdemottakere
kan skyldes regelendringer som forer
til utvidelse av målgruppene for de
ulike stønadsordningene. Befolknin-
gens vekst og alderssammensetning
vil også virke inn på antall tryg-
demottakere. Endringen i antall tryg-
demottakere kan også skyldes fakto-
rer som har sammenheng med blant
annet endringene i samfunnsøkono-
mien. Den kraftige økningen i antall
mottakere av arbeidsløsestonad er et
typisk eksempel på endringer som
skyldes slike faktorer. Av figur 2 og 3
ser vi at antall dagpengemottakere
har økt med noe over 100 000 perso-
ner fra 1967 til 1990 og at de i 1970
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Figur 5
Folketrygdens totale utgifter i prosent av
sentrale makrookonomiske størrelser. 1967-1990
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Figur 4
Folketrygdens inntekter etter inntektskilde. Milliarder 1990-kroner. 1967-1990

FOLKETRYGDEN

kun utgjorde 0,7 prosent av alle stø-
nadsmottakere mens de i 1990 har okt
sin andel til 8 prosent. Økningen har
først og fremst kommet i årene 1988-
1990.

Selv om alle disse forklaringsvaria-
blene stort sett virker sammen, er det
likevel naturlig å dele inn den totale
utgiftsutviklingen i ulike perioder der
en eller to av faktorene er spesielt
framtredende.

Grovt sett kan vi si at i perioden
1967-1973, som bar preg av å være en
utbyggingsperiode i folketrygden,
Ate utgiftene både som følge av økte
stonadssatser og økning i antall tryg-
demottakere. Økningen i antall kom
som følge av regelendringer og om-
fangsutvidelser av folketrygden. I åre-
ne 1974-1982 var det hovedsakelig
økningene i grunnbeløp og særtil-
leggssatsen som lå bak utgiftsutvi-
klingen. For perioden 1983-1990, er
det økningen i utbetalingene til til-
leggspensjon og økning i antall tryg-
demottakere som folge av andre fak-
torer enn regelendringer, som hoved-
sakelig forklarer utviklingen.

Finansieringskilder
Folketrygdens inntekter kommer ho-
vedsakelig fra arbeidsgiver- og med-
lemsavgift samt stats- og kommune-
tilskudd. I 1990 utgjorde arbeidsgiver-
avgiften og statstilskuddet tilnærmet
like mye av de totale folketrygdinn-
tekter, figur 4. Arbeidsgiveravgiften
utgjorde 38 prosent av totalinntektene
mens statstilskuddet utgjorde 33 pro-
sent. Videre utgjorde medlemsavgif-
ten 24 prosent og kommunetilskuddet
3 prosent. Dette er et noe annet fi-

nansieringsbilde enn i 1967 idet stats-
tilskuddet i 1990 har erstattet med-
lemsavgiften som viktigste finansie-
ringskilde etter arbeidsgiveravgiften.

Arbeidsgiver- og medlemsavgiften
samt kommunetilskuddet, er i tillegg
til å være finansieringskilder for fol-
ketrygden, også benyttet som virke-
middel i økonomisk politikk for
øvrig. Av hensyn til distriktspolitikk,
konkurranseevne og lonnsforhand-
linger har det derfor v/zrt vanskelig å
la arbeidsgiver- og medlemsavgifts-
satsen øke i takt med folketrygdens
utgifter. Statstilskuddet har dermed i
sterkere grad Wmmet til for å dekke
økningene i folketrygdutgiftene.

Fra og med 1983 blir statstilskuddet
fastsatt slik at det gir balanse mellom
folketrygdens utgifter og inntekter,
det vil si at tilskuddet fastsettes ut fra
differansen mellom totale utgifter og
summen av kommunetilskudd, ar-
beidsgiver- og medlemsavgift. Stats-
tilskuddet betegnes derfor ofte som
folketrygdens underskudd. Denne
terminologien fører imidlertid lett til
den oppfatning at statstilskuddet
egentlig ikke er ment å være en finan-
sieringskilde for folketrygden. Helt
fra opprettelsen av folketrygden i
1966 og fram til idag, har imidlertid
myndighetene ment at statstilskuddet
bør være en av finansieringkildene
(jfr. Hatland 1991). For 1983 ble stats-
tilskuddet fastsatt som en prosentsats
av samlet pensjonsgivende inntekt i
landet. I St.meld. nr. 12 1988-1989 går
det fram at regjeringen går inn for en
finansiering som primært er basert på
medlems- og arbeidsgiveravgift, men
at ordningen med statstilskudd bør

opprettholdes. Begrunnelsen for det
er folketrygdens sentrale plass i sam-
funnsøkonomien som en inntektsut-
jevnende og inntektsomfordelende
ordning.

Sterk vekst i
utgiftenes andel av BNP
Utviklingen i folketrygdens utgifter
og inntekter sett i forhold til utvi-
klingen i makro-økonomiske størrel-
ser som bruttonasjonalprodukt (BNP),
disponibel inntekt og samlet konsum
i landet, gir oss et grunnlag for å vur-
dere "kostnadene" ved folketrygden.

Folketrygdens utgifter har økt sin
andel av BNP fra 7,7 prosent i 1967 til
18,3 prosent i 1990. Hoveddelen av
denne økningen kom i periodene
1969-1976 og 1986-1990. Her ser vi
også at utgiftene i prosent av disponi-
bel inntekt for landet og av samlet
konsum, hovedsakelig følger samme
utvikling.

Litteratur
Flittig, E. (1991): Folketrygden. Utvik-
lingen fra 1967 til 1990. Rapporter
92/14, Statistisk sentralbyrå (under
trykking).

Hatland, A. (1991): "25 års folketrygd.
Fra utbyggingsglød til økonomisk be-
kymring". I A. Hatland (red.): Trygd
som fortjent. Oslo: Ad Notam.

Else Helena Flittig er konsulent i Sta-
tistisk sentralbyrd, Seksjon for helse,
trygd og sosiale forhold.
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amn og ungdom er mer aktive enn andre aldersgrupper
når det gjelder bruk av de viktigste kulturtilbudene. De
eldre bruker de sentrale massemediene mest. Utdanning

og inntekt har mer å si for kulturbruken enn mediebruken.

Figur 1
Andel som har benyttet ulike kulturtilbud
siste 12 mnd. og andel som benytter ulike
massemedier en gjennomsnittsdag. Prosent
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Hovedresultater fra Kultur- og mediebruksundersokelsen 1991:
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Odd Frank Vaage

kulturbruk

Utbredelsen av
kultur- og mediebruk
Kinoer, idrettsarrangement og folke-
bibliotek er de mest besøkte kulturtil-
budene. Nærmere 60 prosent av be-
folkningen 9-79 år har vært på kino
eller idrettsarrangement i løpet av de
siste 12 måneder. Ca. 50 prosent har
vært på folkebibliotek. Andre kultur-
tilbud som besøkes mye er tea-
ter/musikal/revy, kunstutstilling og
museum. Deretter følger konserter. 32
prosent har vært på konsert med po-
pulærmusikk, 27 prosent på klassisk
konsert. Ballett-/danse-forestillinger
og opera-/operetteforestillinger er de
minst besøkte kulturtilbudene.

De viktigste massemediene har
større oppslutning i løpet av en dag
enn hva de mest utbredte kulturtilbu-
dene har i løpet av et helt år. Mer enn
80 prosent av befolkningen har lest
aviser eller sett på fjernsyn i løpet av
en gjennomsnittsdag. Mer enn 70 pro-
sent har hort på radio. 43 prosent har
hørt på plater, kassetter eller CD.
Ukeblad, boker og tidsskrift leses dag-
lig av henholdsvis 29, 24 og 18 pro-
sent. 10 prosent har sett på video.

Unge kulturbrukere,
eldre mediebrukere
Barn og ungdom er gjennomgående
ivrigere brukere av kulturtilbud enn

folk i andre aldersgrupper, både som
publikum og som utøvere. Alle 9-15-
åringene har benyttet ett eller flere av
de kulturtilbudene som inngår i un-

dersøkelsen i løpet av de 12 siste må-
neder. 26 prosent av dem som er over
66 år hadde ikke benyttet noen av til-
budene i samme periode. Barn under
16 år er den gruppen som oftest er
med i idrettslag og med på idrettsar-
rangement, enten som deltakere (75
prosent) eller som publikum (79 pro-
sent). Barn er også den største publi-
kumsgruppen på teater, og mange
barn og unge har også vært på ballett
eller danse-forestillinger eller på kon-
sert med populærmusikk eller klas-
sisk musikk. En grunn til at de unges
interesse for slike kulturtilbud lett
kan bli oversett, kan være at en stor
del av teater-, ballett- og musikk-ar-
rangementene er amatørforestillinger.

Aviser, radio, fjernsyn og tidsskrif-
ter brukes først og fremst av voksne.
Musikkavspillingsutstyr (plater, kas-
setter og CD), ukeblader og video er
de mest typiske ungdomsmediene.
Det er også flere boklesende barn og
unge enn voksne. Dessuten er medie-
bruken blant unge mer variert enn
blant de eldre. 15 prosent av 9-15
åringene hadde brukt seks medier el-
ler flere i limpet av en gjennomsnitts-
dag. I aldersgsruppen over 45 år var
andelen bare tre prosent.

Større sosial ulikhet
i kulturbruken enn i mediebruken

Utdanning har gjennomgående stor
betydning for kulturbruken. De med
høyere utdanning bruker kulturtilbu-
dene i betydelig stone grad enn per-
soner med lavere utdanning. 99 pro-
sent av de med høyere universitets-
eller hogskoleu td a nning ha r besøkt

30 	 SAMFUNNSSPEILET NR. 2 1992



KULTUR- OG MEDIEBRUK

Kultur- og mediebruksurwlersokelsen
er en intervjuundersokelse blant
et landsomfattende utvalg på
2001 personer fra 9 til 79 år. Data
er samlet inn fire perioder i 1991;
mars, juni, september og desem-

ber. Hove
d 

tall fra undersøkelsen
er lagt fram i SSBs Rapporter
92/12: Odd Frank Vaa -
og mediebruk 1991.	 ge.

ett eller flere kulturtilbud i 12-måne-
ders perioden, mens 80 prosent av
personene på ungdomsskolenivå har
besøkt minst ett kulturtilbud. 4 pro-
sent i denne gruppen har vært på 7
eller flere tilbud, mens 27 prosent av
dem med høyest utdanning har be-
nyttet så mange tilbud. Bare konserter
med populærmusikk og idrettsar-
rangement besøkes like ofte uansett
utdanning.

Kjønnsforskjellene er små når det
gjelder kulturbruken totalt, men kom-
mer tydeligere fram når det gjelder
de enkelte tilbudene: Kvinner går of-
tere på kino, teater/musikal/revy,
opera/operette, ballett-/danseforestil-
linger, klassisk konsert, kunstutstil-
ling og folkebibliotek. Menn går deri-
mot adskillig oftere på idrettsarrang-
ement og noe oftere på konsert med
populærmusikk.

Utdanning og kjønn har mindre be-
tydning når det gjelder mediebruk,
selv om folk med hew utdanning bru-
ker flere massemedier enn de med lav
utdanning. Lytting på plater /kasset-
ter /CD, videoseing, radiolytting og
fjernsynsseing er nokså jevnt fordelt
på alle utdanningsgrupper, selv om
de med høyest utdanning ser noe
mindre fjernsyn og de med lavest ut-
danning heifer noe mindre radio enn
andre pr. dag. Boker, tidsskrifter og i
noen grad aviser, blir mest brukt av
folk med høyere utdanning. Ukeblad,
derimot, blir oftest lest av dem med
lavere utdanning.

Det er svært små kjønnsforskjeller
når det gjelder bruk av massemedier
totalt sett. Det er heller ikke store for-
skjeller for de enkelte mediene. Like-
vel leser menn noe mer aviser og
tidsskrifter, mens kvinner leser noe
mer ukeblad og bøker. Menn ser også
mer på video og hører oftere på radio

enn kvinnene. Kvinnene bruker deri-
mot noe mer tid på radiolytting enn
mennene når de først har radioen på.
Menn og kvinner bruker fjernsyn og
plater/kassett/CD omtrent like mye.

Profesjonelle tilbud — amatortilbud
En stor andel av de kulturtilbudene
som ble besøkt i 1991 var amatørtil-
bud. 37 prosent av dem som besøkte
en teater-, musikal eller revyforstil-
ling, så en ren amatørforestilling sist
de var på et slikt tilbud. For ballett--
og danseforestillinger var amatøran-
delen 52 prosent, for klassisk konsert
50 prosent og for populær-konsert 37
prosent. 24 prosent av dem som be-
søkte en kunstutstilling var på en
amatørutstilling. 7 prosent av opera-
og operettepublikumet så amatør-
skuespillere eller -sangere i aksjon.

Barn og unge bruker i størst grad
amatørtilbudene, mens de voksne
heller foretrekker de profesjonelle til-
budene. Hele 71 prosent av 9-15
åringene var på amatørforestilling sist
de var på teater, revy eller musikal.
Blant 45-66 åringene var andelen 43
prosent. Nøyaktig samme forholdet
gjelder for klassiske konserter. Det er
aldersgruppen 16-44 år som helst går
på profesjonelle populærkonserter.

Personer med høy utdanning er
sterkt overrepresentert som publikum
på profesjonelle kulturtilbud, mens
de med lav utdanning dominerer
blant amatørtilbudenes publikum. 50
prosent av personene i laveste utdan-
ningsgruppe var på amatørforestilling
sist de var på teater, revy eller musi-
kal. Blant dem med høyest utdanning
var andelen 25 prosent.

Det er klare forskjeller mellom
landsdelene når det gjelder forholdet
mellom folks besøk på profesjonelle
kulturtilbud og amatørtilbud. 80 pro-
sent av dem som bor i Oslo-regionen
var på en profesjonell forestilling sist
de var på teater, revy eller musikal. I
Nord-Norge var andelen bare 27 pro-
sent. Når det gjelder klassisk konsert
var 33 prosent av konsert-gjengerne i
Oslo-regionen på amatørkonsert. I
Østlandsfylkene ellers var 58 prosent
på amatørkonsert og i Nord-Norge
var 65 prosent på amatørkonsert.

Nyheter mest
populært i radio og fjernsyn
Nesten 60 prosent av dem som heifer
radio en gjennomsnittsdag hører på
nyheter. Ca. 40 prosent hører dis-
trikts- eller lokalprogram. Omtrent
like mange hører på underholdnings-
program. Omtrent 25 prosent horer
på værmelding og populærmusikk. 7
prosent hører på sports-sendinger,
barne-/ungdomsprogram og pro-
gram med klassisk musikk/musika-
ler. 5 prosent hører på religiose pro-
gram.

Det er bare små forskjeller mellom
kjønnene når det gjelder valg av ra-
dioprogram. Menn hører noe mer ny-
heter og distriktsprogram, mens kvin-
ner høre noe mer på underholdning
og religiose program. Barn og ung-
dom hører mer på popmusikk og bar-
ne-/ungdomsprogram enn andre al-
dersgsrupper. De eldste hører mer på
nyheter og religiose program. Perso-
ner med hay utdanning hører mer på
nyheter og informasjonsprogram enn
dem med lavere utdanning. De som
bor på Østlandet hører mindre på
distriktssendinger enn personer i an-
dre landsdeler.

Over 70 prosent av dem som ser på
fjernsyn en gjennomsnittsdag ser på
nyheter eller nyhetsmagasin. Ca. 25
prosent ser på spille-/TV-filmer og
sportssendinger. Omtrent 20 prosent
ser på underholdningsprogram, 15
prosent ser på samfunnsinformasjon
og 5 prosent ser på kulturinforma-
sjon.

Menn ser mer på sport og nyheter,
mens kvinner ser mer på TV-serier og
barne-/ungdoms-program. De eldste
ser mest på nyheter, informasjon og
underholdning, mens de yngre ser
mest på TV-serier, musikkvideoer og
barne-/ungdomsprogram. Det er små
forskjeller når det gjelder utdanning,
men de med høyest utdanning ser
noe mindre sport enn andre.

Romaner leses mest
Nesten 70 prosent av de bokene som
blir lest er romaner. Kvinnelige bokle-
sere leser i større grad romaner enn
mennene, som på sin side leser mer
litteratur om samfunn og politikk når
de leser en bok. Andelen som leser
romaner synker med økende alder. 80
prosent av bokleserne mellom 9 og 15
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år leste en roman sist de leste en bok.
Blant dem mellom 67 og 79 år var det
47 prosent romanlesere. De eldre leser
mer fakta- og debattbøker om sam-
funn og politikk og religiøs litteratur.
Folk med høy utdanning leser også
mer bøker om samfunn og politikk
enn det andre gjor.

Filmer: Komedier og action
Nesten hver fjerde kinogjenger så en
komedie sist de var på kino. Ca. 20
prosent så en action- eller kriminal-
film. Omtrent like mange så en barne
eller familiefilm. 10 prosent så et sosi-

-

aldrama, 6 prosent så en historisk
film og 5 prosent så en western.

Menn ser i større grad kriminal- el-
ler actionfilmer og western enn kvin-
ner. Kvinner ser på sin side oftere so-
sialdrama og barne- eller familiefil-
mer. Unge mellom 16 og 24 år ser be-
traktelig mer kriminal- og actionfil-
mer enn andre aldersgrupper når de
er på kino. De kinogjengerne som har
høyest utdanning ser oftere sosialdra-
ma og betraktelig sjeldnere kriminal-
og actionfilmer enn grupper med la-
vere utdanning.

Mer revy enn drama
Blant dem som har vært på scenefo-
restillinger var det 33 prosent som
sist så en revy, 19 prosent så kome-
die, 18 prosent var på musikal, 12
prosent så drama og 14 prosent var
på barneteater-forestilling. De mann-
lige teaterbesøkende så i stone grad
revyer enn kvinnene, mens kvinner
på sin side var noe mer på komedier
enn mennene. Aldersgruppen 9-15 år
ser naturlig nok oftere på barnefores-
tillinger når de er i teatersalen. Det er
den eldste aldersgruppen som i størst
grad foretrekker komedier. Personer
med høy utdanning ser oftere drama-
er enn andre, mens de med lav ut-
danning i større grad foretrekker re-
vyer når de går på sceneforestilling.
De som bor i Nord-Norge har i bety-
delig større grad vært på en revy sist
de var på en sceneforestilling enn folk
i andre landsdeler.

Av dem som har vært på ballett- el-
ler danseforestilling siste 12 måneder,
var det 38 prosent som sist så en klas-
sisk ballett, 34 prosent så en moderne
ballett eller danseforestilling, 11 pro-
sent så folkedans og 8 prosent så sel-

skapsdans. De mennene som var på
en slik forestilling så i stone grad mo-
derne ballett, mens kvinnene så noe
mer klassisk ballett. Andelen som ser
klassisk ballett Joker med økende ut-
danning.

Korkonserter mest populært
Blant dem som var på klassisk kon-
sert var det 43 prosent som var på
korkonsert, 35 prosent hørte klassisk
musikk, 27 prosent hørte kirkemusikk
og 14 prosent horte samtidsmusikk.
Det er små forskjeller mellom menn
og kvinner når det gjelder hva slags
konsert de velger når de går på klas-
sisk konsert. Den eldste aldersgrup-
pen går minst på konsert med sam-
tidsmusikk, men til gjengjeld mest på
konsert med kirkemusikk. Alders-
gruppen 9-15 år er den gruppen som
helst velger å hare på kor når de går
på klassisk konsert. Konsertbesøk
med klassisk musikk øker med øken-
de utdanning, mens det omvendte
gjelder for korkonserter. Det er perso-
ner som bor i Oslo-regionene som
helst velger klassisk musikk og sam-
tidsmusikk når de går på slike kon-
serter. Vestlendingene velger kirke-
konserter i stone grad enn andre og
folk i Nord-Norge går mest på kor-
konserter.

Rock og janitsjar
Nesten halvparten av dem som var
på konsert med populærmusikk siste
12 måneder, hørte rock eller pop sist
de var på en slik konsert. Nesten 1/4
horte korps- eller janitsjar, 13 prosent
hørte jazz. Like mange horte vise-
sang, seks prosent hørte folkemusikk
og fem prosent horte country & wes-
tern. Flere kvinner enn menn hørte
jazz, ellers er fordelingen mellom
kvinner og menn nokså jevn når det
gjelder valg av type populærkonsert.
Unge mellom 16 til 24 år er uten tvil
de mest ivrige til å gå på konsert med
rock eller pop når de går på populær-
konsert. Gruppen 45-66 år er mest ak-
tive når det gjelder jazz og viser. De
yngste og de eldste er de som har
størst interesse av korpskonsertene.

Folk med høy utdanning går sjeld-
nere enn andre på rock- eller popkon-
sert. De går i større grad enn andre ut
og heifer på viser og jazz. Rock- og
pop-konsertene er populære i alle

landsdeler, men mest i Trøndelag.
Det er også der visekonsertene er
mest besøkt. Country & western-kon-
sertene har størst oppslutning i Nord-
Norge og i Agder/Rogaland. På Vest-
landet er det folkemusikken har sitt
beste publikum. Folk på Østlandet
utenom Oslo /Akershus, på Vestlan-
det og i Trøndelag er de som helst
lytter til korpsmusikk når de går på
populærkonsert.

Fotballen dominerer
Blant dem som er idrettstilskuere var
over 60 prosent på fotballkamp sist
de var på et arrangement. 14 prosent
så handball, 5 prosent så skiidrett, 3
prosent så ishockey. Menn er langt
ivrigere fotballtilskuere enn kvinner,
som i større grad foretrekker hand-
ballkamper. Det er ingen store for-
skjeller i utdanning mellom dem som
er tilskuere til forskjellige idrettsgre-
ner. Heller ikke aldersmessig er det
store forskjeller, men det ser ut til at
de eldre i stone grad foretrekker fot-
ball når de går på idrettsarrangemen-
ter. Det er på Vestlandet at fotballen
står sterkest som publikumsidrett. Is-
hockey er mest populært i
Oslo/Akershus. Skisporten har størst
tilskuertilstrømning i Trøndelag og i
Oslo-regionen.

Ulik tilgang til kulturtilbud
Folks bruk av kulturtilbud er tydelig
avhengig av tilgjengeligheten av til-
budene. Bruken synker jo lenger unna
de enkelte tilbud er. Dette gjelder
særlig folkebibliotek, museum, kino-
forestillinger og kunstutstillinger.

Oslo/Akershus er den landsdelen
hvor flest kulturtilbud er lett tilgjeng-
elig. Det gjenspeiles i kulturbruken.
De som bor der benytter kulturtilbud
noe mer enn andre. Spesielt bruker de
teater/musikal/revy, opera /operette
mer enn folk i andre landsdeler, men
det gjelder også ballett- danseforestil-
ling, kino og museum. Idrettsarrang-
ement er mest besøkt av folk som bor
i Trøndelag og Nord-Norge.

Minst interesse for
kunst, opera og ballett
Folks interesse for ulike kulturtilbud
har mye å si for bruken av dem. Blant
dem som ikke har benyttet de ulike
kulturtilbudene, har manglende inter-
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esse størst betydning når det gjelder
kunstutstilling, opera /operette, bal-
lett-/danseforstilling, klassisk konsert
og idrettsarrangement. Det er færrest
som mangler interesse for kino og bi-
bliotek.

Den manglende interessen for for-
skjellige kulturtilbud er nokså jevnt
fordelt på de forskjellige landsdelene.
Et unntak er opera / operette, bal-
lett/dans og konsert med populær-
musikk. Personer bosatt i Nord-Nor-
ge framhever i mindre grad enn an-
dre landsdeler at de mangler interesse
for slike tilbud. I stedet legger de
større vekt på at tilbudene mangler i
deres nærmiljø.

Kultur i utlandet
Nordmenn er også aktive kulturbru-
kere når de er utenfor landets gren-
ser. 20 prosent av befolkningen har
vært på museum, utstilling e.l. i ut-
landet siste 12 måneder. 8 prosent
vært på konsert eller musikkarrang-
ement, 7 prosent vært på teater, musi-
kal e.l., 5 prosent har vært på idretts-
arrangement og 4 prosent har vært på
kinoforestilling.

Egenaktivitet
Når det gjelder folks egenaktivitet på
kulturområdet, viser undersøkelsen at
det er på idrettsfronten at aktiviteten
er størst; 36 prosent nordmenn er
medlem av idrettslag, og 27 prosent
har vært deltakere på idrettsarrang-
ement de siste to åra. Det er unge
menn som er de mest aktive deltaker-
ne.

37 prosent kan spille instrument og
13 prosent spiller regelmessig. 9 pro-
sent er med i kor eller orkester. 15
prosent har opptrådt offentlig med
sang eller musikk de siste to åra.
Kvinner og menn er omtrent like akti-
ve på dette området, der de unge do-
minerer.

15 prosent driver med billedkunst
eller kunsthåndverk på fritida, 2 pro-
sent har stilt ut slike arbeider i løpet
av de to siste åra og 5 prosent er med
i en kunstforening. Kvinner deltar of-
tere i slike aktiviteter enn menn og
fordelingen er nokså jevn på de for-
skjellige aldersgrupper.

2 prosent er med i amatørteater el-
ler -revygruppe, og 1 prosent har
opptrådt offentlig med slik gruppe de

siste to åra. 20 prosent er med i bok-
klubb, kvinner i større grad enn
menn. 1 prosent er med i filmklubb.

Undersøkelsen gir også et bilde av
hvor mange som har vært aktivt med
når innholdet i massesmedier utfor-
mes. 15 prosent av befolkningen er
blitt intervjuet i lokalavis i løpet av de
siste to åra. 7 prosent er blitt intervju-
et i en annen avis. Nesten dobbelt så
mange menn som kvinner er blitt in-
tervjuet og folk med høyere utdan-
ning i langt større grad enn de med
lavere utdanning. 9 prosent er blitt in-
tervjuet eller har deltatt i nærradio-
program siste to år, 4 prosent i NRKs
radioprogram. 2 prosent er blitt in-
tervjuet eller har deltatt i lokal-TV-
program. Like mange har vært med i
NRKs TV-program. Den samme ten-
densen er klar når det gjelder eter-
mediene som avisene. Menn og folk
med høyere utdanning dominerer
blant deltakerne.

Odd Frank Vaage er førstekonsulent i
Statistisk sentralbyrå, Seksjon for inter-
vjuundersøkelser.

Store forskjeller i kommune-
nes barnehagesatser
En familie i Oslo en årsinntekt på
375 000 kroner betaler vel 45 prosent
mer for en barnehageplass enn en til-
svarende familie i Troms. For familier
med en årsinntekt på 100 000 kroner
er barnehagesatsene lavest i fylkene
Akershus og Oslo og høyest i Hed-
mark og Nord-Trøndelag.

Statistisk sentralbyrå har gjennom-
fort en undersøkelse av foreldrebeta-
lingen i kommunale og private barne-
hager, på oppdrag fra Barne- og fami-
liedepartementet. Undersøkelsen vi-
ser at det er store ulikheter i kommu-

nale barnehagesatser. Private barne-
hager har generelt høyere satser,
men for enkelte husholdningsgrupper
er betalingen i private barnehager til-
nærmet den samme som i kommuna-
le barnehager.

Kommunale barnehager har sterkt
varierende satser. På fylkesbasis kan
årsbetalingen for en familie med en
årsinntekt på 100 000 kroner variere
fra 3 500 kroner til over 22 000 kro-
ner. Familien må betale minst i fylke-
ne Akershus, Oslo og Buskerud. Mest
betaler familien i Hedmark, Nord-
Trøndelag og More og Romsdal.

For familier med en årsinntekt på
375 000 kroner varierer årsbetalingen
fra vel 21 000 kroner (Troms, Sogn
og Fjordane, Finnmark og Oppland)
til om lag 29 000 kroner (Oslo og
Akershus) for ett barn i kommunal
barnehage.

Private barnehager har mindre
spredning i satsene og tar generelt
ikke hensyn til familiens inntekt ved
betaling. Årsbetalingen for ett barn
varierer mellom 26 500 kroner (Bodo
med omland) og 31 000 kroner (Oslo
og Stavanger med omland).

For noen husholdningsgrupper er
foreldrebetalingen i private og kom-
munale barnehager nesten den sam-
me. En familie bosatt i Oslo eller Ber-
gen som har en årsinntekt på
375 000 kroner betaler omtrent like
mye, enten man har kommunal eller
privat barnehageplass.
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Hjemme bra
[lien bode bést
Hilde H. Holte

I 1990 gjennomførte Statistisk sentral-
byrå en tidsnyttingsundersokelse som
viser hvordan nordmenn bruker dog-
nets 24 timer. Denne undersøkelsen
belyser hvor mye tid som brukes til
ulike aktiviteter. I tillegg kartlegges
hvem aktiviteten utføres sammen
med og hvor aktiviteten utfores. 1

Endringene i fritidmonsteret fra
1970 til 1980, da de to første
tidsnyttingsundersøkelsene ble gjenn-
omfort, var store og har vært godt be-
lyst (Lingsorn og Ellingsæter 1983,
Lingsom et.al. 1983). Derfor vil denne
artikkelen bare ta for seg endringene
mellom 1980 og 1990.

Over 6 timer fritid pr. dag
I 1990 hadde hver nordmann i gjenn-
omsnitt 6 timer og 11 minutter fritid
pr. dag. Menn har noe mer fritid enn
kvinner (20 minutter pr. dag).

Økningen i fritid fra 1980 til 1990
har vært relativt liten i forhold til
økningen fra 1970 til 1980. Økningen
1980-90 er i gjennomsnitt på 9 minut-
ter, mens økningen 1970-80 var hele
52 minutter.

Økningen i fritid 1980-90 har ikke
vært like stor for alle grupper. Menn
har hatt en stone økning enn kvinner,
henholdsvis 13 og 5 minutter, og per-

soner over 67 år har hatt en langt
sterkere økning enn personer i yngre
aldersgrupper.

Blant kvinner 16-24 år og 25-44 år
har det vært en svak nedgang i fritid.
Blant menn i yngste aldersgruppe har
det ikke vært noen endring, mens det
har vært en økning i de resterende al-
dersgruppene.

Økningen i fritid er blitt mulig for-
di begge kjønn har redusert tid brukt
til personlige behov. Kvinner har i til-
legg redusert sin tid til husholdsar-
beid, mens menn har redusert sin tid
til inntektsgivende arbeid.

Tabell 1. Tid til fritidsaktiviteter for kvinner
og menn i ulike aldersgrupper i
1980 og 1990. Timer og minutter

1980	 1990

Menn 	  6.08	 6.21

16-24 år 	  7.07 	 7.07
25-44 år 	  5.37 	 5.54
45-66 år 	  5.51 	 6.04
67-74 år 	  7.21 	 7.55

Kvinner 	  5.56	 6.01

16-24 år 	  6.34 	 6.30
25-44 år 	  5.29 	 5.26
45-66 år 	  5.51 	 6.12
67-74 år 	  7.07 	 7.39

25-44 åringene har minst fritid
Forskjellen i fritid mellom de yngste.
16-24 år, og de eldste, 67-74 år, har
blitt stone fra 1980 til 1990. På begge
tidspunkt var det de eldste som had-
de mest fritid, etterfulgt av de yngste.
I 1980 var denne forskjellen 14 minut-
ter for menn og 33 minutter for kvin-
ner. I 1990 er forskjellen 48 minutter
for menn og 1 time og 9 minutter for
kvinner.

Det er også samme aldersgruppe
som har minst fritid på begge tids-
punkt, nemlig 25-44 åringene. Denne
aldersgruppen har over 2 timer min-
dre fritid pr. dag enn de eldste.

Hva brukes fritiden til?
Omfanget av fritid er interessant i seg
selv, men vel så viktig er hva som
gjøres i fritiden.

Den fritidsaktiviteten nordmenn
bruker mest tid til er sosialt samvær,
med 2 timer og 3 minutter pr. dag,
dernest kommer fjernsynsseing med 1
time og 24 minutter. Minst tid bruker
nordmenn til underholdning, bare 13
minutter pr. dag. Hvor mye tid som
brukes til de resterende aktivitetene
varierer mindre, fra 31 minutter til 39
minutter daglig.

Sosialt samvær omfatter ikke all tid
brukt sammen med andre mennesker,
men tid hvor hovedaktiviteten er
f.eks. samtaler, besøk av eller hos
slektninger, venner eller naboer, sel-
skap el.l. Hvem man er sammen med
belyses ikke her.

Kjønnsforskjellene Om seg særlig
gjeldende når det gjelder sosialt sam-
vær, idrett og friluftsliv og fjernsyns-
seing. Daglig bruker kvinner 20 minut-
ter mer tid til sosialt samvær enn

elv om økningen i fritid har vært liten i løpet av 1980-
tallet, har det skjedd viktige endringer. Tid brukt til akti-

1110. viteter utenfor hjemmet oker. Menn har hatt en  større
økning i mengde fritid enn kvinner, men endringene i tid
brukt til de enkelte fritidsaktivitetene viser ingen entydige ,for-
skjeller mellom kjønnene. Når det gjelder noen fritidsaktivite-
ter, feks. lesing og reising, er det mindre forskjell mellom
kvinner og menn i 1990 enn i 1980, mens når det gjelder id-
rett og friluftsliv og fjernsynsseing, er forskjellene blitt større.
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Figur 1
Samlet fritid fordelt på ulike aktiviteter. Prosent

Reiser 9%
Idrett/friluftsliv 8%

Underholdning 3%
Annen fritid 13%

Lesing 11%

Fjernsynsseing 23%

Sosialt samvær 33%

FRITID

menn, mens menn bruker 22 minutter
mer til fjernsynsseing enn kvinner.
Menn bruker 12 minutter mer tid til
idrett og friluftsliv enn kvinner. For
de andre aktivitetene er det små
kjønnsforskjeller .

Reiser og underholdning
oker mest, lesing reduseres
Tid brukt til underholdning har økt
fra 10 minutter daglig i 1980 til 13 mi-

nutter i 1990, en økning på 30 pro-
sent. Reiser øker med 6 minutter, en
økning på 23 prosent. Selv om fjern-
synsseing oker mest målt i minutter,
8 minutter, utgjør dette en økning på
bare 11 prosent fra 1980.

Tid brukt til lesing er redusert med
6 minutter, en reduksjon på 13 pro-
sent. Lesing omfatter lesing av booker,
aviser, tidskrifter, ukeblader og annet.
Særlig blant unge er det en sterk ned-
gang i andelen som leser. Lesing er
også ofte biaktivitet på reiser. Siden
tid til reiser har økt, kan lesing som bi-
aktivitet også ha økt. Man kan ikke
konkludere utelukkende på grunn av
dette tallet at vi leser mindre i Norge.
Andre data tyder på at boklesing øker
i flere aldersgrupper (Barstad 1992).

Det fører for langt å gå nærmere
inn pi alle fritidsaktivitetene. Fjernsyns-
seing, underholdning og idrett og fri-
luftsliv skal vi se nærmere på fordi
det her er interessante forskjeller mel-
lom aldersgruppene.

De eldste ser mest fjernsyn
Både blant kvinner og menn er det de
eldste som ser mest på fjernsyn, og de
yngste som ser minst. En stor del av

denne forskjellen skyldes at det er en
langt mindre andel av de yngste som
ser på fjernsyn, men også at de unge
som ser på fjernsyn ser i kortere tid
enn de eldste.

Når tid brukt til fjernsynsseing ses i
forhold til total mengde fritid i de uli-
ke aldersgruppene, er det bare de
unge som skiller seg ut. Personer 16-
24 år bruker ca. 15 prosent av sin fri-
tid til fjernsynsseing, kvinner over 25
år bruker noe over 20 prosent, mens
menn over 25 år bruker nesten 30
prosent av fritiden. Det ser ut til at
samlet mengde fritid i stor grad av-
gjør hvor mye hver enkelt alders-
gruppe bruker til fjernsynsseing.

Eldre menn befester
sin posisjon som TV-slaver
Menn i alle aldersgrupper bruker mer
tid til fjernsynsseing i 1990 enn i 1980,
mens blant kvinner er det bare de 45
år og over som oker sin tid nevnever-
dig. Forskjellen i tid brukt til fjern-
synsseing mellom kvinner og menn
de ulike aldersgruppene viser dermed
en økning fra 1980 til 1990. Størst for-
skjell mellom kvinner og menn er det
blant de eldste. Menn 67-74 år ser 28
minutter mer på fjernsyn pr. dag enn
kvinner i samme aldersgruppe.

Forskjellene mellom kvinner og
menn henger både sammen med at
en større andel menn ser på fjernsyn
og at de som ser på fjernsyn ser leng-
re tid. Økningen i tid brukt til fjern-
synsseing for både kvinner og menn
skyldes i større grad at de som ser på
fjernsyn ser i lengre tid enn at det er
flere som ser på fjernsyn.

De yngste bruker
mest tid til underholdning
Underholdning omfatter aktiviteter
som restaurantbesøk, tilskuer ved
idrettsarrangement, besøk på kino,
teater, konsert og opera. I alt bruker
en nordmann gjennomsnittlig 13 min-
utter daglig i 1990 til underholdning.
Det er menn og kvinner i aldersgrup-
pen 16-24 år som bruker mest tid til
slike aktiviteter, omtrent dobbelt så
mye tid som 25-44-åringene.

Blant de yngste er det en nedgang i
gjennomsnittlig tid brukt til under-
holdning som skyldes at gjennom-
snittlig tid pr. person som har deltatt
har gått ned. Andelen som har deltatt
i underholdningsaktiviteter har steget
i alle aldersgrupper og for begge
kjønn.

67-74-åringene oker sin tid
brukt til idrett og friluftsliv
For kvinner og menn som helhet er
det små endringer i tid brukt til idrett
og friluftsliv, men for enkelte alders-
grupper er endringene betydelige.
Blant menn 67-74 år oker tid brukt til
idrett og friluftsliv fra 37 minutter dag-
lig til 53 minutter, blant kvinner i
samme aldersgruppe oker tiden fra 23
til 28 minutter. For begge grupper er
det en økning i andelen som deltar i
idrett og friluftsliv, og blant menn er
det også en økning i tid brukt til den-
ne aktiviteten når de deltar. Barstads
artikkel i dette nummer av Samfunns-
speilet viser at denne aldersgruppen
har en bedret helse som kommer til
uttrykk i stone deltagelse i idrett og
friluftsliv.

Blant unge kvinner, 16-24 år, er det
en nedgang fra 39 minutter i 1980 til
31 minutter i 1990. Denne nedgangen
skyldes at det er en nedgang i ande-
len som deltar.

Mer uteorientert, mindre
hjemmeorientert fritid
I Tidsnyttingsundersøkelsene kan ste-
det aktivitetene utføres registreres.
Stedene deles inn i 3 grupper: i/ved
bolig, i nærmiljø og utenfor nærmiljø.
Nærmiljø vil være innenfor gangav
stand fra boligen. Tid brukt i nærmil-

-

jo synker for alle aldersgrupper fra
1980 til 1990.

Fritid brukt i/ved bolig viser bare
små endringer for de fleste alders-
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Tid brukt til utvalgte fritidsaktiviteter. Menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Prosent
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Figur 3
Endringer i andelen som er hjemme på ulike tider av *net. Gjennomsnitt
for virkedager og helgedager 1980-1990. Prosent
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FRITID

gruppene. Det er de eldste som har
en økning i fritid tilbrakt i/ved bolig,
men den daglige økningen er bare 8
minutter for menn og 17 minutter for
kvinner. Sett i forhold til økningen i
total mengde fritid er dette en liten
økning. Den største reduksjonen gjel-
der kvinner i aldersgruppen 16-24
år, som tilbringer 18 minutter mindre
av sin fritid i/ved boligen.

Alle aldersgrupper har hatt en
økning i fritidsaktiviteter utenfor
nærmiljøet fra 1980 til 1990. Økning-
en er størst for de yngste, 16-24-åring-
ene. Men også 67-74-åringene har en
økning på en halv time pr. dag.
Økningen i mengde fritid som til-
bringes utenfor nærmiljø er for de
fleste aldersgrupper større enn
økningen i fritid, mengden fritidsakti-
viteter som tidligere foregikk i/ved
bolig eller i nærmiljø er også redusert.

Når det for noen aldersgrupper
også har skjedd en økning i fritid til-
brakt i/ved boligen skyldes det at tid
tilbrakt i nærmiljøet har blitt redusert

Tabell 2. Gjennomsnittlig tid brukt til fritids-
aktiviteter utenfor nærmiljøet for
kvinner og menn i ulike alders-
grupper 1980 og 1990.
Timer og minutter

1980	 1990
Menn

	16-24år 	  2.41 	 3.17
	25-44år 	  1.47 	 2..11

	

45-66år 	  1.24 	 1.39

	

67-74år 	  1.17 	 1.47

Kvinner
	16-24 år 	  2.25 	 3.10
	25-44år 	  1.24 	 1.42

	

45-66 år 	  1.05 	 1.38

	

67-74 år 	  0.52 	 1.25

for alle aldersgrupper for begge
kjønn. Nedgangen i fritid tilbrakt i
nærmiljøet utgjør 47 minutter for
menn, og 38 minutter for kvinner.

Figur 3 viser at andelen som til-
bringer tid hjemme har sunket både
på hverdager og helgedager, og stort
sett hele døgnet. Fortsatt tilbringes
den største delen av døgnet hjemme,
63 prosent av døgnet, for de eldste er
andelen 79 prosent. Nedgangen i tid
brukt hjemme utgjør 52 minutter på
hverdager, 59 minutter på lørdager
og 63 minutter på søndager (Harald-
sen og Kitterod 1992).
1. For en nærmere beskrivelse av tidsnyt-
tingsundersøkelsen, se Kitterods artikkel
i dette nummeret.

Fritid omfatter idrett og friluftsliv, under-
holdning (tilskuer ved idretts-
arrangement, kino, teater o.l. og restau-
rantbesesk), fjernsynsseing, sosialt sam-
vær, lesing og reiser i samband med fri-
tid. Fritidsaktiviteter som ikke omfattes
av de nevnte fritidsaktivitetene, f.eks.
håndarbeid, lytting til radio og brevskri-
ving, grupperes under annen fritid.

Selv om det i dagboka ble notert even-
tuelle biaktiviteter, blir det med fritidsak-
tiviteter i denne artikkelen bare ment tid
hvor fritidsaktiviteter er hovedaktivitet.
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Om data
Denne statistikken omfatter fornavn
folkeregisteret i 1991. Det er en frist på 6

	
Vil

derfor med barn født på slutten av 1 990
1991. I alt blir det en årgang. Vi har tilsvar

Hva er fornavn? Mange har mer enn ett. Noen bruker begge, noen det
første og det forekommer at det siste er det som benyttes til daglig. Her
studerer vi første fornavn. Både Ole og Ole Kristian havner
Navn med bindestrek holdes derimot for seg.

Videre er navn som har forskjellige skrivemiter slått sammen, feks. Kristi-
an/Christian. Sammenslåingen er gjort med undertegnedes subjektive
skjønn. Det vil alltid være tvilstilfeller. Feeks. har jeg latt Erik og Eirik være
forskjellige navn. En sammenslåing ville fort dem helt i teten.
Vær oppmerksom på at lister som finnes i navnebøker øl. vanligvis ikke
har slått sammen navn på denne måten. Dette gjor sammenligning over tid
vanskelig.

37

Arets navn:

Kristian og Made
Jørgen Ouren

"Si meg hva du heter, og jeg skal for-
telle hvor gammel du er". Litt over-
drevet uttrykker dette hvor motepre-
get valget av fornavn er. I de tusen
hjem sitter foreldre med den hyggeli-
ge sysselen å finne navn til barna
sine. Det er mange hensyn å ta: Alle
berørte må synes det er pent. Kanskje
ønsker man oppkalling. Mange øn-
sker et navn som ikke er alt for van-
lig, slik at barnet unngår å være en av
mange i barnehage og skole. Proble-
met er at vi alle er preget av de sam-
me strømninger i tiden, og uten å vite
det velger man ofte et motenavn.

Landsoversikt 1991
Tabell 1 viser de 30 mest brukte navn
i 1991. Det oppgis rangering, antall
barn med navnet og fordeling på
skrivemåtene der det finnes flere.

av de områdene som er tatt med her
står Vegard sterkt i Troms (16. plass).

Helt nede på 38. plass finner vi An-
dré. Men hele 1080 barn har André
som navn nummer 2, med og uten
bindestrek. Kim André (133) er mest
brukt. Det betyr at André antagelig er
det mest brukte navn totalt sett.

Ser vi på skrivemåten, finner vi at
noen navn har en dominerende skri-
vemåte, Thomas over Tomas (634-
/44), Vegard over Vegar (280/48). And-
re fordeler seg jevnere, og hva som er
vanligst kan variere mellom ulike
deler av landet (Kristian/Christian
435/359).

Jenter
Den store overraskelsen i 1991 kom-
mer på jentesiden. Marte og Silje har
detronisert Ida, som har vært i teten i
mange år, til 3. plass. Karoline, som

er nyere som motenavn er falt til 4.
plass. Det er likevel for tidlig å av-
skrive Ida og Karoline. I Oslo og Bæ-
rum er disse fortsatt på topp.

Ser vi nedover på listen, finner vi
på 5. Kristine/Christine med en over-
vekt av K framfor Ch (394/235). Der-
nest Camilla som langsomt er på vei
ned. Cathrine på 8. plass utmerker
seg med mange brukte skrivemåter.
Et gammelt godt navn som Ingrid fin-
ner vi helt oppe på 11. plass.

Lengre ned på listen finner vi på
15. plass Julie på vei opp. Anne, det
mest populære navnet i alle år, fra
krigen og ut på 80-tallet, finner vi på
21. plass, ned fra 13.

Ser vi på skrivemåten er det mange
navn hvor leirene er ganske jevnstore,
Marte/Marthe 431/297, Karoline/Ca-
roline 450/299, Christina/Kristina
174/149 osv.

Gutter
Kristian og Kristoffer er de mest
brukte navnene, med god margin til
Andreas og Thomas. I 1990 var Tho-
mas jevnt med de to i toppen. Tho-
mas har vært ledende helt siden 1975
og er nå kanskje på hell.

Vi finner etablerte motenavn som
Marius og Daniel på plass 8 og 9. Mer
overraskende er kanskje Joakim på
11. og Mats/Mads på 16.

Ole er fortsatt mye brukt (12. plass),
men hele 480 av 554 har flere navn. I
tillegg er det 98 Ole-bindestrek navn.

Vegard har vært omtalt som et
kommende navn etter vinterens ski-
eventyr. Vi finner Vegard på 26.
plass. Om det blir mer populært, får
tiden vise. Det er verd å merke seg at
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Tabell 1. Mest brukte navn i Norge. 1991

Gutter
Nr. Ant.
1 794 Kristian

(435 Kristian
359 Christian)

2 786 Kristoffer
(429 Kristoffer
264 Christoffer
93 Christopher)

3 685 Andreas
4 678 Thomas

(634 Thomas
44 Tomas)

5 629 Martin
6 618 Alexander

(375 Alexander
243 Aleksander)

7 583 Stian
8 581 Marius
9 580 Daniel
10 577 Fredrik

(548 Fredrik
17 Frederik
12 Fredrick)

11 569 Joakim
(328 Joakim
210 Joachim
31 Joacim)

12 554 Ole
13 548 Anders
14 484 Eirik
15 482 Lars
16 439 Mats

(298 Mats
141 Mads)

17 426 Magnus
18 405 Espen
19 375 Jonas
20 361 Morten
21 351 Simen
22 342 Håkon

(281 Håkon
61 Haakon)

23 340 Henrik
24 335 Jørgen
25 327 Kim
26 324 Vegard

(280 Vegard
48 Vegar)

27 304 Erik
28 282 Sindre
29 263 Tor

(194 Tor
69 Thor)

30 255 Kenneth
(239 Kenneth
16 Kennet)

Jenter
Nr. Ant.
1 728

2 722
3 711
4 704

5 629

6 591

7 459
8 448

9 430
10 367
11 364

12

13 320
14 318
15 317
16 312
17 312
18 299
19 295
20 294
21 292
22 286
23 277

24 268
25 258

26 246

27 243
28 239
29 233
30 230

Marte
(431 Marte
297 Marthe)
Silje
Ida
Karoline
(405 Karoline
299 Caroline)
Kristine
(394 Kristine
235 Christine)
Camilla
(508 Camilla
83 Kamilla)
Stine
Cathrine
(188 Cathrine
167 Katrine
70 Kathrine
23 Catrine )
Maria
Linn
Ingrid
(353 Ingrid
11 Ingri)
323 Christina
(174 Christina
149 Kristina)
Mari
Malin
Julie
Marie
Hanne
Elisabeth
Charlotte
Helene
Anne
Tonje
Martine
(265 Martine
12 Marthine)
Lene
Kristin
(247 Kristin
11 Christin)
Sara
(188 Sara
58 Sarah)
Anette
Line
Tina
Cecilie

ÅRETS NAVN

Mer enn ett fornavn?
I 1991 fikk 26,5 prosent av guttene og
26,0 prosent av jentene mer enn ett
navn. I tillegg hadde h.h.v. 3,5 pro-
sent og 2,4 prosent navn med binde-
strek. Med andre ord newer 7 av 10
seg med ett navn på barna. Tallene
for 1990 er bemerkelsesverdig like -
26,4/25,9 for to navn, 3,6/2,6 for bin-
destrek.

Bruken av bindestrek varierer mel-
lom regioner. I Oslo finner vi binde-
strek bare hos 1,5 /1,3 prosent av bar-
na. (I Bærum var det enda færre: i
1990 og 1991 var det bare 7 jenter
(0,9%) med bindestrek i navnet). I
Troms hadde 8,4 prosent av guttene
og 5,4 prosent av jentene bindestrek.

Bruken av flere navn varierer ikke
så mye. I Oslo har ca. 30 prosent flere
navn, i Troms har 34 prosent av jente-
ne flere navn.

Regionale forskjeller
Tabell 2 viser topp-20 for noen ut-
valgte områder: Oslo, Bærum, Hed-
mark, Rogaland og Troms. Bærum er
tatt med fordi det antas at motebølgen
oppstår i "Oslo-vest" og at Bærum
representerer "beste vestkant" bedre
enn Oslo samlet.

I tabellen er benyttet den skrivefor-
men som er vanligst i det aktuelle
distrikt. Vi ser således at Kristian har
flertall for Ch i Oslo og Bærum, men
K i de andre regionene. Tilsvarende
er det med Karoline/Caroline.

Det mest utpregede lokalnavn er
guttenavnet Jone på 27. plass i Roga-
land. Navnet brukes praktisk talt ikke
ellers i landet. En kuriositet er at Jone,
som også kan være jentenavn (lite
brukt), av justisdepartementet tidlig
på 70-tallet ble fastlagt å være jente-
navn, selv om det har lang tradisjon
som guttenavn i Rogaland.

I tabellen er tatt med antall pr. tu-
sen som har navnet. Her varierer tal-
lene en god del. Vi ser at 3,5 prosent
av jentene i Bærum heter Caroline,
mens vanligste navn i Oslo, Ida, bare
brukes av 2,1 prosent. Tilsvarende
sees nedover listene. Oslo synes å ha
en stone spredning enn f.eks. Bærum.
Det kan være flere forklaringer på
dette: Andelen barn med ikke-norsk
kulturbakgrunn er stor i Oslo, og
man kan anta disse i stor grad benyt-
ter egne navnetradisjoner. Videre har
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ARETS NAVN

Tabell 2. Mest brukte navn i utvalgte områder. 1991
Jenter:

An-	 Pr.
tall 1 000

	728
	

24

	

722
	

23

	

711
	

23

	

704
	

23

	

629
	

20

	

591
	

19

	

459
	

15

	

448
	

14

	

430
	

14

	

367
	

12

	

364
	

12

	

323
	

10

	

320
	

10

	

318
	

10

	

317
	

10

	

312
	

10

	

312
	

10

	

299
	

9

	

295
	

9

	

294
	

9

	

79
	

21

	

74
	

20

	

74
	

20

	

65
	

17

	

64
	

17

	

60
	

16

	

59
	

16

	

53
	

14

	

48
	

13

	

47
	

12

	

44
	

12

	

43
	

11

	

43
	

11

	

40
	

10

	

38
	

10
35

	

35
	

9

	

34
	

9

	

32
	

8

	

30
	

8

	

26
	

35

	

21
	

28

	

19
	

25

	

18
	

24

	

17
	

23

	

17
	

23

	

15
	

20

	

14
	

18

	

14
	

18

	

13
	

17

	

13
	

17

	

10
	

13

	

9
	

12

	

9
	

12

	

9
	

12

	

8
	

10

	

8
	

10

	

8
	

10

	

8
	

10

	

7
	

9

	An- 	 Pr.
Nr.	 Navn	 tall 1 000

Hele landet:
1	 Kristian	 794
	

24
2	 Kristoffer 786
	

24
3 Andreas	 685
	

21
4 Thomas	 678
	

21
5 Martin	 629
	

19

	

6 Alexsander 618
	

19
7 Stian	 583
	

18
8 Marius	 581
	

18
9 Daniel	 580
	

18
10 Fredrik	 577

	
18

11 Joakim	 569
	

17
12 Ole	 554

	
17

13 Anders	 548
	

17
14	 Eirik	 484

	
15

15 Lars	 482
	

15
16 Mats	 439

	
13

17 Magnus	 426
	

13
18 Espen	 405

	
12

19 Jonas	 375
	

11
20 Morten	 361
	

11

Oslo:
1 Andreas
	

85
	

22
2 Christian
	

84
	

21
3
	

Kristoffer
	

75
	

19
4 Martin
	

67
	

17
5 Daniel
	

65
	

17
6 Thomas
	

63
	

16
7 Marius
	

62
	

16
7 Fredrik
	

62
	

16
7 Eirik
	

62
	

16

	

7 Alexander 62
	

16
11 Magnus
	

61
	

15
12 Jonas
	

57
	

14
13
	

Stian
	

56
	

14
14 Anders
	

55
	

14
15 Håkon
	

50
	

13
16 Simen
	

47
	

12
17 Henrik
	

47
	

12
17 Lars
	

43
	

11
19 Mats
	

42
	

10
20
	

Nicolai
	

41
	

10

Bærum:
1 Magnus
	

26
	

34
2
	

Kristoffer
	

23
	

30
3 Martin
	

20
	

26
3 Eirik
	

20
	

26
5 Fredrik
	

18
	

23
5 Christian
	

18
	

23
7 Håkon
	

16
	

21
7 Andreas
	

16
	

21
9 Anders
	

15
	

19

	

9 Alexander 15
	

19
11
	

Morten
	

14
	

18
11
	

Jørgen 	14
	

18
13 Henrik
	

13
	

17
14 Thomas
	

12
	

15
14 Simen
	

12
	

15
14
	

Petter
	

12
	

15
17
	

Lars
	

11
	

14
17
	

Carl
	

11
	

14
19 Jonas
	

10
	

13
20 Marius
	

9
	

11

	An- 	 Pr.
Nr. Navn 	 tall 	 1 000

Hedmark:
1 Anders	 39	 31
2 Thomas	 35	 28
3 Ole	 34	 27
4 Simen	 29	 23
4 Martin	 29	 23
6	 Kristoffer	 28	 22
7 Joakim	 27	 21
8 Fredrik	 26	 21
9 Stian	 25	 20

10 Lars	 24	 19
11	 Kristian	 23	 18
12 Mats	 21	 17
12 Marius	 21	 17
14 Erik	 20	 16
15 Espen	 18	 14
15 Andreas	 18	 14
17 Håkon	 17	 13

	

17 Alexander 17	 13
19 Jonas	 16	 13
19	 Daniel	 16	 13

Rogaland:
1	 Kristian
	

89	 29

	

2 Alexander 78	 25
3 Thomas
	

76	 25
4 Ole
	

66	 21
5	 Kristoffer
	

64	 21
6 Andreas
	

60	 19
7 Stian
	

57	 18
7 Eirik
	

57	 18
9 Joakim
	

54	 17
9 Daniel
	

54	 17
11 Espen
	

48	 15
11 Anders
	

48	 15
13 Fredrik
	

45	 14
14 Morten
	

44	 14
14 Marius
	

44	 14
16	 Erik
	

41	 13
17 Tor
	

38	 12
18 Sindre
	

37	 12
19 Vegard
	

35	 11
20 Lars
	

34	 11

Troms:
1 Daniel
	

42
	

23
2 Thomas
	

41
	

22
2	 Kristoffer
	

41
	

22
4 Andreas
	

40
	

22
5	 Kristian
	

38
	

21

	

6 Alexander 35
	

19
7 Joakim
	

34
	

19
8 Mats
	

33
	

18
9 Martin
	

31
	

17
9 Marius
	

31
	

17
11	 Jonas
	

30
	

16
12	 Stian
	

29
	

16
13 Jørgen 	28

	
15

13 Fredrik
	

28
	

15
15 Michael
	

27
	

15
16 Vegard
	

26
	

14
16 Magnus
	

26
	

14
16	 Christer
	

26
	

14
19 Simon
	

25
	

13
19 Anders
	

25
	

13

Nr. Navn

Hele landet:
1 Marte
2
	

Silje
3 Ida
4 Karoline
5
	

Kristine
6 Camilla
7 Stine
8 Cathrine
9 Maria

10 Linn
11
	

Ingrid
12
	

Christina
13 Mari
14 Malin
15
	

Julie
16 Marie
16 Hanne
18
	

Elisabeth
19
	

Charlotte
20 Helene

Oslo:
1	 Ida
2 Marte
3 Caroline
4 Camilla
5	 Kristine
6	 Julie
7	 Silje
8 Maria
9 Sara

10 Thea
11	 Ingrid
12	 Stine
13 Katrine
14 Marie
15 Helene
16 Charlotte
17 Andrea
18 Martine
19	 Emilie
20 Mari

Bærum:
1	 Caroline
2 Ida
3 Marte
4 Martine
5	 Silje
5	 Kristine
7	 Julie
8 Thea
8 Ingrid

10 Maria
10 Camilla
12	 Elisabeth
13	 Vilde
13 Cathrine
13 Andrea
16 Victoria
16 Marie
16 Linn
16	 Benedicte
20	 Kristina

	

An-	 Pr.
Nr. Navn	 tall	 1 000

Hedmark:
1 Marte
	

36
	

32
2 Ida
	

34
	

30
3 Mari
	

30
	

26
4 Karoline
	

26
	

23
4 Camilla
	

26
	

23
6
	

Silje
	

24
	

21
7 Nina
	

20
	

17
8 Stine
	

16
	

14
8 Maren
	

16
	

14
8 Anne
	

16
	

14
11
	

Line
	

15
	

13
11 Hanne
	

15
	

13
13 Linn
	

14
	

12
13 Hege
	

14
	

12
15 Thea
	

13
	

11
15 Oda
	

13
	

11
15 Malin
	

13
	

11
15
	

Linda
	

13
	

11
15
	

Kine
	

13
	

11
20
	

Kristine
	

12
	

10

Rogaland:
1	 Kristine
	

73
	

26
2	 Silje
	

67
	

23
3 Cathrine
	

55
	

19
4 Karoline
	

53
	

18
5 Maren
	

48
	

17
6 Stine
	

47
	

16
6 Ida
	

47
	

16
6 Camilla
	

47
	

16
9 Hanne
	

39
	

13
10 Marte
	

38
	

13
10 Anne
	

38
	

13
12 Ingrid
	

36
	

12
13 Linn
	

35
	

12
13 Hege
	

35
	

12
15 Marie
	

33
	

11
15 Lene
	

33
	

11
15	 Christina
	

33
	

11
18	 Elisabeth
	

32
	

11
19 Mari
	

31
	

11
19	 Cecilie
	

31
	

11

Troms:
1	 Karoline
	

45
	

27
2 Ida
	

43
	

25
3	 Silje
	

39
	

23
4 Kristine
	

37
	

22
5 Marte
	

34
	

20
6 Stine
	

29
	

17
7 Julie
	

28
	

16
8 Maria
	

26
	

15
9 Linn
	

25
	

15
9 Camilla	 25
	

15
11	 Katrine
	

22
	

13
11	 Charlotte
	

22
	

13
13 Tina	 20

	
12

13 Malin
	

20
	

12
15	 Trine
	

18
	

10
15 Therese
	

18
	

10
17	 Lisa
	

17
	

10
17 Hanne
	

17
	

10
17	 Elisabeth
	

17
	

10
20 Marita
	

16
	

9

Gutter:

SAMFUNNSSPEILET NR. 2 1992 	 39



vi bruken av bindestreksnavn. Disse
regnes for seg i denne oversikten og
bidrar til lavere frekvenser der hvor
det benyttes mye bindestrek, for ek-
sempel i Troms.

Hvor er det blitt
av de gamle navnene?
I navnebøker finner man ofte statis-
tikk over navnebruk i tidligere tider.
Her er ikke navn med ulike skrivemå-
ter slått sammen. Tar vi de 5 mest
brukte i 1970-74 etter den metoden og
ser hvor de er i dag finner vi:

Jenter:	 Gutter:
1 Anne 21	 Jan	 33
2 Hege 43	 Rune 68
3 Monica 59	 Geir	 91
4 Hilde 53	 Bjorn 37
5 Nina 41	 Morten 20

Vi ser at endringene er store, men alle
navnene er fortsatt i bruk. Minst
brukte navn, Geir på 91. plass, brukes
70 ganger.

Hadde vi gått lenger tilbake i tid,
ville endringene på jentesiden blitt
stone. Navn som Gerd, Bjørg og Else,

for ikke å snakke om Olga og Borg-
hild, brukes nesten ikke lenger (mind-
re enn 10 i året). Guttenavnene er mer
robuste for tidens tann.

Arets vinnere
Tabell 3 viser navn med størst fram-
og tilbakegang fra året for. Her er
ikke tatt hensyn til ulike skrivemåter.
Således har f.eks. Kristian gått frem,
mens Christian har gått tilbake. Vide-
re har 6 forskjellige skrivemåter av
Nikolai tilsammen gått fra 43 til 171.

Det mest bemerkelsesverdige er til-
bakegangen for Thomas, som har
vært på topp i en årrekke. Sammen
med Camilla er det navn som kan fø-
res tilbake til 1968-generasjonen. Dis-
se vil nok gradvis tape sin popularitet
i årene fremover.

Ida og Karoline måtte vike for årets
vinnere Marte og Silje. Men de holder
fortsatt teten i Bærum. Vi kan anta at
årets tilbakegang er tilfeldig. Julie,
Vilde og Thea er navn å være obs. på.

Magnus står bemerkelsesverdig
sterkt i Bærum. Vær ellers obs. på Ei-
rik, Jørgen, Henrik, Petter og Mikkel.

Tabell 3. Arets vinnere: Navn med statist økningen og størst reduksjon
fra 1990 til 1991

Økning: 	 Reduksjon:
Gutter	 Gutter
1	 + 84 629	 Martin	 1 4- 128 634	 Thomas
2	 + 81 281	 Håkon	 2 -:- 98 327	 Kim
3	 + 75 375	 Jonas	 3 ÷ 55 359	 Christian
4	 + 68 167	 Simon	 4 ÷ 47 154	 Erlend
5	 + 66 554	 Ole	 5	 -E. 46 141	 Kjetil
6	 + 51 484	 Eirik	 6 ÷- 40 250	 Petter
7	 + 41 335	 Jørgen	 7 ÷ 34 115	 Rune
8	 + 40 145	 Adrian	 8 .i- 33 375	 Alexander
9	 + 39 580	 Daniel	 9 ÷ 33 168	 Jon

10	 + 39 104	 Runar	 101 -:- 31 581	 Marius

Jenter	 Jenter
1	 + 87 722	 Silje	 1	 ÷ 66 191	 Marianne
2	 + 72 431	 Marte	 2	 -:- 61 239	 Line
3	 + 71 312	 Marie	 3 ÷ 60 174	 Christina
4	 + 65 317	 Julie	 4	 ÷ 51 459	 Stine
5	 + 65 126	 Vilde	 5 4- 40 292	 Anne
6	 + 62 218	 Thea	 6 ÷ 40 155	 Kine
7	 + 62 175	 Emilie	 7 ÷ 39 195	 Therese
8	 + 55 297	 Marthe	 8 ÷ 37 508	 Camilla
9	 + 53 188	 Sara	 9	 ÷ 31 154	 Siri

10	 + 45 268	 Lene	 10 ÷ 29 187	 Nina

ARETS NAVN

Færre fodsler og
flere dødsfall i 1. kvartal
Det ble født vel 15 200 barn i 1.
kvartal, som er 250 færre enn i tilsva-
rende periode i fjor. Samtidig økte tal-
let på døde med 500 til 12 250. Flyt-
temonsteret var i store trekk uendret,
med et netto innflyttingsoverskudd til
Norge på 1 900 personer. Dette viser
foreløpige tall fra Statistisk sentralby-
rås befolkningsstatistikk.

Når både flyttinger innenlands og til
og fra Norge ses under ett, hadde
Oslo/Akershus en betydelig nettoinn-
flytting på 1 600, om lag som i 1.
kvartal i fjor. Rogaland hadde en net-
toinnflytting på vel 350, mot en netto-
utflytting på 120 samme kvartal Aret
for. Ni andre fylker hadde positiv flyt-
tebalanse. Av disse var det Hedmark,
Vestfold og Finnmark som bedret sin
flyttebalanse mest.

Alle fylkene bortsett fra Hedmark,
Oppland, Buskerud og Telemark had-
de fødselsoverskudd. Størst fødsels-
overskudd hadde Rogaland, Akers-
hus og Hordaland.

Befolkningsveksten var størst i Oslo
og Rogaland. Fylkene Østfold, Hed-
mark, Oppland, More og Romsdal og
Nord-Trøndelag hadde nedgang i fol-
ketallet.

Det foreløpige folketallet i Norge
ved utgangen av 1. kvartal var
4 278 600.0
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Figur 1
Andelen enpersonhusholdninger i ulike
aldersgrupper. 1970, 1980 og 1990. Prosent

Prosent

Alder
Kilde: Folke- og boligtellingene

ntallet aleneboende er økende og er mer en doblet siden
1970. Økningen har vært særlig stor i de yngste alders-
gruppene, hvor færre nå lever i parforhold. Personer

som bor alene er en lite ensartet gruppe, også når det gjelder
økonomi og boligstandard.

bo alene
Ole Gulbrandsen

Det at personer bor alene har vikti-
ge og interessante sider som kan tren-
ge ytterligere belysning. To hoved-
trekk er særlig viktige; de sosiale og
psykologiske sidene ved det å bo ale-
ne, og de materielle sidene. I begge
tilfelle er det oftere problemene enn
de mer positive trekkene ved alene-
tilværelsen som omtales. Undersokel-
ser viser imidlertid ikke noe entydig
bilde av enslige som en problemgrup-
pe.

Personer som bor alene er ingen
ensartet gruppe, bl.a. varierer de i al-
der fra under 20 år til over 90. Det er
snakk om flere grupper i ulike livsfa-
ser. Både den sosiale/psykologiske og
den materielle situasjonen kan være
svært forskjellig. Den store variasjo-
nen gjør det vanskelig å foreta samle-
beskrivelser eller påvise generelle år-
sakssammenhenger.

Det kan likevel være verdifullt nett-
opp å ta for seg alle aleneboere under
ett fordi samfunnet rundt dem reage-
rer ensartet ovenfor gruppen. Dette
vil kunne ha virkninger både av sosi-
al/psykologisk karakter og av materi-
ell betydning for personene.

Videre har menn og kvinner som
bor alene noen fellestrekk; de har
bare en inntekt, de har ofte et særlig
hjelpebehov i krisepregede situasjo-
ner, de er utsatt for tendenser til å bli
oppfattet som spesielle fra samfun-
nets side, og de har ihvertfall tidligere
vært utsatt for en viss diskriminering.
De har også en organisasjon, Ensliges

Landsforbund, som taler deres sak.
Dette er et nokså enestående fenomen
i internasjonal sammenheng. Såvidt
jeg vet finnes det ikke eksempler på
tilsvarende større organisasjon i land
vi vanligvis sammenligner oss med.
Sist, men ikke minst viktig, øker an-
tall aleneboere og det er knyttet stor
oppmerksomhet til dem som "grup-
pe".

Sterk vekst i antall aleneboende
I løpet av tyve år er antall personer
som bor alene mer enn doblet. I abso-
lutte tall var økningen sterk både på
1970-tallet (152 000) og på 1980-tallet
(175 000). Aldersfordelingen blant ale-

neboerne har imidlertid forandret seg.
Antallet aleneboere blant de eldste
har (At kontinuerlig. Likevel har den
forholdsvis største veksten kommet i
gruppene under 50 år. Antallet over
75 år økte med 44 000, med 75 000 i
gruppen under 35 år, og med 49 000 i
alderen 35-49 år i perioden 1980-1990.
Fordelingen etter alder har derfor gått
over fra "pukkel" til "U-form" ved at
de yngste og eldste er blitt flest. Figur
1 illustrerer pukkelen i aldersgruppe-
ne 50-74 år i 1970, og bunnen av U-en
i alderen 50-64 år i 1990.

Etter 1980 har antallet gifte perso-
ner avtatt med 110 000 (tabell 1). An--
tallet "enslige", i betydningen ikke gif-
te, økte med 373 000 personer i sam-
me periode. Selv om mange av disse
lever i ugift samliv, kompenserer ikke
det for nedgangen i antall ekteskap.
Perioden er derfor preget av "samliv
på retur".

Tabell 1. Antall aleneboere etter alder
1970-1990

1970 	 1980 	 1990

Under 35 år 	 52 675
	

100 567
	

174 000
35-49 år . . . 	 27 729
	

43 769
	

92 000
50-64 år . . . 	 68 087
	

85 972
	

81 000
65-74 år . . . 	 73 146
	

98 438
	

115 000
75 år+ . . . . 	 52 443
	

96 979
	

139 000

Sum alene-
boere  	 274 080 	 425 725 	 600 874

Enslige
minst 20 år 	 800 000 	 983 000 1 356 000

Totalt gifte . 	 1 836 000 1 894 000 1 784 000
" Antallet for 1990 er beregnet med andeler fra
det foreløpige landsutvalget.
Kilde: Folke- og boligtellingene.
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Å BO ALENE

Utviklingstrekkene på 1970 og
1980-tallet er noe forskjellig bak-
grunn. Det første tiåret var preget av
at mange eldre fikk bedre økonomi
og i økende grad fikk råd til egen bo-
lig.

Økning i skilsmissetallene, lavere
giftemålsfrekvenser og økt antall ugif-
te samboende betyr mer for utvikling-
en etter 1980. Disse tendensene bero-
rer først og fremst yngre mennesker.
Samlivsoppløsning fører ofte til at
noen blir boende alene for kortere el-
ler lengre tid. Blant aleneboerne i dag
finner vi flere enn for som bor alene
for en tid, uten at dette er en varig si-
tuasjon.

Kjønnsfordelingen av aleneboerne
har endret seg. Andelen menn har økt
fra 34 prosent i 1970 til 43 prosent i
1990. Økningen skyldes at flere unge
menn bor alene.

Færre unge lever i parforhold
Økningen i antallet menn og kvinner
som bor alene har sammenheng med
at andelen unge som lever i parfor-
hold er redusert. Denne tendensen
ble observert for Sverige på grunnlag
av folketellingsresultater i 1980 og
1985. Folketellingene viste nedgang i
samlivsandelene i aldersgruppene 20-
24 år, 25-29 år og 30-34 år med hen-
holdsvis 3,5, 4,5 og 3,8 prosentpoeng.
I Norge har vi ikke folketellinger like
ofte som i Sverige. Vi må derfor bru-
ke utvalgsundersøkelser i tillegg til
folketellingsresultater for å undersøke
samlivsutviklingen. Vi har sammen-
lignet h.h.v. Fruktbarhetsundersøkel-
sen 1977 med Familie- og yrkesunder-
søkelsen 1988, råtall fra folketelling-
ene 1980 og 1990 og Levekårsunder-
søkelsene 1987 og 1991. De parvise
sammenligningene mellom undersø-
kelsene viser samme tendens som i
Sverige med nedgang i andel i unge
kvinner som lever i parforhold.

Bare halvparten
har bodd lenge alene
Det er naturlig å anta at behovet for
mange små boliger øker som en følge
av at flere bor alene. Men dette er
ingen selvfølge. Å bo alene er neppe
så mye en "ny livsstil", altså en ny
måte å leve på, som det er en folge av
at personene skifter mellom ulike
husholdningskategorier, som for ek-

sempel fra å bo i par til å bo alene for
en tid. Dermed blir boligsituasjonen
og boligbehovet også bestemt av hus-
holdningstypen de forlot eller framti-
dige forventninger eller planer om å
gå inn i en flerpersonshusholdning.
En gjennomgang av et materiale fra
Bofoholdsundersøkelsen 1981 viser at
halvparten av de over 25 år som bod-
de alene i 1981, hadde bodd alene i
kortere tid enn åtte år. Boligbehovet
blir dermed preget av endringsmulig-
hetene innen et rimelig tidsperspektiv
og innebærer ofte behov for plass til
mer enn en person.

Tabell 2. Økonom i og boligstandard
blant aleneboere og par uansett
alder. Prosent

Alene- 	 Par uten
boere 	 barn

Prosent av alle i
hver gruppe

God eller middels
standard  

	
32 	 69

Dårlig standard,
god økonomi  	16	 8
God eller middels
dard, dårlig økonomi . 	 32 	 19
Dårlig standard,. dårlig
økonomi  	20	 4

Sum 	
 

100 	 100
Kilde: Boforholdsundersokelsen 1988

Under 25 år
	 62 	 6

25-34 år  
	

8 	 1
35-64 år,
ugifte i jobb
	

3 	 2
35-64 år,
førgift, i jobb
	

2 	 7
35-64 Ar,
uten jobb 	
65-74 år 	
75 år+ 	

Sum 	 20 
Kilde: Boforholdsundersokelsen 1988

Boforholdsundersøkelsen 1988 og
Levekårsundersøkelsen 1987 viser
også at flertallet av alle som bor ale-
ne, både yngre og eldre, har hyppig
kontakt med slektninger. For dem
over 35 år dreier det seg for en stor
del om kontakt med egne barn som
har flyttet hjemmefra. Dette har be-
tydning for deres boligbehov på den
måten at det krever ekstra plass.

Store forskjeller mellom
ulike grupper aleneboere
Tabell 2 viser at personer som bor
alene er en lite ensartet gruppe, også
med hensyn til økonomi og boligstan-
dard. Inntekt, skatt, og forbruksutgif-
ter er satt opp etter SIFO's ekspert-
vurderinger for hva som er rimelige
forbruksutgifter (Borgeraas 1987). En
tredjedel av aleneboerne har god
økonomi og god eller middels bolig-
standard, mens en femtedel av dem
har dårlig økonomi og dårlig stand-
ard. Sammenlignet med par uten
barn har aleneboerne oftere dårlig
økonomi og sjeldnere god eller mid-
dels økonomi og boligstandard.

Arbeidsledige og helt unge
aleneboere kommer dårlig ut
I alt 62 prosent av aleneboerne under
25 år har dårlig boligstandard og dal.-
hg økonomi, mens dette gjelder bare
mellom to og åtte prosent av dem
mellom 25 og 64 år som er i arbeid.

De som er uten arbeid har det også
vanskelig. Blant arbeidsledige alene-
boere i aldersgruppen 35-64 år faller
28 prosent i den dobbelte negative
kategorien (tabell 3).

God
økonomi

God 	 Alle
standard

8
	

16 	 5 	 3 	 100
4
	

40 	 25 	 22 	 100

4
	

26 	 35 	 30 	 100

2
	

24 	 34 	 31 	 100

100
100
100

Tabell 3. Økonomi og boligstandard for ulike grupper av aleneboere. Prosent
Dårlig 	 Dårlig 	 Dårlig 	 God 	 God

økonomi 	 økonomi 	 økonomi 	 økonomi 	 økonomi
Dårlig 	 Middels 	 God 	 Dårlig 	 Middels

standard 	 standard 	 standard 	 standard 	økonomi

28 	 29 	 14 	 8 	 11
	

10
19 	 32 	 18 	 8 	 12

	
11

25 	 29 	 20 	 7 	 11
	

8

19 	 13 	 16 	 17 	 15 	 100
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Figur 2
Disponibel inntekt pr. forbruksenhet for
utvalgte husholdningstyper 1982-1989.
1982=100

115

110

105

100

95 

•
• Ir 

• 

90 	1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Alle husholdninger Enslige Par uten barn

Kilde: Inntekts- og formuesundersokelsene

Å BO ALENE

Inntektforholdene
i framtida er usikker
Det har vært en markert nedgang i
disponibel inntekt pr. forbruksenhet i
faste priser for de som bor alene. Det
viser inntekts- og formuesundersokel-
sene fra SSB. For dem som bor alene
var utviklingen mest negativ fra 1988
til 1989, mens den var positiv for par
uten barn.

Dersom situasjonen på arbeidsmar-
kedet forblir vanskelig eller forverres
i årene framover vil mange av demi
som i dag er unge fortsatt ha vanske-
ligheter med å skaffe seg en rimelig
inntekt. Dermed vil andelen yngre
aleneboende med dårlig økonomi og
boligstandard øke. Dårlige boforhold
som tidligere for en stor del skyldtes
at de unge hadde kommet kort i sin
boligkarriere, vil kunne bli en langva-
rig situasjon for dem som ikke får ar-
beid.
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Utlendinger som fikk norsk
statsborgerskap i 1991
I 1991 fikk vel 5 000 utenlandske
statsborgere innvilget norsk statsbor-
gerskap. Dette er nærmere 300 flere
enn året for og over dobbelt så man-
ge som i 1987.

Over 20 prosent av statsborgerska-
pene som ble innvilget i 1991 ble gitt
til vietnamesere. Dette tilsvarer ande-
len de to foregående årene. Vel 15
prosent ble gitt til personer fra Pakis-
tan, en noe lavere andel enn året for.
Prosenten innvilget til tyrkere økte til
over 9. Dernest fulgte Marokko og
Columbia. Nesten alle colombianerne
var under 18 år. Dette er barn som er
adoptert av norske foreldre.

I forhold til året før var det en
økning av innvilgede statsborgerskap
fra alle verdensdeler, bortsett fra
Asia. økningen var størst for afrikan-
ske land, vel 200. Fortsatt utgjør
statsborgerskapstildelingen til asiater
over halvparten av innvilgede norske
statsborgerskap.

Alkoholstatistikk 1991
Nordmenns samlede registrerte alko-
holkonsum sank med 2,3 prosent i
1991 sammenlignet med året for. For-
bruket av alkohol har gått ned hvert
år siden 1988. I fjor drakk hver nord-
mann 15 år og over i gjennomsnitt
4,9 liter ren alkohol, drøyt 17,7 millio-
ner liter til sammen. Det gjennom-
snittlige forbruket pr. individ gikk i fjor
ned med 1,8 prosent.

Det totale brennevinskonsumet gikk
ned med vel 9 prosent fra 1990 til
1991. Vinkonsumet sank med 1,6
prosent, mens forbruket av øl økte
med 0,5 prosent. Regnet i ren alkohol
pr. innbygger 15 år og over, sank
brennevinsforbruket med nær 10 pro-
sent, vinforbruket med vel 2 prosent,
mens det ble drukket 1,4 prosent mer
øl

Når det gjelder øl, drikkes det mest
pils, det vil si øl i klasse II. Pilskonsu-
met økte med 2,2 prosent. Vårt for-
bruk av lettøl (klasse I) sank imidlertid
med nær 10 prosent, og sterkolfor-
bruket (klasse Ill) viste en nedgang
på 12,4 prosent.

Nordmenn brukte vel 15,3 milliarder
kroner til innkjøp av alkoholholdige
drikkevarer i fjor. Det var 3,6 prosent
mer ennn året for. I gjennomsnitt
brukte hver innbygger 15 år og over
4 455 kroner til alkoholkjøp i 1991.0
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Hva, skier
 vdrdens befolkning?

Figur 1
Vekstrate for verdens folkemengde. 1700-1990
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Kilde: UN 1991, 1992 og Lee 1991

Helge Brunborg

For 15-20 år siden ble den såkalte
"befolkningseksplosjonen" mye disku-
tert, bl.a. i forbindelse med den første
Befolkningskonferansen som fant sted
i 1974. De siste åra har befolknings-
veksten i verden fått mindre opp-
merksomhet. Men det er faktisk
skjedd en god del siden 1974: For det

første har verdens befolkning okt
med omtrent 1,5 milliard. For det an-
dre har fødselsraten gått betydelig
ned i en rekke u-land. Men for det
tredje har den absolutte tilveksten av
folk okt og er nå på om lag 93 millio-
ner pr. år (eller om lag 1/4 million pr.
dag), som er større enn noen gang for
i historien.

Folke-
tall
mill.
1990

Verden  	 5 292 	 1,7 	 26
I-land  	 1 207 	 0,5 	 14
Li-land  	 4 086 	 2,1 	 30

Afrika  	 642 	 3,0 	 43
Asia  	 3 113 	 1,8 	 27
Latin-Amerika . 	 448 	 1,9 	 27
Oceania  	 27 	 1,4 	 19
Nord-Amerika . 	 276 	 0,7 	 14
Europa 	 498 	 0,2 	 13
Norge 1990 . . 	 4,2 	 0,4 	 14

Befolkningsveksten i verden var lav
og nær null inntil 17-18-hundretallet
(se fig. 1). Da begynte den å øke pga.
synkende dødelighet i forbindelse
med den industrielle revolusjon. Folke-
tallet passerte 1 milliard litt etter år
1800. For å passere de neste milliarde-
ne tok det henholdsvis 105, 36, 14 og
13 år. 6 milliarder vil trolig nås i 1998,
dvs. bare 11 år etter den forrige.

Selv om folketallet vokser raskt, er
veksttakten lavere enn da den var på
topp i 1965-1970 med 2,1 prosent pr.
år. Vekstraten er nå 1,7 prosent, men
den har ikke endret seg noe særlig si-
den 1975 (UN 1991). Det er store re-
gionale forskjeller i vekstraten, som
varierer fra 0,2 prosent i Europa til litt
under 2 i Asia og Latin-Amerika og
hele 3 i Afrika (se tabell 1). Bare 7
prosent av verdens befolknings-
okning skjer nå i i-land (se figur 2).

i verden er nå omtrent 5,5 milliarder. Selv om
1:06 vekstraten ikke er så høy som på 1960-tallet, er den ribs°-

IfII., lutte tilveksten større enn noen gang. Befolkningssitua-
sjonen i verden er preget av stadig større ulikheter og varia-
sjon, spesielt blant u-randa. I de fleste av dem er befolknings-
veksten svært rask, men enkelte er på i-landsnivå i demo-
grafisk forstand. FN anser en stabilisering på 11-12 milli-
arder som det mest sannsynlige. Men dette forutsetter at alle
land etterhvert reduserer fruktbarheten til 2,1 barn pr.
kvinne.

Tabell 1. Befolkningstall for verdensdeler

Vekst- 	 Fodsels- Dodelig- 	 Spedbarns- 	 Samlet
rate 	 rate 	 hetsrate 	 Leve- 	 do deligehet 	 fruktb.-

% pr. år pr. 1 000 pr. 1 000 	 alder 	 pr. 1 000 	 tall
1990-95 	 1990-95 	 1990-95 	 1990-95 	 1990-95 	 1990-95

9
	

66
	

63
	

3,3
10
	

75
	

12
	

1,9
9
	

63
	

70
	

3,7

13
	

54
	

94
	

6,0
8
	

65
	

64
7
	

68
	

48
	

3,2
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Figur 2
Folketallet i i-land og u-land. 1950-1985 og
framskrevet 1990-2100. Milliarder
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Figur 3
Den demografiske overgang i Norge. 1740-1990
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VERDENS BEFOLKNING

Den raske befolkningsveksten i fat-
tige land gjør at selv om andelen men-
nesker som lever under fattigdoms-
grensa, er underernærte, analfabeter,
ikke får skolegang osv. har sunket, så
har det absolutte antallet likevel okt.
F.eks. falt fattigdomsandelen i u-land
fra 52 prosent i 1970 til 44 prosent i
1985, men samtidig økte antall perso-
ner under fattigdomsgrensa fra 944
mill. til 1156 mill (UNFPA 1992).

Konsekvensene av rask befolk-
ningsvekst er imidlertid avhengig av
et lands sosiale og økonomiske situa-
sjon. Det finnes eksempler på at det
er mulig å ha rask befolkningsvekst
og levestandardsforbedring samtidig
(bl.a. Botswana i det sørlige Afrika),
selv om vi selvsagt ikke vet hvordan
det ville gått hvis befolkningsveksten
hadde vært lavere.

Den demografiske overgang
Det kan her være nyttig å innføre et
sentralt begrep fra demografien, nem-
hg den demografiske overgang (transi-
sjon). Dette begrepet beskriver et
monster for befolkningsutvikling som
i større eller mindre grad er observert
i alle land. Kort fortalt sier det at fød-
sels- og dødelighetsrater er høye i tra-
disjonelle samfunn og lave i moderne
samfunn. Mellom disse stadiene skjer
det en demografisk overgang. De uli-
ke stadier (eller faser) i den demogra-
fiske overgang kan beskrives slik:

- Første stadium: Både fruktbarhet og
dødelighet er høy og befolkningen
vokser derfor sakte. Den kan til og
med avta i noen perioder (slik den
gjorde i Norge omkring 1740, 1770
og 1800).

- Andre stadium: Dødeligheten synker
mens fruktbarheten fortsetter
være høy. Vi får da rask vekst (som
i Norge i forrige århundre).

- Tredje stadium: Fruktbarheten be-
gynner også å synke. Befolknings-
veksten går da ned.

- Fjerde stadium: Både fruktbarhet og
dødelighet er kommet ned på et
lavt nivå, og veksten er lay.

- Noen snakker også om et femte sta-
dium, der fruktbarheten er blitt så
lav at folketallet synker.
Dødeligheten begynte å gå ned i de

fleste industriland i forrige århundre,
i Norge omkring 1820 (se figur 3).
Fruktbarheten begynte å falle en del
år seinere, i Norge omkring 1870-
1890. Samtlige industriland har nå
gjennomgått den demografisk over-
gang og befinner seg i fjerde (eller
femte) stadium. Foreløpig er det bare
noen få land som har hatt negativ
vekst over flere år (Ungarn og Vest-
Tyskland) (Council of Europe 1991).

For den fattige del av verden, deri-
mot, er bildet mye mer variert. Samt-
lige u-land har påbegynt den demo-
grafiske overgang, dvs. at  dødeligheten
har begynt å gå ned. I en rekke land

har også fruktbarheten begynt å synke,
slik at disse befinner seg i tredje sta-
dium. Ja, det er faktisk en liten grup-
pe u-land hvor fruktbarheten har
sunket til i-landsnivå. (Sør-Korea,
Singapore, Hong Kong, Taiwan, Mau-
ritius, Barbados og Cuba har alle et
samlet fruktbarhetstall, SFT, på 1,4-1,9
barn pr. kvinne, dvs. som i Norge el-
ler lavere (UNFPA 1992, UN 1990,
Davis 1991). På den annen side er det
en rekke u-land hvor det ennå ikke er
tegn på noen fruktbarhetsnedgang.
Dette gjelder nesten alle land i Afrika
sør for Sahara, en del arabiske og sør-
asiatiske land samt de fattigste land i
Latin-Amerika.

Hva må til for at en befolkning skal
gjennomgå den demografiske over-
gang? Dette er mye diskutert og det
er vanskelig å finne noen generell for-
klaring. Transisjonen er knyttet til so-
sial og økonomisk utvikling, men det
er store variasjoner mht. hvilket nivå
den begynner på, hvor raskt den går,
mm. Selv om den demografiske over-
gang har begynt overalt, er det ikke
noen naturnødvendighet at den blir
fullført.

Fruktbarhet
Fruktbarheten er nå den viktigste fak-
tor for befolkningsutviklingen, siden
dødeligheten overalt har sunket bety-
delig. Som nevnt har fruktbarheten
sunket i en rekke land. På bare 15 år,
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fra 1965-70 til 1980-85, sank SFT i u-
landa fra 6,0 til 4,2, noe som er en
halvering av aystanden til reproduk-
sjonsnivået på 2,1 (Freedman og
Blanc 1991). Men det er fortsatt vik-
tige områder hvor det har skjedd lite.
Nedgangen i fruktbarhet ser dessuten
ut til å ha blitt noe svakere der siste
årene.

I dag varierer barnetallet pr. kvinne
(samlet fruktbarhetstall) fra 1,7 i Eu-
ropa til 6 i Afrika (se tabell 1) (og for
enkeltland fra 1,3 i Italia og Spania til
8,3 i Rwanda). De andre verdensdele-
ne ligger mellom disse ytterpunktene:
Latin-Amerika og Asia med litt over 3
og Oceania med 2,5, men med store
innbyrdes variasjoner. I Asia har
f.eks. verdens folkerikeste land, Chi-
na, et SFT på bare 2,3, mens nest stør-
ste, India, har 4,1. I Hong Kong er
SFT bare 1,4 og i Yemen hele 7,6
(UNFPA 1992).

Praktisk talt alle i-land har nå ert
fruktbarhet på eller under reproduk-
sjonsnivået (ca. 2,1 barn pr. kvinne)
og folketallet vil derfor begynne å
synke om noen år dersom ikke frukt-
barheten Joker eller det er betydelig
innvandring. De siste årene har det
vært en viss økning av fruktbarheten
i en del nord-europeiske land, bl.a. i
Norge, uten at det er grunn til å tro at
dette vil medføre en varig økning av
barnetallet pr. kvinne. Det er interes-
sant å merke seg at Sverige, som førte
an i fruktbarhetsfallet, nå ligger på
toppen i Europa med 2,1 barn pr.
kvinne (bare Irland og Island ligge
høyere), mens Italia og Spania er la-
vest med bare 1,3.
I Latin-Amerika er fruktbarhets-

transisjonen fullført i fire land (Argen-
tina, Chile, Cuba og Uruguay) og
ennå ikke begynt i fire av de fattigste
(Bolivia, Guatemala, Honduras og Ni-
caragua). I de tolv andre er transi-
sjonen kommet mer eller mindre godt
i gang.

I Asia har fruktbarhetstransisjonen
foregått under svært varierende sosia-
le og økonomiske forhold. Viktige
faktorer er innføring av moderne
prevensjonsmetoder og ikke minst
økning av giftermålsalderen. Ned-
gangen har vært svært rask i noen
land, spesielt i de såkalte "nylig indu-
strialiserte land" i Ost-Asia og Sørøst-
Asia. I Ost-Asia sank SFT fra 5,4 til

2,3 på bare 15 år, noe som utgjør hele
94 prosent av aystanden til reproduk-
sjonsnivået på 2,1 (Freedman og
Blanc 1991). I Thailand falt SFT fra 6,1
til 2,2 på bare 20 år. Den raske ned-
gangen i China er velkjent, men her
er nedgangen trolig mer knyttet til en
sterk statlig politikk mer enn til økon-
omisk utvikling. En mindre stram
håndheving av ett-barnspolitikken vil
få store konsekvenser for Chinas og
dermed også for verdens befolk-
ningsutvikling.

Afrika er den verdensdelen som
har høyest fruktbarhet. Mange har
undret seg på hvorfor det ikke har
skjedd noe med fruktbarheten sør for
Sahara. Imidlertid tyder ferske inter-
vjuundersøkelser på at fruktbar-
hetsnedgangen nå ser ut til å ha be-
gynt i Afrika også, spesielt i:
- Botswana, der SFT sank fra 6,5 i

1984 til 5,0 i 1988,
- Kenya, der SFT sank fra 7,9 i 1978

til 6,7 i 1989,
- Zimbabwe, der SFT sank fra 8,0 i

1969 til 6,5 i 1984 og 5,7 i 1988,
- Swaziland der SFT sank fra 5,7 i

1976 til 4,3 i 1986,
- Sør-Afrikas svarte befolkning, der

SFT var 4,6 i 1989.
Fruktbarhetsnedgangen kan muli-

gens såvidt ha begynt i:
- Nord-Sudan der SFT sank fra 7,1 i

1979 til 6,2 i 1990.
- Senegal der SFT sank fra 7,1 i 1978

til 6,6 i 1986.
- Ondo State, Nigeria, der SFT i 1986

var 6,0 mens kvinner i alderen 40-
49 år hadde fått i alt 6.9 barn.

I resten av de afrikanske landa sør
for Sahara er det ennå ikke observert
noen nedgang og fruktbarheten ligger
på 6-8 barn pr. kvinne. I noen land er
det til og med observert en viss opp-
gang (Uganda m.fl.). I andre land er
det ingen endring (Ghana m.fl.). Men i
de fleste land er det ikke tilstrekkelig
med data til å si noe om utviklingen
(Zambia m.fl.).

Det store spørsmålet er derfor:
Hvorfor har det ikke skjedd noe med
fruktbarheten i majoriteten av afri-
kanske land? Er det fattigdommen
som er årsaken til dette, eller er det
også andre årsaker? Hva må til for at
fruktbarheten skal falle? Hvilken rolle
spiller familieplanleggingsprogrammer?

Av utviklingen i Europa, Asia og La-
tin-Amerika har vi lært følgende:
- Fruktbarhetsnedgangen har skjedd

under svært varierte omstendigheter,
når det gjelder sosialt og økonom-
isk utviklingsnivå, dødelighets-
nedgang, utdanningsnivå, kulturel-
le og religiose tradisjoner, mm. De
store variasjonene i Afrika på en
rekke områder skulle derfor i seg
selv ikke være noe til hinder for
fruktbarhetsnedgang.
Når fruktbarhetsnedgangen først
har begynt, reverseres den ikke. Den
fortsetter vanligvis med ganske stor
hastighet når den først er kommet i
gang, selv om det finnes eksempler
på stagnasjonsperioder.

- Staten har som regel spilt en sentral
rolle for nedgangen i Asia og Latin-
Amerika. De fleste afrikanske stater
derimot er relativt svake.

Dodelighet
Dødelighetsutviklingen i den tredje
verden har vært særlig rask etter den
annen verdenskrig, både pga. bedre
offentlig hygiene og høyere levestan-
dard, men ikke minst pga. importert
medisinsk teknologi. I fattige land har
nedgangen har vært særlig rask der
det er lagt vekt på kvinners utdan-
ning og status (Caldwell 1986).

Også når det gjelder dødelighet er
det store variasjoner i verden. Forven-
tet levealder ved fødselen varierer fra
54 år i Afrika til over 70 år i en rekke
land i Latin-Amerika og Asia, og 78-
79 år i Nord-Europa og Japan. For-
skjellene er særlig store nå det gjelder
spedbarnsdødelighet, fra 94 (pr. 1000
levendefodte) i Afrika til 8 i Europa
(se tabell 1).

På tross av alvorlige økonomiske
og andre problemer i Afrika er det
ennå ikke observert noen tegn til
økende dødelighet, selv om vi ikke
kan utelukke at dette kan ha skjedd
eller vil komme til å skje i de mest
kriserammede områdene. Det er spe-
sielt vanskelig å beregne dødelighets-
rater i fattige land, da mengden og
kvaliteten av de innsamlede data ofte
er dårlig. F.eks. er det omtrent ingen
u-land som har noe tilfredsstillende
system for registrering av fødsler og
dødsfall, slik som de nordiske land..
Folketellinger og utvalgsundersokel-
ser er heller ikke velegnet til å gi
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Figur 4
Verdens folkemengde 1850 - 2100. Historisk og framskrevet
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dødelighetsestimater, men kan med
visse forutsetninger brukes. For å
kunne si noe om trender i dodelighets-
utviklingen må vi imidlertid ha bruk-
bare data på minst to tidspunkter.

Den raskt økende forekomsten av
HIV/AIDS vil påvirke dødeligheten i
mange land, særlig i Afrika. Den døde-
lighetsnedgangen de hittil har hatt vil
kunne stoppe opp, spesielt for sped-
barn. Men det er usikkerhet hvor mye
befolkningsveksten vil påvirkes av
AIDS. De fleste studier viser imidler-
tid at folketallet ikke vil gå ned, kan-
skje med unntak av mindre og spesi-
elle befolkninger.

Befolkningsframskrivinger
FN lager annethvert år framskriving-
er av folkemengden i verden. De siste
ble offentliggjort i fjor og omfatter pe-
rioden 1990-2025 (UN 1991). For å se
de langsiktige konsekvensene har FN
nylig offentliggjort en forlengning av
siste framskrivinger helt til år 2150
(UN 1992). Dette er selvsagt regneek-
sempler mer enn prognoser, men de
illustrerer godt de dramatiske konse-
kvensene av ulike forløp av frukt-
barheten.

FNs befolkningsframskrivinger er
basert på summen av framskrivinger
av enkeltland. I de fleste alternativer
er det forutsatt en gradvis utvikling
fra nåværende nasjonale fruktbarhets-

og dødelighetsnivå til et felles nivå
for hele verden, men i ulikt tempo.

Det er laget hele 7 langsiktige alter-
nativer. I alle er levealderen forutsatt
å øke til den overalt i verden (men til
ulike tidspunkt) når hele 82,5 år for
menn og 87,5 år for kvinner. Dette er
5-6 år høyere enn levealderen i de
land som i dag har lavest dødelighet.
(Det er Japan som har verdens-
rekorden i levealder ved fødselen,
med 76,0 år for menn og 82,1 for
kvinner (Institute of Population Pro-
blems 1992).) Dette er kanskje vel op-
timistisk. Det bør selvsagt være et
mål at alle verdens regioner skal få en
levestandard og en sosial infrastruk-
tur som vil gi så lav dødelighet, men
det er nok lite sannsynlig at dette vil
skje, selv om det er forutsatt at det vil
ta 100-150 år.

Det er bare fruktbarheten som varie-
rer mellom de ulike alternativene, se
figur 4. FN anser mellomalternativet
for å være det mest realistiske. I følge
dette alternativet vil jordas folketall
bli mer enn fordoblet i forhold til i
dag, til 11,5 mrd. i 2150. Dette kan på
den ene side være for pessimistisk, da
en fordobling av folketallet vil støte
på mange problemer og mange me-
ner at det allerede er for mange men-
nesker på jorda. På den annen side
kan det være for optimistisk, da det
forutsetter at fruktbarheten etterhvert

synker til 2,1 barn pr. kvinne (det så-
kalte reproduksjonsnivået) overalt i
verden, som etter hvert vil gi null-
vekst. Vi kan imidlertid stille spør-
smål ved en framskriving som forut-
setter at fruktbarheten vil synke til litt
over 2 barn pr. kvinne også i de fat-
tigste av verdens fattige land. På den
annen side har vi lært av historien at
når fruktbarheten først begynner å
synke, så går det raskt og uten noen
reversering.

De to andre mellom-alternativene
illustrerer hvor stor effekt små for-
skjeller i fruktbarheten kan ha. I mel-
lom/høy-alternativet er det endelige
fruktbarhetsnivået bare 5 prosent
høyere enn reproduksjonsnivået, og i
mellom/lav-alternativet bare 5 pro-
sent lavere. Likevel utgjør forskjellen
mellom disse to alternativene hele 5
mrd. i 2050.

Selv om fruktbarheten øyeblikkelig
synker til reproduksjonsnivået på 2,1
barn pr. kvinne, dvs. i 1990-95, vil fol-
ketallet i verden øke med 3 mrd. før
det blir nullvekst om 150-200 år (figur
4). Grunnen til at folketallet likevel
øker er at det pga. tidligere høy frukt-
barhet er svært mange kvinner/jenter
i og under reproduktive aldre. I Afri-
ka f.eks. er 45 prosent av befolkning-
en under 15 år. Dette illustrerer den
såkalte demografiske treghet, dvs. at fol-
ketallet kan vokse i lang tid selv med
fruktbarhet på eller under
reproduksjonsnivået.

Det mest tankevekkende alternati-
vet er kanskje det hvor fruktbarheten
holdes konstant på dagens nivå i hvert
land (Dette innebærer imidlertid at
det gjennomsnittlige fruktbarhetsnivå i
verden vil øke fra ca 3,5 i 1990 til 4,3 i
2025 og 5,7 i 2150, fordi en stadig
større andel av befolkningen vil bo i
områder med høy fruktbarhet, spesi-
elt Afrika og deler av Asia). Da vil
folketallet vokse til utrolige 109 mrd. i
2100 og 694 mrd. i 2150! Dvs. en 130-
dobling i forhold til dagens folketall!
Det er imidlertid helt klart at dette i
enda stone grad enn for de andre al-
ternativene bare er et regneeksempel
og lysår fra noen prognose. Slik kan
det umulig gå i virkeligheten. Men
eksemplet illustrerer det enorme
vekstpotensialet som ligger i dagens
fruktbarhetsnivå kombinert med lav
dødelighet. Dersom ikke fruktbarhe-
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ten går ned må, for eller seinere,
dodeligheten gå opp igjen. Dermed
kan gamle Malthus få rett likevel
(Thomas Robert Malthus (1798) fram-
holdt at folketallet har en tendens til
å øke raskere enn matproduksjonen
og at dette vil føre til høyere dødelig-
het dersom folketallet ikke holdes i
sjakk, slik at levestandarden vil ligge
på et eksistensminimum.)

Hva er det optimale folketallet i
verden? Dette er et vanskelig spørs-
mål, som det ikke er mulig å gi noe
enkelt svar på. Det vil avhenge av en
rekke økonomiske, teknologiske, øko-
logiske og også etiske faktorer. Men i
det lange lop kan selvfølgelig ikke en
befolkning vokse. Hvis veksten er
større enn null, vil folketallet øke
over alle grenser, og hvis veksten er
mindre enn null, vil befolkningen do
ut. Den optimale veksten er derfor
null i det lange løp.

Det er heller ikke enighet om hvor
stort folketall jorda kan gi mat til. Her
spenner estimatene fra 7,3 mrd. til 33
mrd., avhengig av gjennomsnittlig
kaloriforbruk pr. hode, teknologi,
mm. (Lee 1991). Dette betyr imidler-
tid ikke at det ikke kan oppstå lokale
matforsyningskriser, noe vi allerede
har sett mange eksempler på.

Aldring
Lavere fruktbarhet fører ubønnhørlig
til at andelen av gamle stiger. Dette er
et økende problem i Norge og andre
i-land, men er også begynt å bli et
problem i mange u-land. F.eks. har
andelen av befolkningen som er 60 år
og eldre i Norge økt fra 13,9 prosent i
1950 til 21,2 prosent i 1990. I den tred-
je verden er andelen nå bare 6,9 pro-
sent (UN 1991). Men personer over 60
år er en av de raskest voksende al-
dersgruppene i u-land. FNs befolk-
ningsframskrivinger viser at denne
gruppa vil nesten tredobles fra 1990
til 2025 (fra 487 mill. til 1,2 mrd.).
Dette skaper problemer både på ma-
kro- og mikroplan (inntekt, forbruk,
trygder, helse, yrkesdeltaking, mobili-
tet  og produktivitet, familie- og
husholdsstruktur, m.fl.). Den raske
urbaniseringen i u-landene gjor at
mange eldre ikke lenger får den støtte
fra familien som var vanlig for i tida,
og samfunnsinstitusjonene for eldre
er dårlig utbygd eller ikke-eksisteren-

de. Det er derfor nødvendig at også
u-land forbereder seg på å møte "el-
drebølgen". Men dette er selvsagt
enda vanskeligere for fattige enn for
rike land.

Avsluttende kommentar
Den absolutte befolkningstilveksten

i verdens er større enn noen gang før
i historien. Samtidig er veksttakten
gått noe ned. Dødeligheten synker,
men kan komme til å øke igjen i noen
områder pga. økonomiske og økolo-
giske problemer og AIDS. Fruktbar-
heten har gått betydelig ned i en rek-
ke områder, spesielt i Asia og Latin-
Amerika. De siste par årene ser det
også ut som om fruktbarhetsned-
gangen har startet i Afrika sør for Sa-
hara.

All befolkningsvekst er ikke av det
onde. Men rask vekst medfører en
rekke problemer: I fattige land fører
veksten bl.a. til at det er vanskelig å
bygge ut og forbedre helsestell, ut-
danning og annen sosial infra-
struktur. Både i fattige og rike land
fører befolkningsveksten til en øken-
de belastning på miljø og ressurser,
selv om mange hevder at det er pro-
duksjon og forbruk i de rike land som
har ansvaret for mesteparten av de
globale miljøproblemer.

Befolkningsvekstens rolle for miljø-
problemer og sosial- og økonomisk
utvikling, og hva som kan gjøres, vil
bli tatt opp på to store internasjonale
konferanser i de neste årene: Miljø-
konferansen i juni 1992 i Rio de Janei-
ro og Befolkningskonferansen i 1994
(trolig i Cairo). Det er duket for stor
debatt. Bl.a. er det svært delte me-
ninger blant verdens regjeringer om
hvilket ansvar befolkningsveksten har
for miljøproblemer.
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Dødelighet av ulykker  i Norge fra 1956 til 1988

Dødeligheten av ulykker har blitt redusert med omtrent 20 prosent fra slutten
av 1950-årene til slutten av 1980-årene, når vi tar hensyn til endringer i
befolkningens kjønns- og alderssammensetning i samme periode. Nedgangen
var omtrent like stor for menn og kvinner.

Ulykker med dødelig utgang utgjør omtrent 5 prosent av alle dødsfall. På slutten
av 1980-årene tilsvarer dette omtrent 2 000 dødsfall årlig.

Fallulykker tar flest liv....
Fall er den viktigste årsak til dødsulykker blant menn og kvinner. Nest etter fall-
ulykker kommer trafikkulykker, drukningsulykker og ulykker i forbindelse
med sjøtransport.

....men trafikkulykker tar flest tapte leveår
Hvis vi derimot ser på tap av forventet gjenstående levetid får vi et annet bilde:
Trafikkulykker med motorkjøretøy var den ulykkesårsak som krevde flest tapte
leveår på slutten av 1980-årene. Dette skyldes at trafikkulykker med dødelig
utgang i stor grad rammer unge mennesker.

Sterk reduksjon i ulykkesdodeligheten blant barn
I siste 30-årsperiode har ulykkesdødeligheten blant barn i aldersgrupper under
15 år blitt mer enn halvert. Blant unge i alderen 16-19 år var det imidlertid
høyere ulykkesdødelighet på slutten av 1980-årene enn på slutten av 1950-årene,
med høyest hyppighet på begynnelsen av 1970-årene.  økningen i denne
aldersgruppen skyldes trafikkdødsfall.

Rapporten gir et bilde av dødeligheten ved ulykker blant menn og kvinner. Den
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