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Figur 1
Andel som har overnattet ulike steder i ferien. Prosent
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Figur 2
Viktigste feriested på lengste sommer-
ferietur. 1970-1992. Prosent*
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Norge stadig vårt nærmeste ferieland
Odd Frank Vaage

N orske fjorder, fjell og daler trekker fremdeles langt flere
ferierende nordmenn til seg enn utlandets varme, hvite
strender og lave priser. Tendensen til å feriere i Norge

har faktisk okt de siste dra. Dette viser Statistisk sentralbyrås
siste ferieundersøkelse.  De indre Østlands-fylkene og Vestlan-
det er de mest besøkte områdene i Norge. I utlandet ligger
Danmark, Spania og Hellas på topp.

3 av 4 nordmenn
på ferie overnatter i Norge
73 prosent av befolkningen i alderen 16-
79 år var på minst en ferietur med fire
overnattinger eller mer, fra november
1991 til oktober 1992. Nordmenn var i
gjennomsnitt på 1,4 ferieturer i denne
perioden, og bortreist på ferie i 13,9
dager.

Omtrent 3/4 av dem som var på fe-
rietur i denne 12-månedersperioden,
hadde overnattet i Norge. Dette blir til
sammen omtrent 1,8 mill. nordmenn i
alderen 16-79 år. Figur 1 gir en oversikt
over hvilke steder nordmenn overnattet

på ferie i 1991 /92. Tallene overstiger til
sammen 100 prosent fordi mange over-
natter flere steder på ferie. Figuren viser
at Indre Østlandet og Vestlandet er de
landsdeler som hadde flest feriebesøken-
de. 1 /3 hadde overnattinger utenfor
Norden, mens litt over 1/5 overnattet i
Norden utenom Norge på ferietur.

Det er personer i alderen 16-24 år og
45-66 år, høyere funksjonærer, folk med
hay utdanning, personer som bor i sen-
trale Østlandsstrøk og på Sørlandet, de
som bor i tettbygde strok og enslige som
i størst grad var utenfor Norden på fe-
rietur. Par med små barn er den gruppe

som helst overnattet i Norge når de var
på ferie.

Fordelingen på nordmenns viktigste
reisemål pr ferietur viser det samme møn-
steret. 68 prosent av turene i løpet av fe-
rieåret gikk til ulike steder i Norge, 11
prosent gikk til andre land i Norden og
21 prosent til utlandet ellers.

Andelen utenlandsturer har
stagnert

Et mål på ferievaner som har vært
mye brukt, er folks lengste sommerferie-
tur. Utviklingen viser at fra 1970 til 1986
sank andelen som hadde Norge som rei-
semål på den lengste sommerferieturen
sin. Denne tendensen snudde igjen fra
1986 til 1992; Norgesturene har økt sin
andel noe. Dette har resultert i en svak
nedgang i andelen sommerferieturer bå-
de til andre land i Norden og til land
utenfor Norden i denne perioden. Den-
ne utviklingen kan ha flere årsaker. Selv
om mange mener det er dyrt å feriere i
Norge, vil en utenlandsferie stort sett bli
enda dyrere, alle utgifter tatt i betrakt-
ning. Økonomisk innstramning og
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Figur 3
Andel ferierende i ulike sesonger fordelt på overnattingssted. Prosent
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Figur 4
Andel ferieturer til ulike landsdeler fordelt på sesonger. Prosent

FERIEVANER

hostferieturene de andre sesongene som
knyttes mest til fjellferie.

Østfold/Vestfold er et svært begren-
set geografisk område og fanger på års-
basis kun 7 prosent av nordmenns innen-
landske ferieturer. Dette er et typisk som-
merferieområde, og fanger opp 9 prosent
av sommerferieturene, mens det ligger
svært lavt i de andre sesongene.

Området Telemark/ Agder, som fan-
ger opp 16 prosent av de innenlandske
ferieturene, har en nokså jevn besøkspro-
fil over året. Dette skyld es nok at kyst-
områdenes tiltrekning på sommerturis-
tene og innlandsområdenes tiltrekning
på host- og vinterturistene supplerer
hverand re. Vestlandet er et stort områ-
de og fanger på årsbasis opp hele 23 pro-
sent a v de innenlandske ferieturene.
Vestlandsferiene er ikke spesielt sesong-
tilknyttet. Likevel er juleferien, med en
stor andel besøk hos den nærmeste fami-
lie, og sommerferien noe overrepresen-
tert. Trøndelag og Nord-Norge har også
nokså jevnt fordelt feriebesøk over året,
men peker seg ut mest som juleferieom-
råder. Trøndelag fanger opp 9 prosent av
de innenlandske turene, Nord-Norge 12
prosent på årsbasis, men henholdsvis 21
og 19 prosent av juleferieturene.

Folk i Nord-Norge
ferierer helst i eget distrikt
Befolkningen i Nord-Norge ferierer i
størst grad i sin egen landsdel. Mer enn
50 prosent av dem overnattet i Nord-
land, Troms eller Finnmark på ferietur.
Dette må ses i sammenheng med det
store arealet Nord-Norge representerer,
og de feriemuligheter dette gir for
lokalbefolkningen. Både i Trøndelag,
Vestlandet, Telemark /Agder og indre
Østlandet er det lokalbefolkningen som

størst grad har overnattet. I Oslo/
Akershus er det derimot folk fra Nord-
Norge som er den største gruppen
feriebesøkende, og i Østfold /Vestfold er
det folk fra Akershus /Oslo som er den
største gruppen. Generelt kan man si at
reiseaystand har mye å si for valg av
feriested.

Dette gjor seg også utslag i feriereiser
til utlandet. Folk fra Trøndelag og Nord-
Norge er de som i størst grad har lagt
ferien sin til Sverige. Derimot har svært
få av dem som bor på Vestlandet og i
Telemark/Agder vært på Sverigetur. De
som har vært i Danmark er helst perso-
ner bosatt i Østfold/Vestfold og Tele-
mark/Agder. Vi ser også at folk bosatt

gjeldskrise de siste åra, kan derfor være
en forklaring på utviklingen. Vi kan like-
vel ikke se bort fra at nordmenn er blitt
mer bevisst på sitt eget land som et bruk-
bart feriested, samtidig med at Syden-
turene kanskje har mistet noe av glansen
sin.

Kasten i utlandet, påsken i Norge
Påsken og jula er de mest typiske
Norgesferiesesongene. Det er om hosten
folk i forste rekke foretrekker å reise
utenfor Norden på ferie. Ferie i andre
nordiske land er mest typisk om
sommeren.

Ser vi nærmere på de ulike landsde-
lene, viser besøket variasjoner fra sesong
til sesong. Akershus /Oslo er et lite om-
råde i utstrekning og fanger opp bare 8
prosent av nordmenns innenlandske fe-

rieturer. Dette er nok et område nord-
menn i storre grad reiser fra enn til når
de drar på ferie. Denne delen av landet
er ikke noe utpreget sesongtilknyttet fe
nested, og er avgjort ikke noe stort pås-

-

keferiested.
Ferieaktiviteten i det indre Østlandet

dvs. Buskerud/Oppland /Hedmark er
annerledes. Dette er et stort område areal-
messig, og det ligger strategisk til i for-
hold til det tett befolkede Osloområdet.
Derfor er det ikke unaturlig at det er det
dominerende ferieområdet i landet. Det-
te området fanger opp 25 prosent av de
innenlandske ferieturene, eller m.a.o.
hver fjerde ferietur. Hele 41 prosent av
påskeferieturene går til disse tre fylkene
og er dermed uten sammenligning det
viktigste påskeferieområdet. Området
har også størst andel av vinterferie- og
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Figur 5
Ferieturer til utlandet fordelt på viktigste feriested. Prosent
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FERIEVANER

på Østlandet og Sørlandet i større grad
enn andre drar på ferie utenfor Norden.
I denne sammenheng betyr sikkert av-
standen til utenlandsferjer og internasjo-
nale flyplasser en del.

Helst Danmark og Spania i utlandet
32 prosent av nordmenns ferieturer
hadde utlandet som viktigste reisemål.
1 /3 av disse gikk til Norden, med
Danmark som viktigste ferieland. Godt
over 50 prosent av turene gikk til Europa
utenom Norden. Her er Spania!
Kanariøyene viktigste enkelte ferieland.
Omtrent hver 10. ferietur gikk til land
utenom Europa. Nesten halvparten av
disse turene gikk til Nord-Amerika.

De unge reiser i større grad til Dan-
mark og Hellas på sine ferieturer, mens
de eldre heller reiser til Spania /Kanari-
øyene. Folk med lav utdanning er den
gruppen som helst reiser til Sverige,

mens personer med høy utdanning fore-
trekker Mellom-Europa.

Pakketurer helst til Hellas og
Spania
Omtrent 4 av 10 ferieturer til utlandet var
pakketurer. Disse turene gikk i forste
rekke til Sør-Europa. 86 prosent av ture-
ne til Hellas var pakketurer, 81 prosent
av turene til Spania /Kanariøyene. Ture-
ne til våre naboland, til Mellom-Europa
og til Nord-Amerika var i langt større
grad uavhengig av reiseselskapene. 23
prosent av Danmarksturene var pakke-
turer, 16 prosent av turene til Nord-
Amerika.

50 prosent besøker slektninger på
ferie i Nord-Norge
Hytte/fritidsbolig og hjemme hos
slektninger er de overnattingsmåter som
er mest vanlig når vi er på ferietur i

Norge. Halvparten av overnattingene i
Nord-Norge og nesten 40 prosent i
Akershus /Oslo og i Trøndelag finner
sted hjemme hos slektninger. Indr€
Østlandet og Østfold /Vestfold er d€
områdene hvor hytteferie er mest typisk.
Campingferie er også mest typisk for
Østfold/Vestfold, ved siden av Tele-
mark/Agder.

I Norge er hotellferie mest vanlig i
indre Østlandet. Det er likevel i utlandet
at hotellferiene dominerer. 9 prosent av
overnattingene i Norge var på hotell,
pensjonat I Norden ellers var prosen-
ten 28 og i utlandet utenom Norden he-
le 64. Det er også verd å merke seg at 17
prosent av overnattingene i Norden og
12 prosent i utlandet ellers var hjemme
hos slektninger. Dette er omtrent like sto-
re andeler som vi finner på Østlandet
utenom Akershus /Oslo.

Undersøkelsen om nordmenns feriereiser
perioden november 1991 til oktober

1992 var en del av SSE3s Omnibusunder-
sokelse i november 1992. Et landsrepre-
sentativt utvalg på 1890 personer i aide-
ren 16-79 Ar svarte på spørsmålene. Næ-
ringsdepartementet var oppdragsgiver for
undersøkelsen. Hovedresultatene fra un-
dersøkelsen er offentliggjort i SSBs Rap-
porter 93/8: "Feriereiser 1991/92', forfat-
tet av Odd Frank Vaage.

Odd Frank Vaage er førstekonsulent i Sta-
tistisk sentralbyrå, Seksjon for intervjuunder-
sokelser .
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Figur 1
Antall arbeidssokere uten arbeidsinntekt og undersysselsatte.
2. kv. 1988 - 1. kv. 1993. 1 000
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o være helt uten arbeid betraktes som den mest alvorligeA,
formen for arbeidsløshet. Men ufrivillige deltids-
arbeidende bor også betraktes som en del av arbeids-

løshetsproblemet. Antall undersysselsatte har — som arbeids-
løsheten — okt i de senere år. I 1. kvartal 1993 var det 88 000
undersysselsatte i Norge — de fleste av disse var kvinner. Hele
gruppa ønsket en økning i arbeidstiden som tilsvarer 35 000
heltidsstillinger.

Tone Hobæk

For at en person skal bli definert som
arbeidslos i statistikken, kreves det bl.a.
at han/hun ikke har hatt noe arbeid i lo-
pet av undersøkelsesuka. Hvis en f.eks.
arbeider 12 timer i uka og ønsker en hel-
tidsjobb, vil en ikke inngå i tallet på ar-
beidsløse. Denne typen av ledighet fan-
ges opp i begrepet undersysselsettingl.

Deltidsarbeid blir ofte oppfattet som
en individuelt tilpasset arbeidstidsord-
ning. Men mange av de deltidsansatte
ønsker en lengre arbeidstid pr. uke enn
det de faktisk har. I 1. kvartal 1993 var det

gen vært økende, og i 1. kvartal 1993 var
88 000 personer undersysselsatt Under-
sysselsetting er — som arbeidsløsheten —
delvis et konjunkturfenomen; den oker
ved redusert etterspørsel etter arbeids-
kraft. Figur 1 viser utviklingen i antall ar-
beidsløse (arbeidssøkere uten arbeids-
inntekt) og undersysselsatte i AKU fra 2.
kvartal 1988 til 1. kvartal 1993. Som ar-
beidslosheten har undersysselsettingen
blitt fordoblet siden 1988.

En økning i sysselsatte på deltid kan
påvirke nivået på antall undersysselsat-
te. Antall deltidssysselsatte har imidler-
tid holdt seg på et stabilt nivå siden 1988.
Den stigende undersysselsettingen har
dermed fort til at andelen undersyssel-
satte av de deltidssysselsatte har okt, fra
11 prosent i 1989 til 15 prosent i 1992.

Årsaker til undersysselsetting
Vi har ingen spørsmål i AKU som kan
avdekke mulige årsaker til undersvssel-
setting. Men en kan tenke seg flere for-
hold som kan påvirke nivå et på ufrivil-
lig deltidssysselsatte:

- En konjunkturnedgang kan føre til
at flere blir delvis permitterte (innskren-
ket arbeidstid). Ifølge tall fra Arbeidsdi-
rektoratet økte antall delvise permitterin-
ger fra 1987 tit 1989; da 13 000 var delvis
permitterte. Siden 1989 har antallet gått
ned, og i i 092 var b 000 personer delvis
permitterte. En av årsakene til reduksjo-

Undersysselsetting:
For å bli klassifisert som undersyssel-
satt i arbeidskraftundersøkelsene, må
fire betingelser være oppfylt:

1. Man må arbeide deltid
2. Man må ønske lengre arbeids-

tid enn den man har
3. Man må ha forsøkt å få lengre

arbeidstid
4. Man må kunne starte med lengre

arbeidstid innen en måned.

544 000 deltidsarbeidende i Norge.
142 000 av disse ønsket seg en lengre ar-
beidstid. For å bli klassifisert som under-
sysselsatt kreves det i tillegg at man har
forsøkt å få lengre arbeidstid og er til-
gjengelig for dette innen en måned.
88 000 deltidsansatte tilfredsstilte disse
kravene, viser tall fra arbeidskraftunder-
søkelsene (AKU).

Undersysselsettingen colter
I 1988 var det 40-50 000 undersysselsat-
te i Norge2 . Siden har undersysselsettin-

SAMFUNNSSPEILET NR. 2 1993 	 5



Tabell 1. Arbeidssokere uten arbeids-
inntekt og undersysselsatte
etter kjønn i prosent av ar-
beidsstyrken. 1989-1992

1989 1990 1991 1992
Menn

Arbeidsløshets-
prosent 	
Undersysselsettings-
prosent 	

Kvinner
Arbeidsloshetsprosent
Undersysselsettings-
prosent 	

5,1 	 5,6 	 5,8 6,5

1,1 	 1,3 	 1,5 	 1,8

4,7 	 4,8 	 5,0 5,1

4,8 5,4 5,7 6,3

Tabell 2. Undersysselsatte etter alder, kjønn og avtalt arbeidstid pr. uke. Årsgjennom
snitt 1992. Antall i 1 000 og i prosent av deltidssysselsatte i hver gruppe

Nåværende avtalt arbeidstid
Kort deltid 	 Pro- 	 Lang deltid 	 Pro-
(1-19 timer) 	 sent 	 (20-36 timer) sent

Pro-
I alt 	 sent

I alt  	 82 	 15 	 45 	 17 	 37 	 14

16-24år 	 21 	 19 	 12 	 16 	 9 	 26
Kvinner 25-39 år  	 24 	 16 	 14 	 21 	 9 	 10
Kvinner 40-54 år  	 20 	 14 	 10 	 18 	 9 	 11
Menn 25-54 Ar  	 12 	 32 	 6 	 43 	 7 	 29
Menn 55-74 år 	 5 	 5 	 3 	 6 	 1 	 2

UNDERSYSSELSETTING

nen, er den nye loven om lønnsplikt un-
der permittering som gjør det mindre at-
traktivt å permittere ansatte (Torp 1991).

- Hvis en av forsørgerne i husholdnin-
gen er blitt arbeidslos, kan det fore til at
deltidsarbeidende forsørgere ønsker å
øke arbeidstiden for A. kompensere for re-
dusert inntekt i husholdningen (Eide
1989).

- Mange kvinner starter frivillig i del-
tidsarbeid, men ønsker en overgang til
heltidsarbeid i senere livsfaser. Lavere
etterspørsel i arbeidsmarkedet kan redu-
sere muligheten for dette.

- I enkelte sektorer er det et særlig
høyt innslag av deltidsjobber. Skiftord-
ninger, ugunstige arbeidstider og hel-
gearbeid kan ha tvunget fram et slikt ar-
beidsmarked. I helse- og sosialvesenet
har en høy andel av de sysselsatte del-
tidsarbeid. Også innenfor varehandel der
åpningstidene gradvis er blitt utvidet i de
senere år, er andelen deltidsarbeidere re-
lativt høyt. Fordi de fleste stillingene i
disse næringene er deltidsjobber, kan det
tenkes at det er vanskelig å få økt ar-
beidstiden.

Avdekker arbeidsmarkeds-
problemer blant kvinner
Den kraftige økningen i arbeidsløsheten
fra 1988 og utover har rammet menn
sterkere enn kvinner. Årsaken er at menn
i større grad enn kvinner arbeider i typisk
konjunkturutsatte næringer som f.eks.
industri og bygge- og anleggsarbeid,
mens kvinner oftere er sysselsatt i tjenes-
teytende næringer. I 1989 var ledighets-
prosenten for forste gang i nyere tid høy-
est blant menn. Vanligvis har arbeidsløs-
heten vært høyere blant kvinner, hoved-
sakelig pga. en mer marginal tilknytning
til arbeidsmarkedet. Ifølge AKU var le-
digheten 6,5 prosent blant menn og 5,1

prosent blant kvinner i 1992.
Ved å trekke inn undersysselsetting

nyanseres dette bildet. Tabell 1 viser ut-
viklingen i arbeidsløshetsprosenten og
undersysselsettingsprosenten (undersys-
selsatte i prosent av arbeidsstyrken) for-
delt på kjønn. Inkluderer vi undersyssel-
setting i ledighetsbegrepet, er det flere
kvinner enn menn som har problemer på,
arbeidsmarkedet, selv i en lavkonjunk-
turperiode som den vi er inne i nå.

En årsak til at flere kvinner enn menn
er undersysselsatte, er at deltidsarbeid er
mye mer vanlig blant kvinner. Hvis en
derimot måler undersysselsetting i pro-
sent av de deltidssysselsatte i hver grup-
pe, er andelen ufrivillig deltidssysselsatte
faktisk høyere blant menn enn blant kvin-
ner. 20 prosent av de deltidssysselsatte
mennene var undersysselsatte i 1992,
mot 14 prosent av de deltidsarbeidende
kvinnene.

Tre av fire undersysselsatte
er kvinner
Undersysselsetting er først og fremst et
kvinnefenomen. 61 000 kvinner var un-
dersysselsatt i 1992. Av disse igjen var
hele 38 000 i aldersgruppa 30-54 år. Halv-
parten av de undersysselsatte er med
andre ord kvinner i alderen 30-54 år.
Omfanget av deltidsarbeid er imidlertid
også størst i denne gruppa, og dette vil
påvirke nivået på antall undersysselsat-
te. Målt som andel av deltidssysselsatte
utgjorde de undersysselsatte i denne
gruppa 15 prosent.

I løpet av 1980-årene skjedde det en
endring i kvinners arbeidstid. Andelen
med kort deltid (1-19 timer i uka) var sta-
bil i perioden, mens andelen med heltids-
arbeid økte på bekostning av de som job-
bet lang deltid. Overgangen fra deltid til
heltid var mest utbredt blant kvinner i
alderen 25-39 år. De nye kvinnegenera-
sjonene velger i storre grad enn sine

modre å være yrkesaktive på heltid (Be
1993). Denne tendensen ser vi gjenspei-
les i undersysselsettingstallene. De fles-
te undersysselsatte er kvinner i alders-
gruppa 30-54 år.

Ved å se på hvilken arbeidstid de
undersysselsatte har, kan en få et inn-
trykk av tilknytningen til arbeidsmarke-
det. Ofte regnes de som arbeider kort
deltid som en marginal gruppe på ar-
beidsmarkedet. 21 000 av de undersys-
selsatte kvinnene i alderen 30-54 år arbei-
der kort deltid, og de fleste av disse øn-
sker seg en arbeidstid som ligger i inter-
vallet 20-36 timer pr. uke, dvs. mindre
enn heltidsarbeid.

Flest undersysselsatte i
tjenesteytende næringer
De fleste deltidssysselsatte kvinner arbei-
der innenfor offentlig, sosial og privat tje-
nesteyting samt varehandel, hotell- og
restaurantvirksomhet. Vi finner følgelig
de fleste undersysselsatte innenfor disse
næringene. Måler en undersysselsettin-
gen i prosent av de deltidssysselsatte, er
undersysselsetting like sterkt utbredt
innenfor næringer som industri, bygge-
og anleggsvirksomhet og transport, lag-
ring, post og telekommunikasjon.

Omfanget av undersysselsetting er
størst innenfor helse- og sosialtjenester.
25 prosent av de undersysselsatte arbei-
der i denne næringen. Det samme mon-
steret finner en selvsagt når en fordeler
de undersysselsatte på yrke. 12 000 av de
undersysselsatte har sykepleie- eller an-
net pleiearbeid som yrke. 10 000 driver
med salgsarbeid og 10 000 er rengjørings-
personale.

Økningen har vært sterkere
for menn
Selv om undersysselsetting først og
fremst er et kvinnefenomen, har den re-
lativt sett økt sterkere for menn under
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Figur 2
Tilbud av ukeverk/heltidsstillinger
1 000 blant arbeidsløse og under-
sysselsatte menn og kvinner. 1992
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den siste nedgangsperioden. I 1988 var
det 6-9 000 undersysselsatte menn. I 1992
var i gjennomsnitt 21 000 menn undersys-
selsatt. Menn i alderen 25-54 år har den
høyeste andelen av ufrivillig deltidsarbei-
dende blant de deltidssysselsatte. Hver
tredje deltidsarbeider i denne gruppa er
undersysselsatt.

På grunn av små nivåtall og usikker-
het i AKU, er det problematisk å se hvil-
ke yrkesgrupper blant menn som har
opplevd økt undersysselsetting. Men
tendensen er at yrkesgrupper innenfor
industri, bygge- og anleggsarbeid samt
transport- og kommunikasjonsarbeid har
vist sterkest økning. Dette har sin bak-
grunn i at disse næringene er særlig kon-
junkturutsatte. Tallene fra Arbeidsdirek-
toratet for registrerte arbeidssøkere som
er delvis sysselsatte, bekrefter den ten-
densen vi ser i AKU.

I motsetning til blant kvinner er lang
deltid mer vanlig blant undersysselsatte
menn over 25 år. Også når en ser på on-
ske om arbeidstid skiller disse seg ut.
Langt de fleste menn i denne gruppa
ønsket seg en arbeidstid som tilsvarte et
heltidsarbeid.

Ungdom og undersysselsetting
Ungdom er den gruppa som er hardest
rammet av problemene på arbeidsmar-
kedet. Sysselsettingen blant ungdom har
gått sterkt ned de senere år. Reduksjonen
i sysselsettingen har først og fremst
skjedd blant dem som arbeider heltid,
mens antallet på deltid har vært stabilt.
De fleste unge som arbeider deltid gjør
dette i kombinasjon med utdanning, og
få av disse er undersysselsatte.

Siden 1988 har antall undersysselsat-
te ungdom blitt fordoblet, og i 1992 var
21 000 undersysselsatt. Dette tilsvarte 19
prosent av de deltidssysselsatte i denne
gruppa. 2 av 3 undersysselsatte unge on-
sker seg en heltidsstilling.

Graden av undersysselsetting
Undersysselsetting kan betraktes som en
form for delvis arbeidsløshet. Men siden
de undersysselsatte er i arbeid, kan vi
ikke sidestille en undersysselsatt person
med en arbeidslos.. I AKU blir de under-
sysselsatte spurt om ønsket arbeidstid. Ved
å sammenholde dette med hvert individs
avtalte arbeidstid, får vi vite hvor mange
ekstra timer en undersysselsatt ønsker å
arbeide. I 1992 ønsket hver undersyssel-
satt i gjennomsnitt å øke arbeidstiden
med 15 timer pr. uke. Dette tilsvarte 32
000 heltidsstillinger à 37,5 timers uke.
Dette er en oppgang på 10 000 siden
1989, da ønsket økning i arbeidstiden
utgjorde 22 000 heltidsstillinger.

Det totale tilbud av heltidsarbeid
I AKU spørres også de arbeidsløse om
deres arbeidstidsønsker. Tre av fire ar-
beidsløse ønsker seg et heltidsarbeid.
Gjennomsnittlig ønsket arbeidstid fra de
126 000 arbeidsløse var i 1992 34 timer pr.
uke. Disse ønsket en arbeidstid som til-
svarte 113 0000 heltidsstillinger.

Ved å summere arbeidsløses og un-
dersysselsattes arbeidstidsonsker, får vi
et mål på det urealiserte arbeidstilbudet
fra disse to gruppene i økonomien. Sam-
let tilsvarte ønsket arbeidstid fra arbeids-
lose og undersysselsatte 145 000 heltids-
stillinger i 1992, mot 124 000 i 1989.

Siden flere kvinner enn menn er un-
dersysselsatte, kan det være interessant
å fordele tilbudet av heltidsarbeid på
kjønn. Tilbudet av heltidsarbeid fra
menn var 83 000 stillinger i 1992 (herav
10 000 blant de undersysselsatte). Blant
kvinnene var tilbudet 63 000 heltidsstil-
linger (herav 23 000 blant de undersys-
selsatte). Ved å inkludere undersysselsat-
te i "ledighetsbegrepet" ser vi at arbeids-
losheten blant kvinner nærmer seg
menns i omfang.

1. To offisielle mål: Arbeidsdirektoratet
og Statistisk sentralbyrå utgir to ulike
statistikker for helt arbeidsledige. Dette
gjøres også for delvis arbeidsledige.
Arbeidsdirektoratets "registrerte arbeids-
søkere som er delvis sysselsatte" omfat-
ter personer som enten er delvis permit-
terte eller som arbeider mindre enn
heltid, og som ønsker lengre arbeidstid.
63 000 var registrert som delvis arbeids-
lose i 1992. Nivået på undersysselsatte
AKU er høyere, vesentlig fordi AKU
også fanger opp de som ikke melder seg
ved arbeidsformidlingen. Motivasjonen
for å oppsøke arbeidskontoret for de
delvis arbeidsløse er dagpengerettigheter
eller assistanse til å søke mer arbeid.
Kriteriet for at de delvis arbeidsløse skal
kunne motta dagpenger, er at arbeidsti-
den må ha blitt ufrivillig redusert med 20
prosent (Arbeidsdirektoratet 1992). AKU
fanger trolig i tillegg opp den gruppen
av deltidsansatte som ikke har opplevd en
ufrivillig overgang til redusert arbeids-
tid, men som allikevel masker mer arbeid.

2. Spørsmålene om undersysselsetting
ble først tatt med i AKU-skjemaet fra og
med 2. kvartal 1988.
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årsak eller virkning?
Knut Halvorsen

Arb 	 mental helse ---eidsloshet og

Figur 1
Utbredelse av nervøse plager under arbeids-
loshet. Menn og kvinner. Prosent
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Omkring en tredel av langtidsarbeidslose med nervøse
plager hadde disse plagene for inneværende/forrige
ledighetsperiode. De øvrige synes å ha fått slike plager

som følge av arbeidsløsheten. De utgjør likevel bare omkring
14 prosent av de langtidsarbeidslose. Nervøse plager som folge
av arbeidsløshet henger særlig sammen med usikkerhet for
framtiden og opplevelse av å bli mistenkeliggjort som arbeids-
sky. Risikoen for å få slike plager er størst blant menn, perso-
ner i aldersgruppen 30-50 år, personer som har opplevd nega-
tive endringer i familiesituasjon knyttet til samlivsforhold,
som er sosialt isolert, har lav utdanning, høy arbeidsoriente-
ring og som har økonomiske vansker.

Flere psykiske plager blant
langtidsledige ...
I Levekårsundersøkelsen 1991 oppgav 6
prosent at de ofte i de siste 6 måneder 1)
hadde vært plaget av svært kraftig hjer-
tebank, eller 2) vært plaget av angst el-
ler nervøsitet, eller 3) hadde foil seg de-
primert. Det gjaldt 5 prosent av menn og
9 prosent av kvinner i den voksne befolk-
ningen. Spesielt høye andeler var det
blant kvinner 67-79 år (19 prosent), blant
sosialhjelpsmottakere (17 prosent), blant
arbeidsuføre (26 prosent), blant skilte/
separerte menn (14 prosent), blant ensli-
ge forsørgere (12 prosent), blant enslige
45-66 år (12 prosent), og blant langvarig
arbeidsløse (11,7 prosent). Blant de som
hadde vært arbeidsløse i 24 måneder el-
ler mer de siste fem årene, var det 15,4
prosent som hadde slike plager. Til sam-
menligning var andelen mellom 2 og 6
prosent blant ulike grupper yrkesaktive.
I Clausens undersøkelse (1991) av perso-
ner som har vært registrert ved arbeids-
kontorene i mer enn 12 uker (median 10
måneders arbeidsløshet), var 20 prosent

preget av depresjon. Det ser således ut til
å være overhyppighet av dårlig psykisk
helse blant langvarig arbeidsløse sam-
menlignet med yrkesaktive i samme al-
dersgruppe. Vi vil søke å finne plausible
forklaringer på hvorfor det er tilfelle.

... men hva er årsak og virkning?
En rekke undersøkelser har vist at det er
sammenheng mellom arbeidsløshet og
nervøse plager, men det er liten enighet
om hva som skyldes seleksjon til arbeids-
loshet av personer med nervøse plager,
og hva som er forårsaket av selve ar-
beidsløsheten (Colbjeornsen m.fl. 1992,
Fugelli 1992).

Vi skal heretter bare benytte det ene
spørsmålet som mål på nervøse plager,
nemlig om en har vært plaget av angst,
nervøsitet eller rastløshet,  men vi inklu-
derer både de som svarte "ja", "ofte" og
"av og til", slik at vi også fanger opp let-
tere nervøse plager. Begrunnelsen for å
benytte bare dette ene spørsmålet er at
angst, nervøsitet og rastløshet er en men-
tal lidelse som atskiller seg fra depresjon,

mens hjertebank også er en lidelse som
kan ha somatiske årsaker (Huppert et al.
1989) 1 . Figuren nedenfor viser andelen
med nervøse plager etter om en hadde
slike plager forut for ledigheten eller
hadde fått dem som en følge av ledighe-
ten og etter kjønn.

Det viser seg også å være kjønnsfor-
skjeller mellom de som etter eget utsagn
har hatt de nervøse plagene også forut
for inneværende/forrige ledighetsperio-
de og de som har fått slike plager som en
folge av arbeidsløsheten.

En høyere andel menn (43,5 prosent)
enn kvinner (36,6 prosent) blant de lang-
tidsarbeidsløse har lettere nervøse pla-
ger. For kvinners vedkommende har en
langt storre andel hatt disse nervøse pla-
gene forut for inneværende/forrige le-
dighetsperiode, mens det for menn er
mer likelig fordelt, selv om det også for
dem var flere som hadde hatt de nervo-
se plagene forut for inneværende/forri-
ge ledighetsperiode.
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Slik spørsmålene er stilt kan vi ikke
fange opp de som har fått forsterket si-
ne nervøse plager som en følge av ar-
beidsløsheten. De inngår i andelene som
har fått nervøse plager som følge av ar-
beidsløsheten. Det betyr at vi antakelig
undervurderer andelen som hadde ner-
vøse plager også for siste/inneværende
arbeidsløshetsperiode.

Hva gjor at noen får nervøse plager
under arbeidsløshet?
Det er lansert flere teorier om hvorfor
arbeidsløshet kan fore til dårlig mental
helse.

De viktigste er medisinsk stressteori,
psykologisk kriseteori og Seligmanns te-
ori om lært hjelpeløshet, sosialpsykologisk
teori om tap av arbeidets latente funksjoner,
attribusjonsteori og sosiologisk handlings-
teori (Halvorsen 1993). Med utgangs-
punkt i disse teoriene og hva andre stu-
dier har funnet å være av betydning, har
jeg utarbeidet ulike modeller for sam-
menhengen mellom den avhengige va-
riabelen (nervøse plager som folge av ar-
beidsløshet) og ulike uavhengige varia-
ble. Slik spørsmålene er stilt har vi ingen
mulighet for å teste empirisk fruktbarhe-
ten av de enkelte teoriene. Det er for
eksempel bare ett spørsmål som kan be-
lyse relevansen av attribusjonsteori. Det
relaterer seg til om en knytter årsaken til
egen arbeidsløshet til ytre forhold (ytre
attribuering) eller til egenskaper ved seg
selv (indre attribuering). Modellene tar
derfor ikke primært sikte på å belyse
fruktbarheten av en bestemt teori, men
har et eklektisk utgangspunkt. Disse
sammenhengene er analysert gjennom
logistisk regresjon.

Den avhengige variabelen (nervøse
plager) er basert på spørsmålet "Har du
i løpet av de siste 6 måneder ofte, av og
til eller aldri vært plaget av nervøsitet,
angst eller rastløshet". De som svarte "ja
ofte" , eller "ja, av og til" og som dess-
uten oppgav at de hadde opplevd som
en ulempe ved å gå arbeidsledig å få dår-
ligere helse i stor grad /noen grad, ble gitt
koden 1, mens øvrige fikk koden O. Målt
på denne måten var det 100 personer av
utvalget eller 14,1 prosent som har fått
nervøse plager som følge av arbeidsløs-
heten. Utfordringen i den multivariate
analysen er å finne fram til de uavhengi-
ge variable som har betydning for om en
får nervøse plager eller ikke.

De variabler som statistisk sett gav
størst utslag i bivariat analyse og som var

signifikante på 0,0001 prosentnivå var nesten syv ganger så hyppig blant de
"opplever usikkerhet for framtiden"

 
med nervøse plager som blant de som

(oddsforhold2 6,9) og "opplever å bli mis- ikke har slike plager. I og med at disse
tenkeliggjort som arbeidssky" (oddsfor- variablene også kan tas som et uttrykk
hold 5,9). Det betyr at vi finner personer for de nervøse plagene, er disse variable-
med opplevd usikkerhet for framtiden ne utelatt i den multivariate analysemo-

Tabell 1. 	 Nervøse plager som folge av arbeidsløshet ut fra relevante uavhengige variable
(N=674). Stegvis logistisk regresjon, nervøse plager=1, ikke nervøse plager=0

Koeffisient 	 S.E. 	 Oddsforhold

Arbeidsorienteringl 	 1,02 	 0,40 	 2,78-
Indeks 	 skåre 0-4=0

skåre 5-6=1
Kjønn  	 0,66 	 0,26 	 1,9**

Mann =1
Kvinne =0

Alder
fodt 1931-41=1 	 (1) (0) (0)  	 0,69 	 0,40 	 1,99
fodt 1942-51=2 (0) (1) (0) 	 . 	 0,90 	 0,33 	 2,50**
fodt 1952-61=3 	 (0) (0) (1) ..... ....... ,............... ......... . ......... ..... 	 0,87 	 0,32 	 2,40**
fodt 1962-74=4 (0) (0) (0)

Utdanning  	 -0,40 	 0,21 	 0,67"
10 år eller mindre=1
11-12 år=2
13 år og mer=3

Venner på stedet 	 ............ _..._._... ...... • ... . .. _...._ ... .... _ .... ..... 	 0,71 	 0,32 	 2,16"
ja=0
nei=1

Vansker med å klare en uforutsett 	 . 	 ..._.... ........... ,  	 0,90 	 0,25 	 2,50***
regning på kr 2 000

ja=1
nei=0

Idrettslig aktivitet 	 .......... ..__.._ .... . ..... ___..._._.. ...... .. .......  	 1,17 	 0,42 	 3,23**
bruker mer tid=0
ovrige=1

Negative endringer i livssituasjonen 	 ....__..... _____  	 1,80 	 0,52 	 6,0-
knyttet til samlivsforhold

ja=1
nei=0

Husholdstype  	 0,46 	 0,27 	 1,6
gift/samboende=0
ovrige=1

Har en kronisk lidelse 	 ._.__ ......... . ..... ___ ..... ........ ...... ._ 	 0,43 	 0,24 	 1,5
ja=1
nei=0

Har hjemmeværende barn under 16 år 	 .........._... .... ..... 	 -0,57 	 0,34 	 0.56
ja=1
nei=0

*=signifikant på 5 prosent nivå. 	**=signifikant på 1 prosent nivå. 	 * 	 =signitikant på 0,1 prosent nivä
i Indeksen for arbeidsorientering er additiv og bygger på folgende utsagn som respondentene skulle si om de var helt
enig, delvis enig, verken enig eller uenig, delvis uenig, helt uenig eller vet ikke:
"Det er svært viktig for meg å ha et arbeid"
"Selv om jeg vant en stor sum penger ville jeg arbeide"
"Jeg avskyr/ville avsky å være arbeidslos"
"Jeg kommer fort til å kjede meg hvis jeg ikke har noe arbeid å utføre"
"Noe av det som betyr mest/har betydd mest i mitt liv er arbeidet"
"Selv om jeg fikk høy arbeidsledighetstrygd ville jeg likevel foretrekke å arbeide".
De som var helt eller delvis enig i et utsagn ble gitt verdien 1, de øvrige verdien 0, slik at maksimal skåre gav 6.

I regresjonsmodellen er indeksen dikotomisert slik at alle som skåret 5 poeng eller mer ble gitt verdien 1, de øvrige
verdien 0.
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dellen. I utgangspunktet omfattet model-
len alle de faktorene som i bivariat ana-
lyse var signifikante på 25 prosentnivå el-
ler lavere. Et par variable måtte uteluk-
kes på grunn av for høyt bortfall. Vi sto
igjen med 22 variable. For å redusere
kompleksiteten i modellen er det også
kjørt stegvis logistisk regresjon. Resulta-
tet framgår av tabell 1.

Alle de ovennevnte variabler har om-
trent samme effekt ut fra oddsforholdet
i den komplette modellen (ikke vist),
bortsett fra utdanning og venner på ste-
det som ikke var signifikant på 5 prosent-
nivå. Det styrker tiltroen til de effektva-
riabler som er presentert i tabellen. Den
reduserte modellen er minst like god som
den fulle modellen til å predikere utfal-
let på den avhengige variabelen.

Vi ser av tabellen at når det kontrol-
leres for effekten av de øvrige variable-
ne, har negative endringer i livssituasjon
knyttet til samlivsforhold og høy arbeids-
orientering størst effekt. Risikoen for å ha
nervøse plager som følge av arbeidslos-
het øker også om en er mann, er mellom
30 og 50 år, har vansker med å klare en
uforutsett regning, eller er sosialt isolert
(som indikator er benyttet spørsmålet
om en bortsett fra familie, har gode yen-
ner på stedet der en bor eller ikke). Risi-
koen synker med (At utdanning. Hyp-
pigheten av nervøse plager er høyest
blant de som ikke har barn. Ikke gifte!
samboende har storre risiko enn øvrige
(oddsforhold 1,6, men variabelen er ikke
signifikant på 5 prosentnivå). Andre stu-
dier tyder på at det her dreier seg om
seleksjonseffekter (Mastekaasa 1991). Det
samme gjelder hvis man har en kronisk
lidelse (oddsforhold 1,5, men den er ikke
signifikant på 5 prosentnivå).

økning i idrettslig aktivitet under
arbeidsløsheten reduserer på sin side ri-
sikoen for å ha nervøse plager. Overras-
kende var det at varighet på inneværen-
de/forrige ledighetsperiode ikke synes 'A
ha noen betydning for å få nervøse pla-
ger. Tverti mot var koeffisienten negativ.
Det indikerer at hyppigheten av nervo-
se plager var større blant de som hadde
vært ledig kort tid enn de som hadde
vært ledig lang tid. Det kan være en in-
dikasjon på at de ledige etter hvert tilpas-
ser seg situasjonen gjennom å benytte
ulike mestringsstrategier (jf. Kaul og
Kvande 1992).

Heller ikke om en var arbeidsløs el-
ler på tiltak på uttrekningstidspunktet,
alkoholforbruk (høyt versus lavt) eller

om en var hovedforsørger eller ikke vis-
te seg å ha noen betydning (koeffisiente-
ne var ikke signifikante på 5 prosent ni-
vå i den komplette modellen). Det var en
viss tendens til at de som var kommet i
arbeid igjen på intervjutidspunktet had-
de mindre nervøse plager enn de øvrige,
men koeffisienten var ikke signifikant på
5 prosentnivå. En taming kan være at
de med nervøse plager har mindre sann-
synlighet for å komme i arbeid igjen enn
andre, mens en alternativ tolkning er at
å komme i arbeid igjen reduserer de ner-
vøse plagene.

Ofte vil slike negative endringer opp-
stå som en følge av arbeidsløsheten, men
trenger selvsagt ikke gjøre det. Samlivs-
brudd kan skje uavhengig av arbeidslos-
heten, den kan etterfølge arbeidsløshe-
ten, eller gå forut for den. Det er således
problematisk å identifisere den primære
årsak til nervøse plager under arbeidsløs-
het.

Diskusjon og konklusjon
Denne analysen er basert på tverrsnitts-
data. For å kunne trekke sikrere konklu-
sjoner om sammenhengen mellom ar-
beidsløshet og mental helse trengs longi-
tudinelle data. Vil resysselsetting fore til
bedring av den mentale helsen etter en
tid? Ville svekking av den mentale hel-
sen skjedd uansett? Siden vi ikke vet noe
om den mentale helsen mens de arbeids-
lose var i arbeid, kan endog helsen ha
blitt forbedret under arbeidsløsheten. Ert
svakhet er også at vi i første intervjurun-
de ikke har opplysninger om hva slags
yrke og arbeidsforhold den arbeidsløse
hadde før siste inneværende ledighets-
periode. Problemer under arbeidsløshet
kan være en videreutvikling av en pro-
sess som startet lenge før ledighetsperi-
oden, og som kan være kjennetegnet av
belastende arbeidsforhold, utrygt arbeid,
frykt for arbeidsløshet kombinert med
økonomiske vansker, en uheldig livsstil
og personlige/familiemessige proble-
mer. I enkelte tilfeller vil arbeidsløshet
være ett av mange innslag i en kjede av
langvarig belastende livsforhold. Vi har
heller ikke foreløpig hatt inntektsdata
koblet til, slik at betydning av sosial sta-
tus / sosial klasse er ukjent.

Selv om vi finner storre innslag av
nervøse plager blant langtidsarbeidsløse
enn blant yrkesaktive, tyder dataene på,
særlig for eldre kvinners vedkommende,
at plagene også var til stede før arbeids-
løsheten inntrådte, mens for menn synes

i stone grad selve arbeidsløsheten å ha
gitt nervøse plager.

Måten man måler nervøse plager på
viser seg å ha betydning for hvilke uav-
hengige variable som i modellkjøringer
har størst effekt. Men uansett hvilket mål
vi benytter, knytter de nervøse plagene
seg til usikkerhet for framtiden. Vår tids
mennesker synes å ha en annen tidsdi-
mensjon enn tidligere. Framtiden blir
viktigere for oss. Med tap av lønnsarbeid
blir det vanskeligere å planlegge tram-
over. Det betyr således redusert autono-
mi, og innskrenkning i mulighetene for
selvrealisering fordi vi får en handlings-
arena mindre å utfolde oss på. De lang-
tidsarbeidslose vil også oppleve usikker-
het for hva slags rolle en skal ha i framti-
den. Men usikkerhet for framtiden er
også knyttet til bekymring for at de øko-
nomiske problemene vil vedvare eller
forsterke seg. De nervøse plagene knyt-
ter seg også til en opplevelse av å bli mis-
tenkeliggjort som arbeidssky. Det viser
at det i et lonnsarbeidssamfunn er van-
skelig å legitimere sin rolle som arbeids-
los.

Økonomiske vansker og opplevde
negative endringer i livssituasjon som for
eksempel samlivsbrudd øker risikoen for
å få nervøse plager under arbeidsløshet.
Risikoen er størst blant menn i alderen
30-50 år og blant de som har høy arbeids-
orientering. Det er som forventet. Det
kan synes som risikoen reduseres om en
deltar mer i idrettslig aktivitet sammen-
lignet med tiden forut for inneværende/
forrige ledighetsperiode. Men her kan
det selvsagt være en seleksjonseffekt. Det
er ikke urimelig å anta at det er de med
best helse (psykisk og somatisk) som
mosjonerer mer under arbeidsløsheten.
Det kompliserer også sammenhengen
mellom idrett og mental helse at fysisk
trening også henger sammen med sunn
livsstil (dvs. ikke overvektig, ikke-røyker
og ikke alkoholmisbruker, se Mæhlum
1993). Men det er i andre undersøkelser
dokumentert at fysisk trening har effekt

Datagrunnlaget er undersøkelsen av de
arbejdsløses levekår foretatt av Statis-
tisk sentralbyrå i 1991. Utvalget omfat-
tet 1 000 personer som ifølge Arbeids-.
direktoratets register hadde vært ledig
i minst seks måneder og som fortsatt
var arbeidslos eller på tiltak da utvalget
ble trukket i februar 1991. Vi har data
fra 708 personer forste intervjuom-
gang, slik at svarprosenten er 70.
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ARBEIDSLØSHET

hos pasienter med moderate til milde
depresjoner (Martinsen 1990), noe som
er i samsvar med våre data. Idrettslig
aktivitet kan også bidra til å strukturere
dagen og gi den et innhold, og således i
noen grad medvirke til å kompensere for
tapet av arbeidets latente funksjon.

1. I 2. intervju i oktober 1991 ble respon-
dentene spurt om de hadde hatt disse
plagene de siste 14 dagene:

- redsel eller engstelse
- matthet eller svimmelhet
- nervøsitet, indre uro
- plutselig frykt uten grunn
- bekymring eller uro
- lett for å grate
- lett for å klandre deg selv
- søvnproblemer
- følelse av håpløshet med tanke på

framtiden
- følelsen av at alt er et slit.

Det fem første plagene knytter seg til den
dimensjonen av nervøse plager som vi er
opptatt av, nemlig nervøsitet, angst og
rastløshet. En additiv indeks ut fra svar
på spørsmålene (skåre fra 5 til 20 poeng)
korrelerte rimelig bra med det ene
spørsmålet om nervøsitet, angst og
rastløshet, som også ble stilt i 2. intervju
(Pearsons' R= .64).

2. Oddsforholdet er oddsen for at de som
opplever usikkerhet for framtiden
(variabelen x) har nervøse plager (varia-
belen )7) i forhold til oddsen for at de
som ikke opplever usikkerhet for framti-
den har nervøse plager. Vi kan beregne

odds og oddsforholdet ut fra denne
firefeltstabellen med absolutte tall (i
bivariat analyse):

X

	

ja:	 nei:

ja:	 186
	

422
Y	 nei:	 6
	

94

Oddsen for at de som opplever usikker-
het for framtiden har nervøse plager, er
186/6, dvs. 31, mens oddsen for at de
som ikke opplever usikkerhet for framti-
den/har nervøse 'D lager, er 422/94, dvs.
4,49. Oddsforholc et er 186/6/422/94 =
31/4,49 = 6,9.

At sammenhengen er signifikant pd
0,0001 prosentnivå betyr at sjansen for at
resultatet skyldes tilfeldigheter som folge
av at vi har et utvalg, er ekstremt liten.
Vanligvis godtas et signifikansnivå på
0,05 eller 0,01. Da vil vi bare i 5 alterna-
tivt 1 av 100 utvalg forkaste den alterna-
tive hypotesen om at det ikke er noen
sammenheng mellom variabelene slik vi
har postulert.
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Personellinnsatsen i helsetjenesten:
Økonomi eller behov avgjør?
Geografiske ulikheters omfang og bakgrunn
Jon Erik Finnvold

A ndelen av den yrkesaktive befolkningen som er syssel-
satt i helsetjenesten har okt sterkt fra 1970 til 1990.
Forste del av artikkelen beskriver helsetjenestens geo-

grafiske fordeling. Har variasjonen mellom ulike geografiske
områder avtatt i perioden? Andre del av artikkelen om-
handler ulike deltjenester innenfor kommunal helse- og om-
sorgssektor. Er variasjonene i årsverksinnsats en folge av god
eller dårlig kommuneøkonomi? Eller kan ulikhetene fores tilba-
ke til egenskaper ved kommunene som gjenspeiler variasjoner i
kostnadsforhold og behov?

SYSSELSETTING
I en periode med økende arbeidsledighet
og nedgang i sysselsettingen i tradisjo-
nelle næringer, har helsetjenesten vært
preget av det motsatte: Opplysninger fra
folketellingene viser at nesten 3 prosent
av de yrkesaktive var sysselsatt i helse-
tjenesten i 1970. I 1990 er nesten 10 pro-
sent av de yrkesaktive sysselsatt i helse-
tjenesten.

En stor del av sysselsettingen i helse-
tjenesten er deltidsarbeidende kvinner.
85 prosent av de yrkesaktive var kvinner
i 1970. I 1990 er kvinneandelen 83 pro-
sent. 24 prosent av de yrkesaktive opp-
gav å arbeide mindre enn 1 000 timer i
1970. I 1990 arbeider nesten halvparten
av de yrkesaktive i helsetjenesten mindre
enn 1 000 timer.

For å forstå bakgrunnen for veksten
er det nødvendig å identifisere de vik-
tigste aktørene, deres målsettinger og av-
hengighetsforhold til hverandre samt de
økonomiske rammebetingelser (Ahn-
strøm 1990). Helsetjenestens yrkesorga-
nisasjoner og administrative ledere på
ulike forvaltningsnivåer utgjør viktige

drivkrefter i helsetjenestens ekspansjon.
I Norge er helsetjenesten et sentralt vir-
kemiddel i velferdspolitikken. De fleste
sysselsatte i helsetjenesten har enten stat-
lig, kommunal eller fylkeskommunal ar-
beidsgiver. Helsetjenesten er dermed
avhengig av at lokale og sentrale politis-
ke beslutningstakere bevilger nødvendi-
ge midler. Helsepolitikken er også viktig
for oppslutningen til de politiske partier.
Temaer som helse, sykelighet og eldre-
omsorg angår de fleste og er hyppig
gjenstand for offentlig debatt og me-
dieomtale. De økonomiske forholdene
vil imidlertid sette grenser for omfanget
av de offentlige aktivitetene.

En følge av veksten i helsesektoren er
at arbeid som tidligere ble utført i den
uformelle sektor, er blitt overtatt av det
offentlige. Veksten har fort til at omsorgs-
oppgaver som frivillige organisasjoner
og betalt privat hjelp stod for, i dag ut-
føres av sysselsatte i stat eller kommune.
Dette gjelder også i noen grad omsorgs-
oppgaver som familien tidligere stod for.
I helsetjenestens vekst ligger det samti-
dig en generell standardheving av offent-

lige tjenester, blant annet mottar et øken-
de antall eldre stadig flere tjenester.

Helsesektoren 1970-1990:
Vekst og desentralisering
Hvilke konsekvenser har sysselsettings-
veksten i helsesektoren medført for kom-
munene? Er det blitt større forskjeller
mellom geografiske områder, eller har
ulikhetene avtatt?

Ifølge enkelte undersøkelser har det
foregått en generell kulturell og sosial ut-
jevning mellom ulike deler av landet. Vi
har hatt en "lokal nasjonalisering" av
blant annet forbruksmønster, livsstil, bo-
ligstandard og offentlig tjenestetilbud
(Hompland 1984). Det er også en utbredt
oppfatning at det offentlige tjenestetilbu-
det særlig på 1970-tallet ble jevnere geo-
grafisk fordelt enn tidligere (Foss og
Halvorsen 1988). Andre har dokumen-
tert at ulikhetene mellom kommunene
når det gjelder utgifter til de fleste kom-
munale tjenester, er blitt stone i hele pe-
rioden fra 1975 til 1989 (Sorensen 1992).

Disse konklusjonene utelukker ikke
nødvendigvis hverandre. Svaret på
spørsmålet om det har skjedd en geogra-
fisk utjevning avhenger av hvilke tjenes-
ter som undersøkes, tidsperioden det
gjelder og hvilket geografisk nivå som
sammenlignes. Vurderes veksten i helse-
tjenesten i et sysselsettingsperspektiv er
konklusjonen entydig: Helsesektoren har
i hele perioden 1970-1990 bidratt til geo-
grafisk utjevning. Figur 1 viser at forskjel-
lene mellom kommuner av ulik størrel-
se har blitt betydelig mindre. Også på
lavere geografisk nivå avtok ulikhetene:
Kommunene er gruppert i 61 lokalsyke-
husområder med tilhørende somatiske
sykehus. Noen få områder består av 1
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Figur 1
Prosentandel av alle yrkesaktive sysselsatt i
helse- og veterinærtjenester. 1970 og 1990
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Figur 2
Sysselsatte i Kommunal helse- og omsorgs-
tjeneste* pr. 10 000 innb. 1980 og 1990
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* Inkl. somatiske sykehjem, aldershjem, kombinerte institusjoner,
forebyggende helsearbeid, primærlegetjeneste, fysikalsk
behandling og sykepleie utenfor institusjonene.
Kilde: Folketellingene

HELSETJENESTEN

eller 2 større kommuner, mens de fleste
sykehusområdene har fra 4 til 12 kom-
muner. Variasjonene mellom sykehus-
områdene ble halvert på 70-tallet og re-
dusert med 36 prosent på 1980-tallet 1 .
Helsetjenesten — vurdert som sysselset-
ter av arbeidskraft — har altså bidratt til
en regional utjevning. Det er blitt mer
vanlig å finne arbeid i helsesektoren, uan-
sett hvor man bor i landet, og økningen
i andelen som har slikt arbeid var størst
der utgangsnivået var lavest.

Det formelle ansvaret for deler av hel-
setjenesten er blitt overført til kommune-
ne på 1980-tallet. Den delen av tjenesten
som i dag er kommunalt organisert, fikk
relativt sterk vekst fra 1980 til 1990. An-
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delen økte fra 28 prosent i 1980 til 35 pro-
sent i 1990. Figur 2 viser at veksten var
sterkest i de minste kommunene. Siden
utgangsnivået i 1980 var relativt jevnt, er
forskjellene mellom kommuner av ulik
størrelse blitt større. For kommunehel-
setjenesten utenfor institusjon, er det do-
kumentert at forskjellene i årsverksinn-
sats økte på slutten av 1980-tallet (Finn-
vold 1991). På lavere geografisk nivå er
forskjellene for kommunale tjenester,
medregnet institusjoner for eldre, mel-
lom sykehusområdene omtrent den sam-
me eller noe større i 1990 enn den var i
1980.2

Helsetjenestens desentraliserte
vekstprofil: Hva ligger bak?
Helsetjenesten samlede betydning var i
1970 minst i våre minste kommuner (fig.
1). Under 2 prosent var sysselsatt i hel-
setjenesten i kommuner med under 3 000
innbyggere, mot nesten 6 prosent i kom-
muner med over 50 000 innbyggere. I
1990 sysselsetter helsetjenesten litt færre
enn landsgjennomsnittet i de minste
kommunene. De minste kommunene er
ikke mer "avhengig" av sysselsettingen
i helsetjenesten enn andre kommuner.
Kommunestørrelsen er også et uttrykk
for sentralitet. Mindre kommuner har
gjennomgående lengre reiseavstander til
større sentra og større andeler av befolk-
ningen bosatt i spredtbygde områder.
Utjevningen som er vist er derfor også en
utjevning mellom sentrum og periferi.
Også for sysselsatte i Kommunal helse-
og omsorgstjeneste for eldre var veksten
sterkest i de minste kommunene, på
tross av at de minste kommunene had-
de flere sysselsatte i disse tjenestene i for-
hold til folketallet også i 1980 (fig. 2). Si-
den mindre kommuner har hatt svak be-.
folkningsvekst, er utviklingen i helsesek-
toren en viktig konsoliderende faktor for
bosettingsmønsteret.

I noen grad er den desentraliserte
veksten en utilsiktet folge av lovendrin-
ger på nasjonalt politisk plan: Lovendrin-
gene innebar at de kommunalt organiser-
te tjenestene fikk den sterkeste veksten.
For eksempel fikk kommunene i 1972
ansvar for å etablere helsestasjoner. Sto-
re kommuner, med relativt store innslag
av institusjoner og tjenester rettet mot
befolkningen i større regioner, fikk følge-
lig en mindre prosentuell vekst. Vi må.
anta at de mindre kommunene i utgangs-
punktet hadde et mindre differensiert tje-
nestetilbud. De minste kommunene, som

oftere ikke hadde noe tilbud fra for, fikk
dermed større vekst.

Norge har mange små og perifere
kommuner, et faktum som i seg selv bi-
drar til geografisk spredning av velferds-
goder (Naustdalslid 1991). Utkantkom-
munene utgjør en politisk maktfaktor
gjennom A være et viktig velgergrunnlag
for mange stortingsrepresentanter. Det-
te har fort til at målsettinger om at tjenes-
tetilbudet skal være likt over hele landet
er nedfelt i lov- og regelverket. Det har
vært en utbredt oppfatning at helsetjen-
stetilbudet i distriktene har vært for dår-
lig, med sykepleiermangel, legemangel
osv. Slike forhold har fort til at helsefor-
valtningen la vekt på hensynet til geogra-
fisk spredning av tjenestene når utbyg-
gingsprogrammer ble fremmet for poli-
tisk behandling. Dersom utbyggingspla-
nene også hadde en desentralisert vekst-
profil, ville de med større sannsynlighet
få tilslutning hos bevilgende politiske
myndigheter (Ahnstrom 1986).

Hvor stor innflytelse aktorene på
kommunenivå hadde for tjenestene som
vokste fram på 1970-tallet, vet vi ikke . En
rekke reformer på 1980-tallet frigjorde
kommunene fra direkte statlig styring,
ikke minst i helsesektoren. Samtidig har
det nve inntektssystemet for kommune-
ne gitt statlige myndigheter bedre mulig-
heter til å styre det samlede utgiftsnivå-
et (Kjellberg 1988). Vi har undersøkt den
kommunale helse- og omsorgstjenesten
for å beskrive variasjonen i helsetjenes-
tetilbud ved inngangen til 90-tallet. Hvor
stor er egentlig variasjonen, og i hvilken
grad kan den fores tilbake til andre egen-
skaper ved kommunene?

HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN
I KOMMUNENE:
VARIASJONER I TJENESTETILBUD

Helse-og omsorgstjenestene i 1990:
hvilke deltjenester inngår?
Kommunene er etter lov om helsetjenes-
ten i kommunene pålagt d "sørge for nød-
vendig helsetjeneste for alle som bor eller mid-
lertidig oppholder seg i kommunen" Kom-
munehelseloven gir kommunene ansva-
ret for drift og finansiering av en rekke
deltjenester (figur 3). Helse- og omsorgs-
tjenesten inkluderer også tjenester som
sorterer under lov om sosial omsorg.
Helse- og omsorgstjenesten er i stor grad
eldreomsorg, eldre mennesker utgjør en
dominerende brukergruppe i de fleste
tjenestene.
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Figur 3
Virksomhetsområder i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Prosent av antall årsverk. 1991

Legepraks's 5,3
Helsestasjonstjeneste 1,9

ysikalsk behandling 3,6

Hjemmetjenester 30,8

Institusjoner for eldre 57,4 	 Skolehelsetjeneste 0,9

Institusjoner for eldre inkluderer i hovedsak sykehjem, men også andre institusjoner som oppfyller de minimumskrav som
er stilt for at en institusjon skal bli godkjent som sykehjem (Sobye 1990). Hjemmetjenester inkluderer hjemmesykepleie,
hjemmehjelpstjenesten og samordnede tjenester. Legepraksis og fysikalsk behandling er den kurative delen av lege- og
fysioterapitjenesten i kommunene, mens skole- og helsestasjonstjenesten dekker den forebyggende helsetjenesten.
Omfanget av disse tjenestene er noe undervurdert i figuren siden personell uten helsefaglig utdanning bare delvis er
inkludert. Heller ikke alt administrativt personell tilknyttet disse tjenestene og personell som ikke faller inn under nevnte
virksomheter, er inkludert.
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Figur 4
Årsverk pr. innbygger i kommunal helse- og
omsorgstjeneste i Agderfylkene. Prosent avvik
fra gjennomsnittet. 1989-1991
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Bare deler av hjemmetjenesten (hjemmesykepleien) er
med i dette målet på omfanget av årsverksinnsatsen i
helse- og omsorgstjenesten. Tallgrunnalget er
gjennomsnittet av Arene 1989, 1990 og 1991. I
datagrunnlaget artikkelen bygger på er enkelte kommuner
med ekstremt høy eller lav årsverksinnsats utelatt. Bykle
er derfor ikke med i figuren.

HELSETJENESTEN

Tjenestene er tilgjengelige for alle,
prinsipper om behovsprøving er i liten
grad nedfelt i loven. Lovverket gir imid-
lertid ingen fasit for hva den enkelte inn-
bygger kan kreve av tjenester, hvordan
kommunene skal organisere tjenestene,
hva som er en riktig fordeling mellom
deltjenestene eller hvor stor årsverksinn-
sats som tilfredstiller kravet om "nød-
vendig helsetjeneste".

Hvor store er ulikhetene?
Agderfylkene som eksempel
For å anskueliggjøre variasjonen i års-
verksinnsats mellom kommunene har vi
valgt Agderfylkene som eksempel. I åre-
ne 1989 til 1991 ble det i gjennomsnitt
nedlagt 15 årsverk pr. 1 000 innbyggere,
et tall omtrent som landsgjennomsnittet.
Variasjonen er imidlertid betydelig. Per-
sonellinnsatsen i Kristiansandområdet
ligger fra 30 til 50 prosent under gjen-
nomsnittet, mens små distriktskommu-
ner som Valle, Åseral, Sirdal og Audne-
dal ligger fra 50 til 100 prosent over gjen-
nomsnittet for kommunene i Agderfyl-
kene. Figuren viser at noen få mindre
distriktskommuner ligger høyt over
gjennomsnittet.

Mange egenskaper og kjennetegn ved
kommunene vil ha betydning for perso-
nellinnsatsen i de ulike virksomhetsom-
rådene. For eksempel vil distriktskom-
mimer med nedgang i befolkningen og

mange eldre stå overfor andre utfordrin-
ger enn kommuner i pendlingsomlandet
til større byer, som ofte har en ung befolk-
ning. Bruker vi igjen Agderfylkene som
eksempel finner vi følgende kontraster:

- 9,7 prosent av innbyggerne i Åseral
kommune er under 16 år, mot 17,8
prosent i Iveland.

- 7,5 prosent av innbyggerne i Åseral
kommune er over 80 år, mot 2,1 i Søgne.

- 7,9 prosent av innbyggerne i Bygland
kommune er over 66 år og bor i enper-
sonhusholdninger, tilsvarende for Song-
dalen er 2,9 prosent.

- Hjemmesykepleierne i Froland kom-
mune kjører nesten 15 kilometer hver
gang en bruker besøkes. I Kristiansand
kjøres 3 kilometer for hvert besøk.

- Sirdal kommune har 68 800 kroner pr.
innbygger i inntekter, mens Sogne har
13 200 kroner pr. innbygger i årlige
inntekter.

Faktorer som har betydning for
tjenesteytingen i kommunene
Sykelighet og tjenestebehov er nært knyt-
tet til alderssammensetningen. Leve-
kårsundersøkelsen viser at 75 prosent av
kvinnene mellom 67 og 79 år, og 85 pro-
sent av kvinnene over 80 år lider av lang-
varig/kronisk sykdom (SSB 1992a). Bru-
ken av helse- og omsorgstjenester øker
sterkt med alder, uavhengig av kjønn,
familiesituasjon og bosted (Daatland

1983). Eldre mennesker er oftere hos le-
ge eller fysioterapeut enn andre, mens
aldersgruppen over 80 utgjør nesten to
tredjedeler av beboerne i institusjoner for
eldre, og aldersgruppen over 66 år utgjør
over to tredjedeler av brukerne i hjem-
mesykepleien3 . Over to tredjedeler av
alle over 80 år er enten institusjonalisert
eller mottakere av hjemmehjelp og/eller
hjemmetjenester.

Skole- og helsestasjonstjenesten er
nært knyttet til offentlige vaksinasjons-
programmer og helsekontroller. Over
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halvparten av brukerne i disse tjeneste-
ne er familier med barn under to år (SSB
1983). Også for dette virksomhetsområ-
det vil alderssammensetningen ha betyd-
ning for behovene, men ut fra en armen
begrunnelse enn sykelighet.

Eldre som bor alene har mindre til-
gang på uformell hjelp og støtte enn el-
dre som bor sammen med ektefellen el-
ler andre familiemedlemmer. Det er der-
for grunn til å tro at aleneboende oftere
er mottakere av hjemmebaserte tjenester
ann andre. En person regnes som hjelpe-
trengende dersom hun ikke klarer dag-
lig vareinnkjøp eller vask og rengjøring
av boligen alene. Den siste levekårsun-
dersøkelsen viste at 15 prosent av kvin-
nene mellom 67 og 79 år, og 37 prosent
av kvinnene over 80 år bodde alene og
yar hjelpetrengende. Tilsvarende ande-
ler for menn var 2 og 19 prosent. Omfan-
get av enpersonhusholdninger vil også
påvirke behovet for institusjonsbaserte
tjenester. Sykehjem og andre institusjo-
ner for eldre skal etter målsettingene be-
traktes som rehabiliterings- og avlast-
ningstilbud. Beboerne skal skrives ut når
beboerne er friske nok til å klare seg selv.
Men det er ikke bare medisinske kriterier
som bestemmer om en beboer skrives ut
eller ikke, sosiale forhold betyr også en
del. En studie av utskrivninger i en små-
by har vist at sykehjemsbeboere som har
et familiehushold å vende tilbake til of-
tere skrives ut enn andre (Romoren
1985).

Kommunene har hovedansvaret for
å skaffe tilstrekkelige inntekter til drift av
tjenestene. Den statlige rammeoverførin-
gen utgjør omtrent 35 prosent av kom-
munens inntekter (SSB 1992b). Det er
imidlertid skatteinntektene (45 prosent)
som er kommunenes viktigste inntekts-
kilde. Inntektsnivået i kommunen vil
begrense og muliggjøre utbygging av
kommunal helse- og omsorgstjenester.
Flere undersøkelser viser at inntekt-
situasjonen er bestemmende forbåde ut-
giftene til ulike kommunale sektorer (So-
rensen 1992, Rafts(?) 1987) og årsverksinn-
satsen i kommunehelsetjenesten utenfor
institusjon (Elstad 1989). Det er også vist
at ulikhetene i skatteinntekter mellom
kommunene er sterkt økende på slutten
av 1980-tallet, og at dette har fort til øke-
de variasjoner i utgifter mellom ulike
kommunale sektorer (Sorensen 1992).

Variasjoner i behov for personellinn-
sats vil i noen grad ha sammenheng med
kommunestørrelsen. I de mindre kom-
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munene vil institusjonene ha behov for ningen er spredt over et stort areal, vil
relativt mer personell, fordi mulighete- mye tid gå med til reising. I hjemmesy-
ne til spesialisering og samarbeid er min- kepleien ble det i 1989 kjørt over 46 mil-
dre, og drift av turnustjeneste krever en lioner kilometer. Hvis vi regner en gjen-
viss minimumsbemanning. Flere av de nomsnittshastighet på 50 kilometer i ti--
øvrige tjenestene utenfor institusjon er men, tilbringer en gjennomsnittssyke-
svært små. Kravet om at alle kommuner pleier omtrent 10 prosent av arbeidstida
skal ha et visst spekter tjenester, innebæ- i bilen.
rer at kommuner med lite befolknings- Alderssammensetning og enperson-
underlag vil få en relativt høy ressursinn- husholdninger kan betraktes som behovs-
sats i forhold til folketallet (Paulsen 1986). indikatorer, kommunenes inntekter som

Bosettingsmønsteret i kommunene indikator for økonomisk evne og kommu-
vil ha konsekvenser for effektiviteten i tje- nestørrelse og bosettingsmønster som
nesteytingen. Det dreier seg om den indikatorer for kostnadsforhold. Før vibe-
spredte bebyggelsens omfang og forde-  skriver hvilken innflytelse indikatorene
ling. Både legetjenesten, skole- og helse- har for årsverksinnsatsen i helse- og
stasjonstjenesten og spesielt hjemmetje-  omsorgstjensten, kan det være nyttig å se
nestene oppsøker brukerne i hjemmet. I på hvordan disse faktorene varierer geo-
kommuner der en stor andel av befolk- grafisk.

Tabell 1. Variasjoner mellom og innenfor grupper kommuner av ulik størrelse
Tjenestetilbud 	 Økonomi 	 Behov 	 Kostnadsforhold

Prosent- 	 Reisetid
Årsverk 	Komm.-	 andel 	 til
pr. 10 000 	 inntekt 	 Prosent 	 alene- 	 kommune-
innb. i 	 1 000 kr 	 andel 	 boende 	 senter 	 N.
helse- og 	 pr. 	 over 	 over 	 (person-
omsorgstj. 1 	innb. 2 	80 år 	 66 Ar 	 minutter)3

Variasjon i nivå
mellom gruppene:
Hele landet  	 143 	 10 	 4,4 	 5,5 	 14 	 420
0-1 800 innb.  	 216 	 15 	 5,4 	 6,2 	 17 	 70
1 800-2 900 innb.  	 165 	 11 	 5,3 	 6,0 	 16 	 70
2 900-4 400 innb.  	 141 	 10 	 4,4 	 5,3 	 14 	 70
4 400-6 900 innb.  	 128 	 9 	 4,3 	 5,2 	 14 	 70
6 900-12 600 innb.  	 114 	 8 	 3,6 	 5,1 	 12 	 70
12 600- innb. 	 94 	 7 	 3,2 	 5,0 	 12 	 70
Variasjon mellom
kommuner 4 :

0-1 800 innb.  	 21 	 33 	 25 	 23 	 108 	 70
1 800-2 900 innb.  	 20 	 18 	 25 	 23 	 77 	 70
2 900-4 400 innb.  	 23 	 23 	 28 	 27 	 72 	 70
4 400-6 900 innb.  	 23 	 18 	 25 	 25 	 74 	 70
6 900-12 600 innb.  	 28 	 14 	 29 	 24 	 46 	 70
12 	 600- innb.  	 23 	 10 	 29 	 27 	 46 	 70
I Helse- og omsorgstjenesten inkluderer ikke hjemmehielpstjenes ten, arbeid i
legevakt og hjelpepersonell hos lege. 2 Inntektene bestar av samlede inntekter
fratrukket driftsinntekter til andre formål enn helse. Driftsinntektene utgjorde i
1990 21 prosent av inntektene, og består av gebyrer og overføringer til driftsformål.
Disse er ,direkte knyttet til ulike formal. Driftsinntekter til andre formal enn helse
vil ikke påvirke omfanget av helsetjenester. 3 Som indikator for bosettingsmønsteret
brukes 'ipersonminutter" (Kommunaldepartementet 1990). Dette målet -beregnes på.
grunnlag av opplysninger om reisetiden mellom grunnkretsene og kommunesente-
ret i en kommune, og andelen av befolkningen som bor i kretsene. Bor befolknin-
gen i nær avstand til kommunesenteret, vil tallet på personminutter bli lavt. Og
selv om det er lang reisetid mellom kommunesenteret og enkelte kretser vil det
være andelen av befolkningen i disse kretsene som avgjør. 4 Variasjonen er beregnet

, som standardavvikets prosentuelle andel av gjennomsnittet.
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Geografiske variasjoner i behovs-
indikatorer, kostnadsforhold og
økonomisk evne
Eksemplene fra Agderfylkene gav et inn-
trykk av variasjonen, både når det gjel-
der tjenestetilbud, kommuneøkonomi og
kostnadsforhold. Tabell 1 viser hvordan
et utvalg variabler varierer geografisk for
420 av landets kommuner. Enkelte kom-
muner er utelatt på grunn av manglen-
de opplysninger.

Forskjellene mellom kommunestor-
relsene antyder et senter periferimønster.
Dette gjelder særlig for inntektene og den
samlede årsverksinnsatsen. Gruppen
med de minste kommunene har over
dobbelt så høyt inntektsnivå og årsverks-
innsats i forhold til folketallet som kate-
gorien med de største kommunene. De
er også flere eldre og aleneboende i de
mindre kommunene, og reisetida til
kommunesenteret er relativt lang. Tabel-
len gir imidlertid ikke grunnlag for å si
at det er noen entydig sammenheng mel-
lom kommunestørrelse /urbaniserings-
grad og tjenestetilbud. Til det er varia-
sjonsbredden innenfor den enkelte grup-
pe for stor. Den gjennomsnittlige års-
verksinnsatsen i de minste kommune-
ne er 216 årsverk pr. 10 000 innbyggere.
I samme gruppe har kommunen med 25
prosent av kommunene under seg 184
årsverk pr. 10 000 innbygger, mens kom-
munen med 25 prosent av kommunene
over seg har 238 årsverk.

Tabellens nedre del beskriver varia-
sjonen mellom enkeltkommuner. Variab-
lene er bearbeidet statistisk for å kunne
vurderes på samme skala. Det viser seg
at mangfoldet mellom kommunene ikke
bare gjelder tjenestetilbudet. Både inn-
tektsnivå og andel eldre over 80 varierer
nesten like mye, mens indikatoren for
kostnadsforhold viser større variasjoner
mellom kommunene.

Ulikhetene hevdes ofte å være større
i de minste kommunene, blant annet for-
di variasjonen i kostnadsforhold og pre-
feranser er relativt store. Tabellen grup-
perer kommunene i 6 grupper etter sti-
gende størrelse. Det er 70 kommuner i
hver gruppe. Hele 210 kommuner har
mindre enn 4 400 innbyggere. Variasjo-
nene mellom de minste kommune er ikke
spesielt stor når det gjelder årsverksinn-
sats eller behovsindikatorer. For inntek-
tene er variasjonen tre ganger så stor
blant de minste kommunene som de sto-
re, og dobbelt så stor for reisetid til kom-
munesenteret. For andel aleneboende og

andel over 80 år viser tabellen at varia-
sjonene noe større blant de største kom-
munene.

I hvilken grad kan geografiske varia-
sjoner i de ulike tjenestetilbudene knyt-
tes til indikatorer for behov, økonomisk
evne og kostnadsforhold? Problemstillin-
gen er undersøkt for tjenestene institusjo-
ner for eldre, hjemmesykepleie, legeprak-
sis og skole- og helsestasjonstjensten. Er
det for eksempel mulig å påvise sam-
menhenger mellom årsverksinnsatsen i
skole- og helsestasjonstjenesten og barne-
befolkningens andel av befolkningen?

Vår undersøkelse viser at det er sta-
tistisk signifikante sammenhenger mel-
lom både inntektsnivå og behovskost-
nadsindikatorer og årsverksinnsatsen i
alle tjenestene4 . For institusjoner for eldre
er dette særlig tydelig: Over 70 prosent
av variasjonen i årsverksinnsats kan fø-
res tilbake til variasjoner i inntektsnivå,
alderssammensetning og kommunestør-
relse. Sammenhengene er mindre tyde-
lige for skole- og helsestasjonstjenesten.
Med kunnskap om inntekter, behov og
kostnadsforhold kan vi med 24 prosent
sannsynlighet anslå nivået på årsverks-
innsatsen. Legepraksis og hjemmesyke-
pleie kommer i en mellomstilling.

I nntektsn ivåets konsekvenser
for årsverksinnsatsen
I en analyse av sammenhengene mellom
inntektene og årverksinnsatsen vil en stor
del av variasjonen føres tilbake til inntek-
tene (note 4). Tilsvarende kan kommune-
størrelse og andelen eldre alene gjøre re-
de for mye av variasjonen. For institusjo-
nene har alderssammensetningen alene
mest å si for variasjonen. Noe av bak-
grunnen for dette er at omfanget av sta-
tens overføringer til kommunene be-
stemmes av kriterier som urbaniserings-
grad (Nord-Norge-Hegg, personminut-
ter), andel aleneboende og andel eldre.
Mindre kommuner - med høye andeler
eldre og flere aleneboende - får dermed
større statlige overføringer enn andre
kommuner.

Inntektene gir en viktig, men ikke ut-
tømmende bakgrunn for ulikhetene. Det
er aktørene på det politisk-administrati-
ve nivået som avgjør konsekvensene av
endringer i inntektene for det kommu-
nale tjenestetilbudet. At inntektsgrunnla-
get i en kommune forverres, for eksem-
pel ved at en hjørnesteinsbedrift går
overende, eller forsvaret beslutter å leg-
ge ned sine aktiviteter, fewer ikke til en

automatisk justering av omfanget av hel-
se- og omsorgstjenester. Effektene av de
økonomiske forholdene formidles på uli-
ke måter via det politisk administrative
nivået (Kristensen 1988). Representanter
for hjemmesykepleien - en virksomhet
som har hatt sterk vekst og fått høy poll-
tisk prioritet - vil for eksempel ha gode
argumenter for å unngå reduksjon i be-
manning som følge av inntektssvikt.

Behov og kostnadsfaktorenes
innflytelse på omfanget av ulike
tjenestetilbud
Behovs- og kostnadsindikatorene samlet
gir et noe bedre grunnlag for å forutsi
årsverksinnsatsen enn inntektsnivået ale-
ne (note 4). Behovsindikatorene består av
indekser for alderssammensetning og
mål for andel aleneboende. Indeksene er
konstruert med utganspunkt i kunnskap
om hvor ofte ulike aldersgrupper bruker
ulike tjenestetilbud og aldersstrukturen
i den enkelte kommune5 . Indeksene gir
relativt høye verdier til kommuner med
en store innslag av aldersgrupper som er
viktige brukere av de ulike tjenestene. Al-
derssammensetningen har betydning for
personellinnsatsen i alle tjenstene uten-
om legepraksis. Kommuner med relativt
store andeler av befolkningen i alders-
grupper som er viktige brukere av de
ulike deltjenestene, har gjennomgående
høyere personellinnsats. I legetjenesten
og hjemmesykepleien øker personellinn-
satsen med økende andeler enperson-
husholdninger.

Det ser også ut til at en mindre andel
av alle over 66 år bor alene i kommuner
med hay personellinnsats i institusjoner
for eldre. Dette antyder at sosiale grun-
ner kan være kriterier for både institusjo-
nalisering av eldre og eldreinstitusjone-
nes utskrivningspraksis.

Mekanismene som formidler de mer
eller mindre tydelige sammenhengene
mellom demografiske variable og om-
fanget av de ulike tjenestetilbudene er
mange og vil variere fra kommune til
kommune. Latente behov for tjenester
som følger av alderssammensetningen i
en kommune vil ikke nødvendigvis ma-
nifestere seg som etterspørsel etter tjenes-
ter eller press mot kommuneadministra-
sjonen. Trolig spiller helseadministrasjo-
nens ledere en viktig rolle når det gjelder

synliggjøre behovene, for eksempel ved
å vise til alderssammensetningen når
kommuneplaner og budsjetter skal be-
handles. En person som bor alene vil ikke
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nødvendigvis ha storre etterspørsel etter
helsetjenester. Hjelpetrengende personer
som bor alene vil sjeldnere ha nær fami-
ne og nettverk rundt seg som kan opp-
lyse om rettigheter og muligheter til å få
hjelp fra kommunen. Ofte vil det være
familien eller de som bor sammen med
den hjelpetrengende som også skaffer
hjelp. En alternativ tolkning av sammen-
hengen mellom aleneboende og perso-
nellinnsats kan være at helsepersonell i
kommuner med mange aleneboende i
storre grad driver oppsøkende virksom-
het.

Bosettingsmønsteret har ikke konse-
kvenser for personellinnsatsen i verken
hjemmesykepleien eller andre virksom-
hetsområder. Kommuner med lange rei-
seavstander ser ikke ut til å kompensere
for dette med ekstra personellinnsats.
Dette kan ha sammenheng med at per-
sonminuttene beregnes med utgangs-
punkt i et kommunesentrum. En slik be-
regningsmåte gir storre kommuner mer
reisetid enn det som faktisk er tilfelle.
Storre kommuner, med flere ansatte og
flere større befolkningskonsentrasjoner,
vil ha gode muligheter for å organisere
kommunen i distrikter og på den måten
minimere reisetida. Et annet moment er
at reisekostnadene utgjør en stor andel
av utgiftene i hjemmesykepleien. Kom-
munene dekker alle utgiftene, ikke bare
lønnskostnadene. Dersom reiseutgiftene
i noen kommuner er spesielt høye kan
dette begrense personellinnsatsen.

1. Variasjonskoeffisienten (standardavvi-
kets prosentuelle andel av gjennomsnit-
tet) for helsetjenestens andel av sysselset-
tingen i sykehusområdene var 43 i 1970,
21 1 1980 og 13 i 1990.

2. Variasjonskoeffisienten for antall
sysselsatte i kommunale helse- og om-
sorgstjenester pr. 10 000 innbyggere var
22 i 1980 og 23 i 1990.

3. Virksomhetsområder i helse- og omsorgstje-
nesten. Brukernes aldersfordeling. Prosent

Alder
0-6 7-15 16-66 67-79 80-

9,3 11,0 65,2 10,6 3,8

4,3 23,5 72,1

18,4 35,8 46,2

66,0 34,0
8,5 7,7 64,4 14,6 4,8

Kilder: SSB 1993, løpende statistikker over
institusjoner og hjemmetjenester, helseun-
dersøkelsen 1985.

4. Multivariat regresjonsanalyse. Effekt av
behovs- og kostnadsindikatorer (a) og
inntektsnivå (b) for årsverk pr. innbygger
i helse- og omsorgstjenesten. Prosent
forklart standardavvik. 1989-1991 

Behov og Øko- Alle indi- Antall
kostnads- nomi katorer kommuner
forhold

Institusjoner for eldre 66
	

52
	

72
	

(401)
Hjemmesykepleie 45 	 31

	
47
	

(428)
Skole- helse-
stasjonstjeneste 	 20 	 20 	 25 	 (428)
Legepraksis 	 41 	 40 	 45 	 (428)

Legepraksis inkluderer kun leger og
turnuskandidater. De fem kommunene mied
høyeste og laveste verdier for årsverksinn-
sats i det enkelte virksomhetsområde er
utelatt. Oslo er ikke med i analysene. For
institusjoner for eldre er enkelte kommuner
utelatt på grunn av manglende opplysnin-
ger.

a) Behov og kostnadsforhold inkluderer
folgende indikatorer: Kommunestørrelse,
personminutter (jf. tabell 1), demografiin-
deks5 og prosentandel aleneboende. For
institusjoner for eldre er også andelen over
66 år som bor alene inkludert. Variablene er
beregnet i logaritmisk skala for å ta hensyn
til ikke-lineære sammenhenger.

b) økonomiindikatoren  er kommunens
samlede inntekter fratrukket driftsinntekte-
ne til andre sektorer enn helse.

5. Indeksen for hvert virksomhetsom-
råde beregnes med utgangspunkt i
brukerfrekvensene i note 4. For hver
kommune multipliseres andelen av
befolkningen i den enkelte aldersgrup-
pe med brukerfrekvensen. Dette tallet
divideres med tilsvarende tall for en
tenkt kommune med samme aldersfor-
deling som i hele befolkningen.
Kommuner som har høyere andeler av
befolkningen i aldersgrupper som er
hyppige brukere av de ulike tjenestene
vil da få relativt høye verdier.
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Hele
befolkningen 99,9
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Utlendingers kriminalitet:
Høyere eller lavere enn nordmenns?
Sturla Falck

F astboende utenlandske menn i Norge har noe lavere re-
gistrert kriminalitet enn nordmenn i forhold til befolk-
ningens størrelse, mens fastboende utenlandske kvinner

er sterkt underrepresentert. Bare menn fra Afrika bosatt i Oslo
hadde klart høyere kriminalitet i 1990 og 1991. Menn fra
andre verdensdeler var verken overrepresentert i Oslo eller
resten av landet. Menn fra Asia viste klart sterkest underre-
presentasjon.

Denne undersokelsen1 er en analyse av
forholdet mellom straffede2 norske og
utenlandske statsborgere. Tall innehol-
der bare informasjon om et utsnitt av vir-
keligheten, og gir lite rom for forståelse
av de sosiale rammer og prosesser som
bidrar til å skape og opprettholde sosi-
alt liv, - og kriminalitet. Tall kan lett mis-
brukes og mistolkes. Likevel er tall vik-
tige. I den flora av forestillinger om ut-
lendinger og kriminalitet som eksisterer,
forekommer også tidvis tall som ukritisk
blir brukt til sammenligninger med nord-
menn.

Undersokelsen viser et nøkternt bil-
de: Utenlandske statsborgere i Norge
begår også kriminalitet, - både grove
volds- og narkotikaforbrytelser og min-
dre grove forbrytelser. For de fleste for-
brytelsestyper er de underrepresentert,
men for noen grove er de overrepresen-
tert. I det store og hele er de verken be-
dre eller verre enn nordmenn.

Hvem er utlending?
I kriminalstatistikken er fastboende uten-
landske statsborgere skilt ut. Bare for
dem kan det regnes andeler straffede i
forhold til befolkningsgruppenes storrel-
se. Statsborgerskap er derfor valgt som ut-
gangspunktfor denne undersøkelsen. I Nor-
ge var det 143 304 utenlandske statsbor-
gere i 1990 og 147 774 i 1991.

Vi kan imidlertid ikke fastslå hvor
mange ikke-fastboende, "forbipasseren-
de" utenlandske statsborgere det er i
Norge og kan derfor ikke regne ut hvor
stor andel av dem som begår kriminali-
tet. NORTRA antyder at ca. 3-4 millioner
utlendinger besøker Norge hvert år.

De "forbipasserende" er med i reak-
sjonsstatistikken under kategorien "uopp-
gitte". Der er de imidlertid ikke alene.
Statistisk sentralbyrås "strenge" krav om
at de skal være registrert både med bo-
sted i Norge og med oppgitt statsborger-
skap for å komme med i statistikken, fø-
rer til at også nordmenn uten bostedsad-
resse i Norge kommer med blant "uopp-
gitte" . Omtrent halvparten av de 513 i ka-
tegorien "uoppgitte" i 1990 var ikke fast-
boende utenlandske statsborgere og den
andre halvparten var norske. Når de
uoppgitte ikke kan fordeles etter bosted,
statsborgerskap eller regnes straffede pr.
1 000 innbyggere, er det umulig å si om
de er over- eller underrepresentert når
det gjelder kriminalitet.

Mål på kriminalitet
Bare en del av den faktiske kriminalitet i
samfunnet blir registrert og kan tallfes-
tes. Mye forblir mørketall. Mørketall er
differansen mellom den faktiske og den
registrerte kriminaliteten. Undersøkelsen
uttaler seg med andre ord ikke om hvor

stor den faktiske kriminaliteten er.
For å vite om det er en nordmann el-

ler en utlending som har begått den re-
gistrerte kriminaliteten, kreves det at
personen(e) bak en handling kan identi-
fiseres. Dette forutsetter ikke bare at
handlingen er oppdaget og anmeldt,
men også at den er oppklart, og for å
være nokså sikker på at det er riktig per-
son, må gjerningspersonen være dømt/
straffet.

Oslo Politikammer har i media brukt
tall for anmeldte/mistenkte som innehol-
der svakheter: Ved anmeldelser er telle-
enheten saker, ikke personer. Det kan
være flere anmeldelser mot én person.
Det kan være feil person som er mis-
tenkt. Å bli anmeldt eller å være mistenkt
er ikke det samme som å være skyldig.
Fastboende er ikke skilt fra "forbipasse-
rende" utlendinger.

Siktede er et bedre mål, men 1 /6 får
saken henlagt og i 1991 var det 739 per-
soner som ble helt eller delvis frifunnet i
retten (397 ble helt frifunnet) (kilde: Sta-
tistisk sentralbyrå 3). Tall for straffede er
derfor valgt som mål.

Kjonn, alder og bosted
Kriminalitet er forst og fremst utbredt
blant unge menn som bor i byene. Av
kriminal- og befolkningsstatistikker(1990)
framgår det bl.a.:

- Over dobbelt så mange blir straffet for
forbrytelser i de storste byene (pr. 1 000
innbyggere), sammenlignet med lands-
bygda. 46 prosent av alle fastboende
utenlandske statsborgere og 22 prosent
av alle norske statsborgere bor i de 4 stor-
ste byene.

- Menn registreres for 10 ganger så mye
kriminalitet som kvinner. Fra Afrika bor
det dobbelt så mange menn som kvinner
i Norge og fra Asia 25 prosent flere menn
enn kvinner.
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Tabell 2. Straffede norske og fastboende utenlandske statsborgere. Menn 15-44 år etter
verdensdel og bosted. (Absolutte tall) og pr. 1 000 innbyggere. 1991

Bergen, 	 Andre
Trondheim, 	 byer/ 	 Resten av 	 Hele

Oslo 	 Stavanger 	 tettsteder 	 landet 	 landet
> 98 000 	 >20 000 	 <20 000

Norske statsborgere

Europa

Amerika

Asia

Afrika

Totalt

(1 683)
18,3
(90)

14,4
(21)

16,7
(49)
7,5
(82)

32,8
(1 925)

17,8

(1 663)
16,7
(33)
9,7
(12)
9,9
(24)

10,8

(9)
10,0

(1 741)
16,1

(4 067)
15,6
(94)

14,2
(19)

14,0
(41)

11,2
(12)

10,4
(4 233)

15,4

(4 987)
10,5
(70)

10,0
(12)
8,9
(30)
7,9
(16)

14,6
(5 115)

10,5

(12 400)
13,4
(282)
12,3
(64)

12,4
(144)

8,9
(119)
21,0

(13014)
13,3
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- Den registrerte kriminaliteten er 20
ganger høyere for alderskategorien 15 til
45 år (pr. 1 000 innbyggere) enn for dem
over 45 år. 37 prosent av alle norske stats-
borgere er over 45 år, men bare 7,7 pro-
sent av statsborgerne fra Asia og 3,3 pro-
sent av statsborgerne fra Afrika.

Hadde nordmenn og utlendinger for-
delt seg likt på alder, kjønn og bosted, kun-
ne vi ha sammenlignet dem direkte. Men
det gjør de ikke. Om det ved sammen-
ligning ikke tas hensyn til fordeling på
disse tre variablene, vil resultatene ve-
sentlig avspeile hvordan nordmenn og
utlendinger fordeler seg ulikt på disse
variablene.

Den registrerte kriminaliteten
Ved å se på menn i alderen 15-44 år blir
det kontrollert for kjønns- og alderssam-
mensetning. De utgjør ca. 90 prosent av
alle straffede. (Resten: Kvinner og perso-
ner over 45 år, viser en underrepresen-
tasjon av straffede fastboende utenland-
ske statsborgere).

det seg at de er klart underrepresentert
når det gjelder antall straffede.

Bildet blir mer variert i tabell 2, når vi
skiller mellom personer fra ulike ver-
densdeler.

Statsborgere fra Afrika er de eneste
fastboende utlendingene som viser en
overrepresentasjon av straffede i Oslo.
De viser underrepresentasjonen i Bergen,
Trondheim og Stavanger, samt i andre
byer/tettsteder med over 20 000 innbyg-
gere, men en overrepresentasjon i kate-
gorien "resten av landet" . Lavt befolk-
ningsgrunnlag for statsborgere fra Afri-
ka, unntatt i Oslo, fører til svingninger fra
ett år til et annet. I sum for 1990 og 1991
viser straffede statsborgere fra Afrika
bare en overrepresentasjon i Oslo.

Statsborgere fra Asia hadde færrest
straffede i forhold til befolkningens stør-
relse. Spesielt var forskjellen stor i Oslo
der det var under halvparten så mange
straffede fra Asia som straffede norske
statsborgere.

Fordeling etter type kriminalitet
Hittil har alle forbrytelser vært behand-
let under ett. For de fleste forbrytelser
ligger fastboende utenlandske statsbor-
gere lavere enn nordmenn, men for no-
en grove forbrytelser ligger de høyere.
Disse skal kommenteres spesielt, samti-
dig som det minnes om at antallet gro-
ve forbrytelser er lavt. Mørketall og va-
rierende oppklaringsprosent gjør det
vanskelig å fastslå sikkert forholdet mel-
lom norske og utenlandske statsborgeres
andel av den faktiske kriminaliteten for
de ulike forbrytelsene.

Vinning
Vinningsforbrytelsene er klart flest. De
utgjør 80 prosent av de ferdig etterforske-
de forbrytelsene. Fastboende utenland-
ske statsborgere var underrepresentert
uansett verdensdel de kom fra og bosted
i Norge.

Vold
Voldsforbrytelser utgjorde 3 ,6 prosent av
de ferdig etterforskede forbrytelsene i
1990 (Statistisk sentralbyrå, 1992, tab. 4).
En grov inndeling i Oslo og resten av
landet viser:

- I resten av landet var det totalt ingen
forskjell mellom norske og fastboende
utenlandske statsborgere for voldsfor-
brytelser (begge hadde 1,7 straffede pr.
1 000 innbyggere i 1990 og i 1991). Etter
verdensdel var menn fra Afrika overre-
presentert, men tallene er små med hen-
holdvis 10 straffede i 1990 og 11 i 1991.

Tabell 1. Straffede norske og fastboende utenlandske statsborgere. Menn 15-44 år etter
bosted. (Absolutte tall) og pr. 1 000 innbyggere. 1991

Oslo

Bergen,
Trondheim,
Stavanger

Andre
byer/
tettsteder

Resten av
landet

Hele
landet

> 98 000 >20 000 <20 000

Norske 	 (1 683) (1 663) (4 067) (4 987) (12 400)
statsborger 	 18,3 16,7 15,6 10,5 13,4
Fastboende utlendinger 	 (242) (78) (166) (128) (614)
statsborgere 	 14,6 10,0 12,8 9,7 12,1
Totalt 	 (1 925) (1 741) (4 233) (5 115) (13 014)

17,8 16,1 15,4 10,5 13,3

I totaltallene til høyre i tabellen er det
bare kontroll for kjønn og alder. De vi-
ser underrepresentasjon for fastboende,
utenlandske, straffede menn i forhold til
norske statsborgere (12,1 straffede pr.
1 000 innbyggere for utenlandske stats-
borgere mot 13,6 for de norske).

Av totaltallene (nederst) over straffe-
de pr. 1 000 innbyggere framgår også at
andelen straffede fordeler seg som ven-
tet, med flest i Oslo og reduseres i de
mindre byene og videre i resten av lan-
det.

Det viktigste er imidlertid inne i tabel-
len. Med kontroll for bosted, kjønn og
alder blir utenlandske statsborgere ster-
kere underrepresentert. Sterkest er under-
representasjon i de fire største byen, hvor den
registrerte kriminaliteten er /wryest. Når det,
som her, tas hensyn til at de fleste uten-
landske statsborgerne bor i byene, viser
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Tabell 3. Straffede for voldsforbrytelser i Oslo. Norske og utenlandske statsborgere, etter
verdensdel. Menn 15-44 år . (Absolutte tall) og pr. 1 000 innbyggere. Gjennomsnitt
for 1990 og 1991

Norske Totalt
stats-
borgere

fastboende
utlendinger

Europa Amerika Asia Afrika

Legemsfornærmelse (101,5) (30,5) (10) (4) (8) (8,5)
1,1 1,9 1,6 3,3 1,3 3,6

Annen vold (87,5) (15) (7) (0,5) (3) (6)
1 0,9 1,1 0,4 0,5 2,6

Voldsforbrytelser (189) (45,5) (17) (4,5) (11) (14,5)
totalt 2,1 2,8 2,7 3,7 1,8 6,2

- I Oslo var fastboende utenlandske
statsborgere noe overrepresentert for
voldsforbrytelser i 1990 og 1991. Tabell
3 viser fordelingen i Oslo etter verdens-
del (det er beregnet gjennomsnitt for de
to årene for å redusere tilfeldige variasjo-
ner ved små tall).

Totalt er menn fra Afrika, Amerika
og Europa overrepresentert for voldsfor-
brytelser, men ikke menn fra Asia. Over-
representasjonen skriver seg fra legems-
fornærmelser (innebærer ikke forsettlig
skade på person) der statsborgere fra alle
verdensdeler er overrepresentert, spesi-
elt menn fra Afrika. For mer alvorlige
voldshandlinger (annen vold) er bare
menn fra Afrika overrepresentert. Kate-
gorien annen vold inneholder: legems-
beskadigelse, grov legemsbeskadigelse,
uaktsom legemsbeskadigelse, drap og
uaktsomt drap.

Offerundersøkelsene tyder på at ba-
re en liten andel av volden blir anmeldt
til politiet (Hoigård og Balvig 1988:38,
Statistisk sentralbyrå, 1988). Om det er
stone eller mindre tilbøyelighet til å an-
melde utenlandske statsborgere enn nor-
ske, eller om mørketallene er større eller
mindre for nordmenn am for utlendinger,
vet vi ikke.

Undersøkelser fra England, Holland
og Tyskland viser at etniske minoriteter
har høyere kriminalitetsrisiko enn verts-
landets befolkning og høyere risiko for
å bli offer (Albrecht 1991).

En stor svensk offerundersøkelse fra
1978 til 1988 fant at utenlandske statsbor-
gere oftere enn svensker oppgir å ha
vært utsatt for vold. Det gjelder alle ty--
per vold fra trusler til vold med kropps-
skade som trenger legebesøk. Tilsvaren-
de var utlendinger i stone grad enn
svensker utsatt for ulike typer tyveri og
skadeverk. Utenlandske statsborgere
rapporterte også hyppigere angst for

vold, samt mer uro for boliginnbrudd
enn svensker. Den viste at utenlandske
statsborgere også begår forbrytelser mot
hverandre. Med henvisning til tyveri,
vold, drap, ran og voldtekt antyder
Hanns von Hofer (1990:8) "att de ut-
ländska medborgarnas kriminalitet del-
vis framstår som ett inomgruppsfeno-
men."

Tilsvarende tendens er funnet i Oslo.
Ut fra gjennomgang av politidokumen-
ter for ferdig etterforskede forbrytelser
for vold i Oslo i 1988, fant Jon at 15,5 pro-
sent av ofrene ikke var norske statsbor-
gere. Hun skriver at "de fleste ikke-nor-
ske utøverne kommer fra samme ver-
densdel som de ikke-norske ofrene." (Jon
1992:29).

Sedelighet
Sedelighetsforbrytelsene utgjorde 0,8
prosent av de etterforskede forbrytelsene
i 1990 (Statistisk sentralbyrå, 1992, tab. 4).

Totalt er fastboende utenlandske
statsborgere overrepresentert for voldtek-
ter, men ikke for andre sedelighetsforbry-
telser. Voldtekter utgjør ca. 1 /5 av alle
straffede for sedelighetsforbrytelser. Pr.
1 000 innbyggere ble 0,05 norske menn
15-44 år straffede for voldtekt i 1990. For
fastboende utenlandske statsborgere var
det 0,18. Det vil si over tre ganger så

mange fastboende utenlandske statsbor-
gere som norske i forhold til befolknin-
gens størrelse.

Det totale antallet straffede for vold-
tekt har økt litt: I 1989 var det 66, i 1990
var det 69 og 1 991 var det 70. Antallet
straffede fastboende utenlandske stats-
borgere var imidlertid stabilt med 10 i
1989 og 1990 og 11 i 1991. De absolutte
tallene er små, så her brukes totaltallene
(uansett alder). Summen av straffede for
voldtekt i 1989,  1990 og 1991: 163 norske,
6 fra Europa, 4 fra Amerika, 9 fra Asia,
11 fra Afrika og 11 uoppgitte. Tallene fra
de tre årene gir en overrepresentasjon av
utenlandske statsborgere fra alle ver-
densdeler.

Ved alle forbrytelsestyper er det prob-
lemer med å trekke bastante konklusjo-
ner om forholdet mellom norske og uten-
landske statsborgeres faktiske krimina
litet. Voldtektssaker kan brukes som ek-

-

sempel:
1. Mørketallene er betydelige.
2. Av de anmeldte og ferdig etter-

forskede voldtektssakene blir under
1 av 3 oppklart.

3. Det videre frafallet er stort. Det er
bare 1 straffet for hver fjerde fer-
dig etterforskede sak.
De straffede for voldtekt vil bare væ-

re et utvalg av de faktiske gjernings-
menn. Legges det til grunn at bare ca. 20
prosent av voldtektene blir anmeldt, vil
de 70 reaksjonene (i 1991) være et utvalg
av nesten 2 000 voldtekter som har fun-
net sted. Selv om noen gjerningsmenn
har begått flere voldtekter, tilsier bereg-
ningen at bare ca. 5 prosent får en reak-
sjon. Med stort frafall fra handling til an-
meldelse og videre fram til reaksjon, vil
det være skjevheter. Dette gjør det van-
skelig å trekke bastante konklusjoner om
forholdstallene mellom nordmenn og
utenlandske statsborgere for faktisk be-
gåtte handlinger.

Tabell 4. Straffede for narkotikaforbrytelser (legemiddelloven og straffeloven § 162, 1 . og 4.
ledd. Menn 15-44 år etter bosted og statsborgerskap. (Absolutte tall) og pr.
1 000 innbyggere. Gjennomsnitt for 1990 og 1991

Totalt fast-
Bosted
	

Norge 	 boende utenl. Europa 	 Amerika
	

Asia 	 Afrika 	 Uopp-
statsborgere 	 gitt

Oslo
	

(570) 	 (64,5)
	

(20) 	 (7) 	 (10,5) 	 (27)

	

6,2 	 4,0
	

3,2 	 5,8 	 1,7 	 11,6
102

Resten av landet
	

(1 469)
	

(61) 	 (30,5) 	 (7) (13,5) 	 (5)

	

1,9
	

1,8 	 1,8 	 1,8 	 1,4 	 1,8
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Tabell 5. Straffede for narkotikaforbrytelser (§ 162, 2. og 3. ledd). Menn 15-44 år etter
bosted og statsborgerskap. 	 Absolutte tall og (pr. 1 000 	 innbyggere). Gjennom
snitt for 1990 og 1991

Totalt fast-
Bosted Norge boende utenl.

statsborgere
Europa Amerika Asia Afrika Uopp-

gitt
Oslo 36 14,5 7 0 3,5 4

(0,4) (0,9) (1,1) (0,6) (1,7)
45,5

Resten av landet 124,5 14,5 5 1,5 2,5 5,5
(0,2) (0,4) (0,3) (0,4) (0,3) (1,9)

Narkotika
Narkotikaforbrytelser utgjorde 3,9 pro-
sent (9091) av de etterforskede forbrytel-
sene i 1990 (Statistisk sentralbyrå 199 2,
tab. 4). De groveste narkotikaforbrytelse-
ne (Str.l. §162, 2. og 3. ledd) utgjorde 0,1
prosent (298) av de etterforskede forbry-
telsene.

Ved kontroll for kjønn, alder og bo-
sted blir fastboende utenlandske stats-
borgere underrepresentert for narkotika-
forbrytelser. Men her må det skilles mel-
lom grove og mindre grove narkotikafor-
brytelser. De uoppgitte, som ikke kan for-
deles etter bosted, kommer også sterkt
inn for disse forbrytelsene.

De minst alvorlige narkotikaforbrytelse-
ne utgjorde 91,5 prosent av straffede menn
for narkotikaforbrytelser.

I Oslo var fastboende utenlandske
statsborgere totalt klart underrepresen-
tert for de minst alvorlige narkotikafor-
brytelsene. De eneste fastboende uten-
landske statsborgerne som var overre-
presentert, var statsborgere fra Afrika.
Statsborgere fra Asia var sterkest under-
representert.

I resten av landet var tallene langt la-
vere, med en svak underrepresentasjon
for fastboende utenlandske statsborgere
fra alle verdensdeler.

Bildet endrer seg for grove narkotika-
forbrytelser. De utgjør 8,5 prosent av straf-
fede for narkotikaforbrytelser:

Etter verdensdel er de absolutte tal-
lene små for fastboende utenlandske
statsborgere. Straffede pr. 1 000 innyg-
gere. er derfor i parentes, og de maner til
varsomhet.

Fastboende utenlandske statsborgere
fra alle verdensdeler var overrepresentert
for grove narkotikaforbrytelser, med
unntak av statsborgere fra Amerika i Os-
lo. Statsborgere fra Afrika var sterkest
overrepresentert, tett fulgt av statsborge-
re fra Europa i Oslo.

Kategorien uoppgitte er dominerende
under narkotikaforbrytelsene. Over 1/3
av de uoppgitte var straffet for narkoti-
kaforbrytelser. Om forbipasserende ut-
lendinger utgjør noe over halvparten av
de uoppgitte, vil det si at i underkant av
halvparten av utlendingene som straffes for
de groveste narkotikaforbrytelsene ikke har
tilhørighet her. Dette stemmer nokså godt
med Oslo-politiets egen telling.

Grove narkotikaforbrytelser krever
ofte mobilitet og internasjonale kontak-
ter. Det er derfor ikke forbausende at for
disse forbrytelsene er det spesielt man-
ge straffede "forbipasserende", kurerer
eller hva man vil kalle dem.

Avslutning
Undersøkelsen viser ikke store eller kri-
minalpolitisk betydningsfulle forskjeller
mellom nordmenns og fastboende utlen-
dingers registrerte kriminalitet. De store
forskjellene i kriminalitet er mellom
menn og kvinner, mellom unge og gam-
le, mellom by og land, og mellom ulike
sosiale klasser. De forskjeller som er fun-
net mellom norske og utenlandske stats-
borgere for enkeltforbrytelser, er også er
langt mindre enn ulikheten i kriminalitet
etter variablene kjønn, alder og bosted.
Slike forskjeller er så store at de i seg selv

langt mer interessante enn forskjellen
mellom nordmenns og utlendingers kri-
minalitet.

Lovlydighet er fremdeles den vanli-
ge atferd, og lovbrudd er den uvanlige
atferd både for innvandrere og nord-
menn. Det er likheten, langt mer enn ulik-
heten, mellom nordmenns og innvandre-
res kriminalitet som er slående i analy-
ser av tilbøyelighet og årsaker.

1. Materialet er mer omfattende framstilt
i Falck (1992).

2. Straffede er alle som har fått en
reaksjon i form av ubetinget fengsel,
betinget fengsel, utsatt straffeutmåling,
bot, forelegg, sikring, påtaleunnlatelse,
eller overforing til barnevernet. Tallene
er fra Statistisk sentralbyrå, reaksjonssta-
tistikken, som bygger på opplysninger
fra Det sentrale straffe- og politiopplys-
ningsregister (SSP).

3. Dette og tabellene bygger på spesial-
kjøring av tall fra SSB.
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Figur 1
Andelen menn og kvinner i ulike alders-
grupper som bor hjemme. 1980-1991. Prosent
Prosent
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Ungdomsalderen forlenges
Ungdomsperioden, overgangen mellom
rollene som barn og som voksen, er blitt
lengre i løpet av de siste tiårene. Dette
skyldes blant annet den sterke økningen
i utdanningslengden. Ungdom må ven-
te i lengre tid for de kan bli selvforsør-
gende.

Overgangen til voksenlivets roller
gjor at ungdommens livssituasjon er pre-
get av endring, ikke bare på ett, men på
mange områder. I løpet av en kort pe-
riode skal ungdom flytte hjemmefra, av-
slutte utdanning og gå ut i yrkeslivet. En
stor andel inngår også ekteskap/samliv
og får barn, samtidig som mange flytter
til et nytt sted. Dette er også en periode i
livet som virker formende på store deler
av det videre livsløpet. Den utdanningen
en tar, det arbeid en får, når en flytter ut
og starter samliv og får barn, virker inn
på levekårene, både i ungdomstiden og
i senere livsfasen

Tidligere samlivsstart, men senere
barnefødsel
Dagens unge kvinner og menn går inn i
et parforhold tidligere enn eldre årsklas-
ser gjorde. 20 1 /2 år gamle hadde halv-
parten av et utvalg kvinner født i 1960
erfaring fra samboforhold eller ekteskap,
mens kvinner født i 1945 var vel ett år
eldre innen halvparten hadde tilsvaren-
de erfaringer (Noack, Blom og Østby
1993). Men kvinner i 1960-kohorten fikk

likevel barn på et senere tidspunkt enn
den eldre kohorten.

Halvparten av 20-24-årige gutter bor
fortsatt hjemme
Et vesentlig trekk ved overgangen til
voksenlivet er etablering av egen hus-
holdning. Det er store forskjeller i leve-
kårene mellom ungdom som fortsatt bor
hjemme og ungdom som har flyttet
hjemmefra, framfor alt i materiell stan-
dard. Andelen unge i alderen 16-24 år
som er hjemmeboende, har endret seg li-

te på 1980-tallet. 54 prosent i denne al-
dersgruppen bodde hjemme i 1991. Gut-
tene bor lengre hjemme enn jentene, og
forskjellene har økt på 1980-tallet. Blant
jentene er det en tendens til at noen fær-
re bor hjemme i 1991 enn i 1980. I 1991
bodde halvparten av guttene i alders-
gruppen 20-24 år fremdeles hjemme hos
foreldrene, og bare i underkant av en av
fem jenter. Dette skyldes blant annet at
flere jenter enn gutter i denne aldersgrup-
pen lever i parforhold.

Ikke overraskende er det en høyere
andel av skoleungdommen som bor
hjemme enn blant dem som er sysselsatt.
Likevel bor i overkant av 4 av 10 heltids
yrkesaktive ungdommer mellom 16 og
24 år hjemme hos foreldrene.

Sterk nedgang i sysselsettingen
blant ungdom
Ungdoms tilknytning til arbeidsmarke-
det ble betydelig svekket i siste halvdel
av 1980-tallet. Nedgangen i sysselsettin-
gen blant ungdom har vært langt sterkere
enn i den øvrige del av befolkningen.
Andelen av 16-19-åringene som hadde
sysselsetting som hovedbeskjeftigelse ble
mer enn halvert i femårsperioden 1987-
1991 (fra 25 til 11 prosent), blant 20-24-
åringene ble andelen redusert fra 66 til 49
prosent.

Store svingninger i arbeidsstyrken
Antallet unge i arbeidsstyrken varierte
sterkt på 1980-tallet. Ungdoms arbeids-
markedstilknytning varierer mer med
konjunkturene enn tilfellet er for andre
aldersgrupper. Variasjonen i arbeidsstyr-
ken fulgte konjunktursvingningene: En
redusert arbeidsstyrke i 1984, en kraftig

D e fleste fikk bedre levekår på 1980-tallet. Men utviklin-
gen på arbeidsmarkedet skapte problemer for mange,
spesielt for ungdom. Særlig fikk ungdom med lav utdan-

ning det verre på 1980-tallet.
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Figur 2
Hovedsakelig virksomhet blant ungdom 16-19 år og 20-24 år. 1980-1991. Prosent
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Figur 3
Arbeidssokere uten arbeidsinntekt i prosent av arbeidsstyrken. 1980-1992
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Ungdom har holiest arbeidsledighet
Ungdomsledigheten har gjennom hele
1980-tallet vært høyere enn gjennomsnit-
tet for befolkningen. 16-19-åringene har
vært mest utsatt. I prosent av arbeids-
styrken var snaut 17 prosent av 16-19-
åringene og 12,6 prosent av 20-24-åringe-
ne arbeidssøkere uten arbeidsinntekt i
1992. Det er små forskjeller melllom ten-
åringsgutter og -jenter i ledighetsprosen-
ter. Den siste lavkonjunkturen har ram-
met 20-24-årige gutter noe hardere enn
jentene på samme alder.

Arbeidsdirektoratets tall for registrert
ledige viser at ledigheten blant 16-19-
åringene stabiliserte seg etter 1989, og nå
ligger på et lavere nivå enn blant 20-24-
åringene. Dette blir tilskrevet den sterke
utbyggingen av skoleplassene og at ung-
dom under 20 år, gjennom ungdomsga-
rantien, er prioritert på arbeidsmarkeds-
tiltak (Ungdomspolitikk mot ett nytt
hundreår, vedlegg til St.meld. nr. 4, 1992-
93). En må her være oppmerksom på at
16-19-åringene kan ha mindre interesse
av å melde seg arbeidsledige enn andre,
blant annet fordi de sjelden har opparbei-
det seg rett til ledighetstrygd. Det er der-
for grunn til å tro at statistikken over re-
gistrerte ledige undervurderer omfanget
av ledigheten blant de yngste. En annen
årsak til at tallene blir forskjellige, er at be-
grepet "arbeidssøker uten arbeidsinn-
tekt" i Statistisk sentralbyrås arbeidskraft-
undersøkelser også omfatter skoleung-
dom som søker arbeid ved siden av sko-
legangen.

Økende andel langtidsledige
Andelen av de ledige som er langtidsle-
dige har, som for andre ledige, (At blant
ungdom. Økningen gjelder imidlertid
bare ungdom i alderen 20-24 år. I august
1992 hadde en av fire registrerte ledige i
alderen 20-24 år vært ledige et halvt år
eller mer. Tilsvarende andel blant 16-19-
åringene var 6 prosent. Gjennomsnittet
for alle ledige var 36 prosent, jf. St.meld.
nr. 4, 1992-93.

Ungdom arbeider i underordnede
posisjoner i arbeidslivet
Ungdom er overrepresentert i sosiooko-
nomiske grupper som har underordne-
de posisjoner i arbeidslivet, ufaglærte
arbeidere og lavere funksjonærer. Det
tradisjonelle kjønnsrollemønstret gjorde
seg fortsatt gjeldende blant ungdom i
1991. Flertallet av de sysselsatte guttene
er arbeidere, mens flertallet blant de sys-

økning fra 1985 til 1987, og en markert
reduksjon i arbeidsstyrken fra 1988 til
1992.

Økt deltidssysselsetting blant
skoleungdom
Tenåringene har større svingninger i ar-
beidsmarkedstilknytning enn alders-
gruppen 20-24 år. Da det var lett å få ar-
beid på midten av 1980-tallet økte yrkes-
aktiviteten blant ungdom. Økningen
skjedde hovedsakelig som en økning i
deltidssysselsettingen blant skoleung-
dom. Andelen deltidssysselsatte blant
16-19-åringer under utdanning ble nes-
ten fordoblet fra 1980 til 1987. I 1992 var
deltidsysselsettingen blant 16-19-årig
skoleungdom sterkt redusert, men like-
vel noe høyere enn i 1980. Blant 20-24-
åringene har omfanget av deltidssyssel-

setting blant skoleungdom okt også etter
1987, på tross av lavkonjunkturen.

Da problemene på arbeidsmarkedet
økte i 1988, ble ungdomsledigheten for-
søkt avhjulpet ved å opprette mange nye
skoleplasser, i tillegg til økt satsing på
arbeidsmarkedstiltak. 16-19-åringene har
derfor i stor grad hatt muligheten til å
velge skolegang framfor arbeidsledighet.
Den reduserte sysselsettingen blant ung-
dom de siste årene har langt på vei blitt
kompensert ved en tilsvarende okt ut-
danningsaktivitet.

På samme tid som sysselsettingen er
redusert, er andelen av de sysselsatte
unge som arbeider heltid, blitt mindre.
Det er blitt mer og mer typisk for ung-
dom å arbeide kort deltid (under 20 ti-
mer i uka), spesielt blant guttene.
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Figur 4
Andel lavlønte* i ulike ungdomsgrupper
16-24 år. 1983, 1987 og 1991. Prosent
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Tabell 1. Lønnsforhold og arbeidsforhold for sysselsatte 16-24 år. 1980 og 1991. Prosent
Sysselsatte gutter 	 Sysselsatte jenter

16-24 år 	 16-24 år

Andel lavtlønte 	
Andel med frynsegoder 	
Andel utsatt for:

Klimatiske arbeidsmiljøproblemer 	
Forurensninger 	
Ergonomiske arbeidsmiljoproblemer 	
Risikofylt arbeid 	
Støy 	

Andel:
Som ikke bestemmer over egne arbeidsoppgaver
Som ikke bestemmer over eget arbeidstempo 	
Med lite variert arbeid 	
Fagorganiserte 	

1980	 1991 	 1980	 1991
47	 60	 80	 84
20	 17	 7	 5

58	 49	 30	 29
42	 37	 14	 18
81	 80	 69	 70
49	 39	 15	 19
43	 38	 19	 25

36	 31	 39	 28
20	 17	 20	 21
23	 20	 28	 34
38	 34	 36	 31

Kilde: Levekårsundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.
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selsatte jentene er (lavere) funksjonærer.

Ungdom har dårligst arbeidsmiljø
Ungdoms overrepresentasjon i de lave-
re posisjonene kommer også til uttrykk i
forskjeller i arbeidsforhold. Både gutter
og jenter moter jevnt over dårligere ar-
beidsforhold enn andre yrkesaktive. Men
både for ungdom og for den yrkesakti-

ve befolkning som helhet, har det ikke
skjedd store endringer på 1980-tallet.
Enkelte sider ved det fysiske arbeidsmil-
jøet er blitt bedre for gutter 16-24 år. Ung-
dommen har dårligst arbeidsmiljø, både
fysisk og organisatorisk, men de har ikke
fått forverret sin relative posisjon.

Et sentralt spørsmål her vil imidlertid
være ungdommens mulighet for mobi-
litet på arbeidsmarkedet. En del ungdom
vil etter hvert klatre oppover i statushie-
rarkiet. For mange unge vil dårlig ar-
beidsmiljø og lav jobbposisjon være en
forbigående tilstand. Spesielt vil dette
gjelde ungdom som har deltidsarbeid
ved siden av skolegangen.

Flere lavtlønte blant
heltidsarbeidende ungdom
De fleste sysselsatte unge tilhører lavt-
lønnsgruppen (timelønn under 85 pro--
sent av gjennomsnittlig industriarbeider-
lønn). Særlig gjelder dette jenter. I 1990
tilhørte 84 prosent av de ansatte jentene
og 60 prosent av guttene lavtlønnsgrup-
pen. Dette er en atskillig høyere andel
enn for den yrkesaktive befolkning som
helhet, og ungdom har også hatt en ar-.
ligere lønnsutvilding enn yrkesbefolknin-
gen i alt på 1980-tallet. Spesielt blant gut-
ter har andelen lavtlønte økt, mens den-
ne andelen har gått ned eller vært stabil
blant andre ansatte. Lønnsbetingelsene
vil bety mest for dem som har lønnet ar-
beid som hovedbeskjeftigelse, og det er
bare i denne gruppen det ble flere lavt-
lønte i løpet av 1980-tallet. Andelen lavt-
lønte blant heltidsarbeidende ungdom
Jakte fra 53 prosent i 1983 til 69 prosent i
1991.

Sysselsatte unge gutter har sjeldnere
frynsegoder enn sysselsatte menn i alt.
Det er liten forskjell mellom unge jenter
og sysselsatte kvinner i alt med hensyn
på dette. De unge guttenes posisjon er
blitt noe dårligere i forhold til sysselsat-
te menn i alt i løpet av 1980-tallet.

På basis av blant annet Ungdomsun-
dersøkelsene 1985 og 1990 konkluderer
Haaland (1992) med at de unge som fort-
satt befinner seg i arbeidsmarkedet har
dårligere vilkår, og at uttellingen av in-
vesterte ressurser er blitt svakere på
1980-tallet. Unge ble i økende grad mis-
fornøyd med bann og framtidsutsikter i
arbeidet fra 1985 til 1990. Flere unge be-
finner seg i "midlertidige" jobber i den
forstand at de må skifte arbeid for å rea-
lisere planer og målsettinger for framti-
dig yrkeskarriere.

økende utdanningslengde
Blant annet på grunn av endringene på
arbeidsmarkedet, med økte kvalifise-
ringskrav og mangelen på tilbud til ufag-
lært arbeidskraft, oker andelen av ung-
dommen som går på skole i en sammen-
hengende periode fra de er 6-7 år til de
er nærmere 20 dr. Fra 1980 til 1991 ble an-
delen som gikk rett ut i arbeidslivet et-
ter grunnskolen, redusert fra 19 til 5 pro-
sent. De økte kvalifiseringskravene i ar-
beidslivet og tendensen til å være stadig
lenger under utdanning, har økt de ne-
gative konsekvensene av å mislykkes i
skolen, siden det er færre og færre alter-
nativer til skolegang. Ungdom med lav
utdanning har mott storre problemer enn
annen ungdom i forhold til arbeids-
markedet på slutten av 1980-tallet.

Et problem for ungdom under utdan-
ning har vært mangelen på plasser på de
videregående kursene, framfor alt på de
yrkesfaglige linjene. Dette har ført til at
elevene, spesielt de med svake karakte-
rer, har måttet "vandre på kryss og tvers"
mellom ulike kurs og nivåer. Det er der-
for vedtatt å redusere antallet grunnkurs
på de praktiske linjene.

Flere unge jenter er fysisk aktive
Ungdom har mer fritid enn gjennom-
snittlig i befolkningen, spesielt guttene.
Gutter 16-24 år brukte litt over 7 timer til
fritidsaktiviteter pr. dag i gjennomsnitt i
1990, mens unge jenter brukte 6 1/2 time.
Omfanget av tid brukt til fritidsaktivite-
ter blant ungdom har ikke endret seg på
1980-tallet (Holte 1992).

Ungdom har et aktivt fritidsmønster
sammenlignet med andre aldersgrupper.
De er både mer fysisk aktive og deltar
mer i underholdningsaktiviteter og kul-
turelle begivenheter. Av større endringer
på 1980-tallet kan en merke seg at unge
jenter er blitt mer fysisk aktive, og lå i
1991 på omtrent samme nivå som unge
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Figur 6
Andelen personer med lav husholdningsinntekt* i ulike aldersgrupper.**
Disponibel inntekt pr. forbruksenhet. 1982 og 1990. Prosent
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* Lav inntekt er definert som husholdningsinntekt pr. forbruksenhet mindre eller lik folketrygdens minsteytelser til enslige
pensjonister (i 1990 kr 53 440).
— Tallene er framkommet ved at hver person i en husholdning tilordnes husholdningens disponible inntekt pr. forbruks-
enhet. Regnet på denne måten, vil derfor personer uten en personlig inntekt (f.eks. barn 0-6 Ar) også tilordnes en inntekt.
Kilde: Levekårsundersøkelsene/Epland 1992.

Figur 5
Andelen unge menn og kvinner som var på
dans/diskotek minst 10 ganger siste 12 md.
1980 og 1990. Prosent
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gutter (Barstad 1992). Dette har blant
annet sammenheng med at unge jenter
sjeldnere er opptatt med barneomsorg
enn tidligere.

Karakteristiske trekk ved ungdoms
fritid sammenlignet med befolkningen
ellers, er at fritiden i stor grad tilbringes
utenfor boligen, og at en betydelig del av
tiden brukes til samvær med venner.
Fjernsynet opptar en relativt liten del av
ungdommens fritid.

En 'akende andel av fritiden
tilbringes utenfor nærmiljøet
Fritiden brukt utenfor nærmiljøet har økt
blant ungdom gjennom 1980-tallet, selv
om den totale fritiden ikke har økt. I 1980
brukte unge gutter 2 timer og 41 minut-
ter til fritidsaktiviteter utenom nærmil-
jøet, i 1990 brukte de 3 timer og 17 mi-
nutter. For unge jenter var de tilsvaren-
de tall 2 timer og 25 minutter og 3 timer
og 10 minutter (Holte 1992).

Et typisk uttrykk for ungdoms sosia-
le aktiviteter er hyppige besøk på danse-
steder. En økende andel av ungdommen
går ofte på dans og diskotek. Økningen
gjelder imidlertid bare den eldre ung-
dommen. Denne utviklingen kan ses
som uttrykk for den forlengede ung-
domsrollen. Det som tidligere var sær-
pregede fritidsaktiviteter for 16-19-årin-
gene, er nå blitt mer utbredt blant den
eldre ungdommen.

Negativ inntekts- og
forbruksutvikling blant unge
Sysselsatt ungdom tilhører som nevnt

oftere lavtlønnsgruppen enn andre an-
satte. I tillegg er relativt få unge syssel-
satt. Dette kompenseres ved en stor an-
del under utdanning, men likevel er ar-
beidsledigheten fløy.

Ungdom har hatt en svakere inn-
tektsutvikling på 1980-tallet enn andre
grupper. Fra 1982 til 1990 var ungdom i
alderen 17-24 år den eneste aldersgrup-
pen hvor andelen med lav husholdnings-
inntekt økte. Dette gjelder både når en
ser på inntekt etter skatt pr. forbruksen-
het og disponibel inntekt pr. forbruksen-
het. Andre analyser har vist at yngre
enslige (16-44 år) både har hatt en nega-
tiv inntektsutvikling på 1980-tallet, og de
er en av de få grupper som har måttet
stramme inn på sitt forbruk i siste del av
1980-tallet.

En av fem unge som har flyttet
hjemmefra opplever økonomiske
problemer
En annen indikasjon på økonomiske le-
vekår er hvorvidt en har problemer med
å klare sin daglige økonomi. Enslige un-
ge som har flyttet hjemmefra har i stør-
re grad enn befolkningen for øvrig øko-
nomiske problemer. I 1990 var det 19
prosent i denne gruppen som ofte eller
av og til hadde problemer med å klare
løpende utgifter og 22 prosent som ikke
hadde mulighet for å klare en uforutsett

regning på 2 000 kroner. De tilsvarende
tall for hjemmeboende unge enslige var
9 prosent i begge tilfeller, og for befolk-
ningen i sin helhet 11 og 14 prosent (Le-
vekårsundersøkelsen 1991).

Økning i økonomiske problemer
blant unge jenter
Omfanget av økonomiske problemer
økte lite blant gutter 16-24 år fra 1986 til
1990, mens det var en sterk økning blant
jentene. Mens andelen som hadde pro-
blemer med å klare løpende utgifter ba-
re økte fra 10 til 12 prosent blant guttene
i denne aldersgruppen, Jakte andelen
blant jentene fra 12 til 20 prosent. Denne
forskjellen i utviklingen blant gutter og
jenter har sannsynligvis sammenheng
med at jentene langt oftere er flyttet hjem-
mefra, og i mindre grad nyter godt av
godene knyttet til foreldrenes hushold-
ning.

Tredobling av antall
sosial hjelpsmottakere
Utviklingen i sosialhjelpen er også en in-
dikasjon på 'akende økonomiske proble-
mer blant ungdom. I 1990 var det nesten
35 000 stonadsmottakere mellom 20 og
24 år. I overkant av 10 prosent av alders-
gruppa mottok økonomisk sosialhjelp i
en kortere eller lengre periode dette året,
en andel som var tre ganger større enn i
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Figur 7
Andelen som har vært utsatt for vold eller
trusler siste år. 1983, 1987 og 1991. Prosent
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1980. Gjennomsnittlig stønadslengde har
også okt, fra 3,4 måneder i 1990 til 4,9
måneder i 1990.

Det er grunn til å se den negative øko-
nomiske utviklingen blant noen ung-
domsgrupper i sammenheng med utvik-
lingen på arbeidsmarkedet. Den (akte
arbeidsledigheten bidrar til at flere unge
opplever økonomiske problemer, blant
annet fordi unge ofte ikke har opparbei-
det seg rett til ledighetstrygd. Andre ana-
lyser har vist en sterk sammenheng mel-
lom arbeidsledighet og mottak av sosial-
hjelp blant ungdom (Kristiansen 1989).
Overgangen fra arbeid til skolegang som
hovedbeskjeftigelse, og fra heltidsarbeid
til deltidsarbeid, fører også til lavere inn-
tekt. Endelig har vi sett at lønnsutviklin-
gen blant ungdom med heltidsarbeid har
vært mer negativ enn for andre grupper
på 1980-tallet.

Mange unge som har flyttet
hjemmefra bor trangt
Ungdom hadde i 1991 en noe dårligere
bostandard enn eldre aldersgrupper. I
aldersgruppen 16-24 år bodde 14 prosent
i en umoderne bolig (uten bad eller WC,
eller med kalde eller fuktige rom) i 1991,
sammenlignet med 10 prosent i hele be-
folkningen. Det var også en svakt høye-
re andel blant ungdom som bodde trangt
enn i befolkningen ellers.

Det er sannsynlig at dårlige bofor-
hold er et forbigående fenomen knyttet
til midlertidige leieforhold og første-
gangsetablering i en dårlig bolig. Unge
enslige som ikke bor hjemme har langt
dårligere boforhold enn andre unge. I
1991 bodde nesten fire ganger så mange
personer trangt i denne gruppen som
blant ungdom som bodde hjemme (hen-
holdsvis 22 og 6 prosent), og nesten dob-
belt så mange bodde i en umoderne bo-
lig. Gjennom 1980-tallet har imidlertid
boforholdene for denne gruppen endret
seg klart til det bedre. Andelen i denne
gruppen som var bosatt i en bolig uten
bad eller wc, ble redusert fra 26 til 7 pro-
sent fra 1980 til 1991, en større forbedring
enn ellers i befolkningen (Levekårsunder-
sokelsene 1980 og 1991).

Også andre sider ved materiell stan-
dard enn bostandard er klart bedre blant
ungdom som bor hjemme enn blant ung-
dom som har flyttet hjemmefra. Det er
flere som disponerer/eier bil og flere som
tilhører en husholdning hvor noen eier et
fritidshus. Flere unge enslige disponerte
personbil på slutten av 1980-tallet enn på

begynnelsen av tiåret (Kristiansen 1989),
spesielt var økningen stor blant gutter. 7
av 10 unge som ikke bodde hjemme, til-
hørte en husholdning som hadde person-
bil i 1991, mens nesten alle (95 prosent)
hjemmeboende unge tilhørte en slik hus-
holdning.

Økende andel unge jenter utsatt for
vold
Ungdom har bedre fysisk helse og opp-
gir sjeldnere enn eldre aldersgrupper at
de har nervøse lidelser. En rekke psyko-
sosiale problemer opptrer imidlertid
hyppigere blant ungdom, først og fremst
unge menn, enn ellers i befolkningen.
Dette er problemer knyttet til rusmidler,
kriminalitet, vold og selvmord.

Knapt en av ti unge gutter var utsatt
for vold i 1990, tre ganger så mange som
i befolkningen som helhet. Også unge
jenter var noe mer utsatt for vold enn
andre aldersgrupper. Det mest særpre-
gede for jentene var imidlertid at relativt
mange ble utsatt for trusler om vold.
Dobbelt så mange blant de unge jentene
som ellers i befolkningen var utsatt for
trusler om vold. Mens det ikke har vært
noen økning i andelen som har vært ut-
satt for vold eller trusler om vold blant
gutter, har andelen økt noe blant jente-
ne, fra 6 prosent i 1982 til 9 prosent i 1990.
Andre kilder bekrefter dette bildet av
hvem som er utsatt for vold. Menn i al-
deren 15-30 år dominerer fullstendig når

en ser på hvilke grupper som i 1990 ble
innlagt på sykehus eller oppsøkte lege-
vakt for behandling av voldsskade
(Guldvog 1992).

De fleste som straffes for
forbrytelser er unge menn
De fleste som siktes og straffes for forbry-
telser er unge menn mellom 15 og 25 år.
De typiske ungdomsforbrytelsene er ty-
veri, skadeverk og innbrudd, mens de
voksne over 25 år oftere siktes for grove-
re volds- og sedelighetsforbrytelser, un-
derslag og bedragerier.

Økende antall straffesaker blant
unge
Antall straffesaker økte blant unge i al-
deren 18-24 år fra 1979 til 1989, mens det
var en nedgang i aldersgruppen 14-17 år.
Tidligere dominerte 15-åringene i statis-
tikken, nå er det 18-åringene som oftest
siktes for forbrytelser. Den største rela-
tive økningen har kommet i aldersgrup-
pene over 24 år. I 1989 var det likevel
fortsatt mer enn 3 ganger så mange straf-
fesaker i aldersgruppen 18-20 år som i al-
dersgruppen 25-39 år (Birkelund 1991).

Tidligere analyser har vist at krimina-
litet blant ungdom har sammenheng
med i hvilken grad ungdom lykkes med
utdanning eller arbeidssøking. I 1981 var
kriminaliteten høyere blant dem som
hadde sluttet skolen enn blant dem som
fortsatt var skoleelever. Blant menn i al-
deren 16-29 år som verken var i utdan-
ning eller arbeid, ble nesten 6 prosent
straffet for forbrytelser, sammenlignet
med mindre enn 6 promille for menn
totalt (Birkelund 1992).

Økende selvmordsrate blant unge
menn ...
Selvmordsraten blant både menn og
kvinner var i 1991 høyest i aldersgruppen
60-69 år, men økningen i de senere åre-
ne har vært sterkest blant menn i alde-
ren 20-29 år. Selvmordsraten blant unge
menn var i 1991 klart høyere enn gjen-
nomsnittet for alle menn, mens raten
blant unge kvinner var lavere enn gjen-
nomsnittet for kvinner. Omfanget av re-
gistrerte selvmordsforsøk gir et noe an-
net bilde. Både blant menn og kvinner er
selvmordsforsøk hyppigst i aldersgrup-
pene mellom 20 og 30 år, særlig blant
kvinner i etableringsfasen 25-29 år, iføl-
ge beregninger basert på tall fra Skade-
registeret ved Statens Institutt for Folke-
helse (Guldvog 1992).
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Tabell 2. Selvmord blant menn og kvinner 1976 -1991. Pr. 100 000 innbyggere

1976 -80	1981 -85 1986 -90 1990 1991

Alle aldere
Menn 	 17,2 20,7 22,9 23,2 23,7
Kvinner 	 6,3 7,3 8,2 8,0 8,2
15-19 år
Menn 	 12,4 15,0 16,7 16,8 21,1
Kvinner 	 2,5 2,5 5,0 8,4 5,3
20-29 år
Menn 	 20,6 26,5 29,7 28,3 31,9
Kvinner 	
_

8,0 6,5 6,6 4,4 5,2

Kilde: Dødsårsakstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

...men synkende ulykkesdodelighet
Ulykker er en av de dødsårsaker som
oftest rammer unge mennesker. På 1980-
tallet har det vært en sterk nedgang i
ulykkesdødeligheten blant ungdom. I
forhold til befolkningsstørrelsen ble an-
tallet dødsulykker nesten halvert i lepet
av tiåret.

Ingen økning i alkohol- og
narkotikaproblemene
Unge menn har et høyt alkoholkonsum.
En av tre unge menn drakk mye alkohol
minst to ganger i måneden i 1991, mens
tallet for hele befolkningen var 13 prosent
(NOS Levekårsundersøkelsen 1991). Al-
koholkonsumet blant de unge økte sterkt
på 1970-tallet, men har gått noe ned i siste
halvdel av 1980-tallet. Det samme gjelder
narkotikaproblemene blant ungdom.
Rekrutteringen til bruk av illegale narko-
tiske stoffer i ungdomsbefolkningen har
stabilisert seg på 1980-tallet (Hauge
1992).

Større ungdomsproblemer i
storbyene
Forekomsten av enkelte ungdomspro-
blemer er hyppigere i Oslo og storbyene
enn ellers i landet. For eksempel er gjen-
nomsnittsforbruket av alkohol blant 15-
20-åringer i hele landet ca. 3 liter ren al-
kohol, i Oslo er forbruket ca. 4 liter. I 1992
oppgav 17 prosent i alderen 15-20 år i
Oslo at de hadde prøvd marihuana eller
hasjisj, for landet som helhet var andelen
9 prosent (St.meld. nr. 4, 1992-1993: Ung-
domspolitikk mot ett nytt hundreår).
Selvmordsratene er høyere blant ung-
dom i storbyene enn ellers i landet, spe-
sielt blant unge jenter (Rettersted m.fl.
1993).
1. Denne artikkelen er en redigert versjon
av kap. 13.5 i utredningen Levekår i Norge
(NOU 1993:17).
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