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Fruktbarhet under
reproduksj onsnivå ï Norge'

Endringene i de årlige
fødselstallene gjen-
nom de siste par tiår
kan i stor utstrekning
tilskrives at alder ved
forste fødsel har old
betydelig, men nå ser
ut til å stabilisere seg.
Dessuten har det gjen-
nomsniftlige antall
barn for de enkelte
kull av kvinner blift
mindre, hovedsakelig
på grunn av at stadig
flere av dem som har
fåft sift andre barn,
har avståft fra å få det
tredje. Det er nå tegn
til midlertidig stabili-
sering av den såkalte
kohortfruktbarheten
på et nivå nær 2,0. Det
er selvfølgelig stor
usikkerhet knyftet til
den videre utvikling,
men alt i alt er det lite
som tyder på noe mar-
kert oppsving med det
forste.

Øystein Kravdal

Norges folketall vokser stadig, ikke
bare på grunn av et visst inn-
vandringsoverskudd, men også
fordi det hvert år blir født flere
enn det dør. Det har vært en kraf-
tig oppgang i fødselstallene på
siste halvdel av 1980-tallet, men
utviklingen peker likevel mot et
svakt fødselsunderskudd et par
tiår ut i neste århundre. Kvinner
født på slutten av 1950-årene får
neppe mer enn 2,0 barn i gjen-
nomsnitt, og det er ingen tegn til
økning for yngre fødselskull. Med
en fruktbarhet2 som er såpass lav,
vil det totale folketallet avta på
lengre sikt hvis det ikke fortsatt
blir en viss tilstrømning utenfra.
Det bametall som er nødvendig for

å få akkurat balanse mellom føds-
ler og dødsfall, og som omtales
som reproduksjonsnivået, er med
dagens dødelighet 2,08. Dersom
innvandringsoverskuddet derimot
opprettholdes på det nivå vi har
hatt de siste årene, vil folketallet
fortsette å øke minst til 2 050 selv
med en fruktbarhet på 1,9. Dette
kommer fram i en ny befolknings-
framskriving fra Statistisk sentral-
byrå (1993a).

I denne artikkelen blir nye trekk
ved fødselsmønsteret beskrevet og
diskutert. Mens dødeligheten i vår
del av verden følger en ganske
jevn utvikling, riktignok med visse
modifikasjoner som fortjener opp-
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Levendefødte pr. 1 000 kvinner

- — — - Periodefruktbarhet — Kohortfruktbarhet (observert)
	 Kohortfruktbarhet (ekstrapolert med 1992 rater)

Kilde: Brunborg 1988 og upubliserte tall

4 000

2 000

3 000

5 000

1 000

o 	 0
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 19902000  Perio
1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 Kohort

1111111111111 lil

A iffi so
s	 I, 4.

#••■
s***•4.

- • •
•

-

_
•

14.8*," -

4.
I, 	 -----__. 2 000

4 000

5 000

3 000

1 000

Samfunnss eilet 1/94
	

Fruktbarhet i Norge

merksomhet, har det vært sterke
svingninger i de årlige fødselstall
både i Norge og andre land. Varia-
sjonene i fødselstallene fra år til
annet avspeiler både forskjeller i
den alder da de ulike kull av kvin-
ner får sitt første barn, forskjeller i
avstanden mellom barna, og for-
skjeller i det totale antall barn en
kvinne får i løpet av livet. Hver av
disse såkalte "tempo-" og "kvan-
tum-"komponentene er i sin tur et
resultat både av individuelle be-
slutninger tatt under visse struktu-
relle forhold og av de normative
føringer man er underlagt. Det er
et høyt prioritert mål innenfor de-
mografisk forskning å vinne økt
innsikt i disse komplekse proses-
ser, for derigjennom å kunne gi
rimelige anslag for den framtidige
befolkningssammensetning.

Omriss av utviklingen i etter-
krigstiden
Den stiplete kurven i figur 1 viser
utviklingen i samlet fruktbar-
hetstall3 for hvert enkelt kalen-
derAr fram til 1991. Etter en topp

på omtrent 3 i midten av 1960-
årene var det et kraftig fall, etter-
fulgt av utflating og økning. Fra
1984 til 1989 økte samlet fruktbar-
hetstall fra 1,66 til 1,89 og antall
fødsler fra 50 000 til 59 000. Etter
1989 har fruktbarheten holdt seg
omtrent konstant.

Det gjennomsnittlige antall barn
for hvert enkelt fødselskull
(kohort) av kvinner varierer min-
dre enn det årlige samlete frukt-
barhetsta11. 4 Som vist med den hel-
trukne kurven, har den såkalte
kohortfruktbarheten falt fra over
2,5 blant kvinner som selv ble født
på 1930-tallet, til 2,1 blant dem
født i 1950 (Brunborg 1988).

Mønsteret i andre industrialiserte
land likner på det norske. Visse
forskjeller er det imidlertid både i
styrken av "baby-boomen" etter an-
dre verdenskrig og den påfølgende
nedgangen. For eksempel opp-
levde Norge en langt kraftigere øk-
ning i etterkrigstiden enn Sverige
og Danmark. Danmark har lenge

hatt, og har fremdeles, et betydelig
lavere samlet fruktbarhetstall enn
Norge. Sverige har derimot kom-
met opp på et nivå omkring 2,1,
etter en oppgang som er enda mer
markert enn den norske. Ellers kan
det nevnes at både England og
Frankrike hadde samlet frukt-
barhetstall på omtrent 1,8 i årene
omkring 1990, mens USA lå på et
nivå litt over 2,0. Den høyeste
fruktbarheten i Vest-Europa finner
vi på Island og i Irland.

Fruktbarheten er spesielt lav i
Tyskland. Mens samlet fruktbar-
hetstall var under 1,75 bare i noen
ganske få år i Norge, har det vært
under 1,50 i alle år siden 1975 i
Vest-Tyskland, og det ligger an til
en kohortfruktbarhet på omtrent
1,6 blant kvinner født på slutten av
1950-tallet (Sardon 1990). Etter
gjenforeningen har de østlige del-
stater bidratt til et ytterligere fall i
samlet fruktbarhetstall. I det tidli-
gere Ost-Tyskland har samlet
fruktbarhetstall faktisk falt til det
halve i løpet av den korte tiden et-
ter at Berlin-muren brast! Sør-Eu-
ropa har hengt etter i fruktbar-
hetsutviklingen, men framviser nå
ekstremt lave tall. For eksempel
har samlet fruktbarhetstall vært
under 1 i enkelte regioner i Nord-
Italia. I Ost-Europa har det stort
sett vært en høyere fruktbarhet
enn i resten av verdensdelen gjen-
nom de siste 20 år, men etter de
ferskeste tall å dømme har de poli-
tiske omveltningene ført til et mar-
kert fall også i andre land enn Ost-
Tyskland.

Utviklingstrekk i forste-,
andre- og tredjefødsler
Når man skal søke forklaringer på
disse svingningene i fruktbarheten
i Norge, er det gunstig å bryte ned
det grove fruktbarhetsmålet i min-
dre komponenter. Figur 2 viser
hvordan de såkalte første-, andre-
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Figur 2: Forste-, andre- og tredje- orlik
fodselsraterl. 1960-1991 	 MI
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Utviklingsmonsteret gjelder ved alle aldere
(unntatt forstefodsler for kvinner over 30 år)
og er framkommet ved en standardiserings-
metode. Her er det absolutte nivået valgt slik at
ratene for 1977 er som observert for 24-årige
kvinner det året

og tredjefødselsratene har endret
seg gjennom 30 år. Utviklingen har
vært den samme for fjerde som for
tredje barn, men dette er ikke vist
på figuren. En rate kan i denne
sammenheng oppfattes som en

sannsynlighet for at en kvinne som
på et visst tidspunkt har f.eks. to
barn, får ett barn til i løpet av på-
følgende år. Beregningene er gjort
ved en standardiseringsmetode
der det er antatt at utviklingen i
ratene over tid er den samme ved
alle alderstrinn. Med unntak av
visse forskjeller når det gjelder for-
ste fødsel (se nedenfor), viser
dette seg å være en rimelig anta-
kelse. På figuren er utviklingen
plottet for kvinner i 24-årsalderen,
og som eventuelt fikk sitt forrige
barn to al- tidligere. Kurvene ligger
systematisk lavere for eldre kvin-
ner, men er tilnærmet parallelle.
For kvinner som er litt yngre, lig-
ger kurvene høyere.

Følgende grunntrekk trer fram:
- ca. 1965: Nedgangen i andre-,

tredje- og fjerdefødsler
begynner.
Særlig sterk nedgang
for tredje- og fjerde-
fødsler.1972:

- ca.	 Nedgangen i første-
fødsler for kvinner
under 30 år begynner.

- ca. 1977: Moderat økning i
tredje- og fjerdefødsler
begynner.
Fallet i andrefødslene
stopper.

- ca. 1984: Fallet i førstefødsels-
ratene for kvinner i
20-årene stopper.
Svak økning i andre-
fødslene.
Ekstra sterk økning i
tredje- og fjerde-
fødslene.

Denne utviklingen skal nå beskri-
ves litt grundigere. For ytterligere
detaljer henvises til Kravdal
(1993b).

Utsettelse av forste fødsel
Førstefødselsratene blant kvinner
under 30 år falt kraftig på 1970-

0/10
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tallet og utover på 1980-tallet, og
nedgangen var mer markert for
dem under 25 enn for dem over
25. Denne utviklingen innebærer
en økt alder ved første fødsel.
Figur 3 viser at halvparten av de
kvinnene som ble født 1950, selv
hadde blitt modre da de var 23 år,
mens denne såkalte median-
alderen var økt til nesten 26 år for
1963-kullet.

Den sterke økningen i samlet
fruktbarhetstall etter 1984 kan
særlig tilskrives to forhold. For det
faste ble det stadig flere kvinner
over 25 år som hadde utsatt sin
faste fødsel. Denne "opphentin-
gen" av utsatte førstefødsler førte
til en tilsvarende "opphenting" av
andrefødsler, slik at det ble en
sterk økning også av det totale an-
tall andrefødsler blant kvinner i
slutten av 20-årene og i 30-årene.
For det andre var det ikke en ytter-
ligere utsettelse av første fødsel
blant yngre kvinner. Tvert imot
har fallet i førstefødselsratene
blant kvinner i 20-årene stagnert
etter omtrent 1984 (mens det har
fortsatt blant tenåringene).  Dette
kommer også til syne som en min-
dre markert vekst i medianalder

Figur 3: Medianalder ved forste



Tabell 1: Barnetallsfordeling og gjennomsnittlig barnetall, etter alder og
fødselskull

Alder Fødselskull

Barnetal1sfordeling (prosent)
Gjennomsnittl[g

barnetall0 2 3 4+

20 1935 82,5 15,1 2,4 0,1 0,0 0,20
1940 79,3 17,1 3,3 0,3 0,0 0,25
1945 78,3 17,4 4,1 0,3 0,0 0,26
1950 76,6 19,1 4,0 0,3 0,0 0,28
1955 77,2 19,9 2,8 0,1 0,0 0,26
1960 83,8 14,5 1,6 0,1 0,0 0,18
1965 88,3 10,6 1,1 0,1 0,0 0,13
1970 89,2 9,9 0,9 0,1 0,0 0,12
1971 89,7 9,5 0,8 0,0 0,0 0,11

25 1935 36,8 31,1 24,3 6,5 1,3 1,04
1940 34,5 28,5 26,6 8,3 2,2 1,16
1945 33,1 29,5 27,5 8,2 1,8 1,16
1950 34,1 32,2 27,6 5,5 0,7 1,07
1955 42,9 30,7 22,9 3,1 0,3 0,87
1960 52,2 27,7 17,3 2,5 0,3 0,71
1965 55,9 27,2 14,4 2,3 0,2 0,64
1966 56,2 27,5 13,8 2,2 0,3 0,63

30 1935 16,9 18,5 35,5 20,3 3,8 1,89
1940 15,7 16,8 36,1 22,0 9,5 1,96
1945 15,1 18,4 41,4 19,2 5,9 1,84
1950 16,8 21,0 45,0 14,4 2,9 1,66
1955 22,3 23,9 39,6 12,1 2,2 1,48
1960 25,9 25,1 35,2 11,8 2,1 1,39
1961 26,5 25,6 34,3 11,3 2,3 1,38

35 1935 11,3 11,8 32,1 26,8 18,0 2,36
1940 10,9 11,4 34,2 28,2 15,5 2,32
1945 10,5 12,8 42,3 25,2 9,1 2,13
1950 11,5 15,0 46,0 21,5 6,0 1,97
1955 14,4 16,6 42,8 21,0 5,2 1,87
1956 14,7 16,8 42,1 21,2 5,2 1,87

40 1935 9,9 10,5 30,5 27,4 21,7 2,52
1940 9,7 10,1 33,8 29,1 17,4 2,42
1945 9,2 11,8 41,7 26,3 11,0 2,22
1950 9,7 13,5 45,7 23,3 7,9 2,09
1951 10,0 14,1 44,7 23,5 7,8 2,08
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for første fødsel blant kullene født
etter 1960. Utviklingen i tredje-
fødslene har derimot bidratt gan-
ske lite til økningen i det totale an-
tall fødsler.

Blant eldre kvinner har det vært en
økning av førstefødselsratene gjen-
nom 1980-årene. Hvorvidt dette er
nok til fullstendig å "gjøre opp for"
de lave fødselratene i yngre år er
ennå usikkert. Barnløsheten har i
flere år vært under 10 prosent,
men man kan ikke se bort fra en

svak økning for kvinner født ut-
over på 1950- og 1960-tallet (se
tabell 1). Ved 35-årsalderen var
det 15 prosent barnløse blant kvin-
ner født i 1956, mot 11 prosent
blant dem født på slutten av 1940-
tallet.

Litt flere har nøyd seg med ett
barn
I Norge får de aller fleste minst ett
barn til etter at de har fått det før-
ste. Figur 4 viser at omtrent 85
prosent av de kvinnene som ble

Figur 4: Andel barnløse, andel av gilk
dem med minst ett barn som også 40
har fått to, og andel av dem med
minst to barn som også har fått tre.
Målt ved 35- og 40-årsalder, etter
fodselskull

AO år Andel fra 1 ti 2

' 40 år Andel fra 2 til 3
._ 35 år si.

.....

Barnløse
35 ar ._ ._
40 k., 	 . 	 . , 	 i 	 , i

Fodselskull

født omkring 1940 og som selv har
blitt mødre, har fått ett eller flere
barn i tillegg til det første. For
kvinner fra senere fødselskull nær-
mer denne andelen seg 80 prosent.
Litt flere har altså nøyd seg med
ett barn. I tillegg har det blitt en
gradvis lengre avstand mellom før-
ste og andre bam. Den svake øk-
ningen i andrefødselsraten som
framkommer i figur 2, tyder imid-
lertid på et svakt oppsving i til-
bøyeligheten til A få barn nummer
to, eller at avstanden mellom
barna igjen blir litt kortere. 5

Tobarnsfamilien nyter langt fra
den samme oppslutning i alle an-
dre vestlige industriland. For
eksempel ser det ut til at over 30
prosent av dem som får sitt første
barn i Tyskland, avstår fra videre
reproduksjon, i tillegg til at det er
betydelig høyere barnløshet enn i
Norge (Höhn og Liischer 1988).

Nedgang og ny vekst i
tredjefødslene
Det er den økende tilbøyeligheten
til å nøye seg med to barn som for-
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klarer nesten hele fallet i gjennom-
snittlig bametall fra nesten 2,6
blant kvinner født i 1935 til 2,1
blant de født 15 år senere. Fallet i
tredjefødslene ble brått etterfulgt
av en stabil fase eller en viss øk-
ning i løpet av siste halvdel av
1970-årene. Det er de høyt utdan-
nede kvinnene som har gått foran i
denne økningen. Blant alle som
har fått barn nummer to, er det nå
de høyt utdannede som oftest får
enda et bam (Kravdal 1992a). 6

Som antydet ovenfor, viser det seg
imidlertid at den litt sterkere til-
bøyeligheten til å få det tredje bar-
net (gitt at man har fått det andre)
ikke forklarer mer enn en ganske
liten del av økningen i samlet
fruktbarhetstall fra 1984 til 1989.

I et internasjonalt perspektiv er
det et bemerkelsesverdig sammen-
fall i utviklingen. Både i Sverige,
England, USA og andre vestlige
land er det dokumentert en
utflating eller økning i tredje-
fødselsraten på midten av 1970-
tallet (se f.eks. Prioux 1990). Også
fallet omkring 1965 finner man
igjen i andre land. Når det gjelder
første fødsel, er det en nedgang i
1972 og en stabilisering eller øk-
ning i 1984 både i Norge og Sve-
rige. Dessverre er den kompara-
tive forskningen på feltet ennå
kommet svært kort.

Utviklingen i tredjefødselsratene
slik den er vist i figur 2, trer selv-
sagt også fram i et kohortperspek-
tiv. Mens over 60 prosent av to-
bamsmødrene født i 1935 fikk
enda et barn en eller annen gang i
løpet av livet, er denne andelen
nede i 40 prosent for kvinner født i
1950 (figur 4). En svak økning kan
spores for yngre kohorter når de
betraktes ved 35-årsalderen: Ande-
len av tobarnsmødrene som har
fått minst ett barn til, har gått opp

fra 36 til 38 prosent7, mens ande-
len av alle kvinner som har fått tre
barn har stabilisert seg (gått opp
fra litt under 26 til litt over 26 pro-
sent) fordi det samtidig har vært
en viss økning i barnløsheten og i
andelen som forblir ettbarns-
mødre. Det gjennomsnittlige bar-
netallet kan komme til å krype så
vidt under 2,0 for kvinner født på
siste halvdel av 1950-tallet, men
ser ut til å endre seg ganske lite
fra kull til kull.

Andre familieendringer
Nedgangen og stabiliseringen av
fødselstallene har gått hånd i hånd
med betydelige endringer i fami-
liemOnsteret for øvrig. Blant annet
har giftermålsalderen steget, og
stadig flere velger å aldri gifte seg.
Dette er for en stor grad kompen-
sert ved de "papirløse ekteskap",
slik at alder ved inngåelse av før-
ste samliv ikke ser ut til å ha en-
dret seg mye de siste 20 år (Blom
mfl. 1993). I tråd med denne ut-
viklingen er også en stadig større
andel av fødslene blant kvinner
som ikke er formelt gift. Samtidig
har skilsmissefrekvensen økt jevnt
og trutt, og nærmer seg nå det
europeiske toppnivå. Dersom en
gruppe av nygifte opplever
skilsmissesannsynlighetene for
1992 gjennom resten av livet, vil
44 prosent av dem bli skilt (Statis-
tisk sentralbyrå 1993b). Det er vist
i en rekke land at samboerforhol-
dene oppløses i enda større ut-
strekning (Hoem og Hoem 1992).

Liknende endringer har funnet
sted i mye av den industrialiserte
verden. Når det gjelder samboer-
forhold, har Sverige gått foran,
med Danmark hakk i hæl
(Popenoe 1987). I disse landene
har det også vært et meget høyt
nivå på skilsmissefrekvensen, men
Norge ligger nå ikke langt etter.
Den høyeste skilsmissefrekvensen

finner vi i USA (Bumpass mfl.
1991). Mange av de katolske lan-
dene i Europa, derimot, har i stor
utstrekning holdt fast ved det sta-
bile formelle ekteskap (Haskey
1992).

Endringene i fødselsmønsteret og
svekkelsen av det tradisjonelle ek-
teskap er forårsaket av mange av
de samme kulturelle, sosiale og
økonomiske forhold. Dessuten er
det en gjensidig påvirkning mel-
lom disse to atferdsområdene. På
den ene side øker skilsmissetil-
bøyeligheten ganske sterkt med
avtagende barnetall (Kravdal
1988). Dette er selvsagt fordi barn
kan gjøre det mindre attraktivt og
mer brysomt å oppløse et ekte-
skap, og fordi par som opplever
forholdet som lite tilfredsstillende
kanskje begrenser barnetallet mer
enn de ellers ville ha gjort. På den
annen side fødes det relativt få
barn blant skilte, og det er usikkert
hvorvidt det blir kompensert for
dette i et eventuelt nytt samliv se-
nere. I en norsk undersøkelse er
det funnet at kvinner født i 1945
som ved utløpet av sin fruktbare
periode fremdeles levde i første
ekteskap, hadde fått 0,2 barn mer
enn de som hadde opplevd et
brudd (Kravdal 1991). Noe av
dette kan dessuten skyldes færre
fødsler blant de sistnevnte før se-
parasjonen. Resultatet tyder på at
aningen i skilsmissetallene bare
kan forklare en meget liten del av
nedgangen i fødselstallene. Ikke
minst av den grunn er det valgt
holde samlivsoppløsning utenfor
diskusjonen nedenfor. Man må
imidlertid være klar over at dagens
høye skilsmissefrekvenser kan
virke generelt fruktbarhetshem-
mende, og ikke bare ha effekt gjen-
nom et lavere barnetall blant dem
som selv opplever et brudd. Som
påpekt av bl.a. Bumpass (1990),
kan en utbredt erkjennelse av at
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samlivsbrudd er et sannsynlig ut-
fall - og et utfall som ofte vil på-
føre mødrene et spesielt tungt an-
svar for barna - fore til en allmenn
vegring mot å få mange barn.

Også når det gjelder samlivs-
inngåelse og fruktbarhet er årsaks-
sammenhengene uklare. Det er et
trivielt faktum at det å ha en fast
partner øker sannsynligheten for å
få et barn, men tidspunktet for
inngåelsen av det man oppfatter
som et mer permanent samliv kan
godt være påvirket av et ønske om
å få barn. Pardannelse og første
fødsel kan dessuten være to begi-
venheter som begge er styrt av en
overordnet oppfatning om at tiden
er inne for familieetablering.

Hva bringer framtiden?
Til tross for at fruktbarhet er det
området som kanskje har fått
størst oppmerksomhet innenfor
demografisk forskning, er vår for-
ståelse av den nære fortid sterkt
begrenset. Det er til dels intens de-
batt mellom dem som mener at
økonomiske forandringer i sam-
funnet ligger til grunn for det lave
barnetallet og den ustabile familie-
situasjonen, og dem som fram-
hever betydningen av visse kultu-
relle forhold (sammenfatning av
diskusjonen finnes hos bl.a. Pollak
og Watkins 1993, Bruijn 1993).
Samtidig er det delte meninger om
virkningen av moderne familie-
planleggingsmetoder. De fleste
eksperter vil imidlertid være enige
om at alle disse dimensjoner ved
samfunnsutviklingen er viktige, og
at diskusjonen om deres relative
betydning vil motivere ytterligere
forskning i lang tid framover. Med
en slik usikkerhet er det ingen en-
kel oppgave å vurdere hvordan
framtiden kan komme til å arte
seg. Nedenfor vil en del antatt vik-
tige påvirkningsfaktorer bli omtalt,
og deres mulige innvirkning på

den videre fruktbarhetsutviklingen
vil bli kort diskutert.

Verdier i endring
Den belgiske demografen
Lesthaeghe (1983; Lesthaeghe og
Surkyn 1988) er blant dem som
sterkest har hevdet at både det
kraftige fruktbarhetsfallet ved Ar-
hundreskiftet og nedgangen i
etterkrigstiden i stor utstrekning
var et resultat av verdsliggjøring8

og større individuell frihet: "The
motivations for the two fertility
declines may be different (child
orientedness versus self-orien-
tation), but ... form a logical
sequence along a continuum
leading to increasing individual
freedom of choice". En slik legiti-
mering av selvutfoldelse kan skape
motvilje mot varige forpliktelser
overfor familie og vil selvsagt være
særlig betydningsfull hvis den er
ledsaget av en likestillingsånd, slik
at også kvinnene føler seg fri til å
forfølge egne mål.

Blant demografer har det vært
vanlig å anta at likestilling og indi-
viduell valgfrihet har kommet for å
bli. Det er også hevdet at fokuse-
ringen på materiellt forbruk, som
bidrar til å gjøre foreldrerollen re-
lativt lite attraktiv, neppe vil svek-
kes med det første. Snarere er det i
USA dokumentert en ytterligere
økning av materielle forventninger
og krav hos unge mennesker, til
tross for det høye nivå som alle-
rede er nådd (Crimmins mfl.
1991). For Norges vedkommende
har det i enkelte undersøkelser
kommet fram en stadig sterkere
aksept for likestilling og en avta-
gende respekt for autoriteter
(Listhaug 1992, Statistisk sentral-
byrå 1981, 1991). Derimot er det
tegn til stabilisering av de mer
eksplisitte mål for familieverdier.
Funn fra både Norge og USA tyder
på at det ikke har vært noen ytter-

ligere liberalisering når det gjelder
holdningene til ekteskap og skils-
misse i løpet av 1980-taller
(Thornton 1989, Listhaug 1992).

Sammenhengen mellom
lønnet arbeid og barn
I vår tid er barnas verdi for forel-
drene særlig av emosjonell karak-
ter. Barn bidrar ikke til familiens
inntekt, og er ikke nødvendige som
alderdomsforsikring i økonomisk
forstand. Derimot krever de intens
omsorg som små, og mange barn
er økonomisk avhengige av (eller
tilbys støtte fra) sine foreldre til
ganske langt ut i voksenlivet. Det
er utviklet økonomisk-demo-
grafiske teorier som tar sikte på å
forklare hvordan fruktbarheten
påvirkes av kostnadene ved å ha
barn - både de kostnadene som
skyldes at moren (og en sjelden
gang faren) taper inntekt ved å
være hjemme og passe barn, og de
som påløper på grunn av klær,
mat og andre nødvendige artikler.
Foregangsmannen innenfor denne
teoritradisjonen er amerikaneren
Gary Becker, som fikk nobelprisen
i 1992 for sin anvendelse av øko-
nomi innenfor andre fagfelt.

Ifølge disse teorier er det to for-
hold som har bidratt særlig sterkt
til fruktbarhetsnedgangen, og for
så vidt også til skilsmisseøkningen
(se f.eks. Butz og Ward 1979,
Becker 1991). Det ene er kvinne-
nes sterkere interesse eller behov
for egen yrkesdeltakelse, samt
framveksten av et arbeidsmarked
der det er stor etterspørsel etter
kvinner. Under en slik utvikling
kan man tenke seg at det i de be-
slutninger som tas angående
familieforøkelser, legges gradvis
større vekt på at kvinnen taper
inntekt hvis hun får barn og der-
med må være hjemme. (I motset-
ning til dette står den situasjon der
yrkesaktivitet er utenkelig for en
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mor uansett om hun får flere barn,
eller der eventuell yrkesdeltakelse
ligger så langt fram i tiden at noen
få års utsettelse på grunn av et
nytt barn ikke tillegges noen be-
tydning.) Et annet viktig forhold
ifølge økonomisk-demografisk
teori er at kvinner har fått gradvis
høyere lønn i forhold til menn -
ikke minst på grunn av høyere ut-
danning, lengre yrkeserfaring og
gjennomslag for likestillingskrav -
og at dette innebærer et større inn-
tektstap hvis de er hjemme med
barn, og dermed lavere fruktbar-
het.

Det kan ikke være tvil om at de
økonomiske kostnadene forbundet
med å få barn faktisk er store. I
Norge er det regnet ut at en kvinne
født i 1950 som fikk to barn i før-
ste halvdel av 20-årene, har arbei-
det 6,6 årsverk mindre opp til 40-
årsalderen enn en barnløs kvinne,
og har hatt et inntektstap etter
skatt på 600 000 kroner målt i da-
gens pengeverdi (Kravdal 1992b).
De direkte utgiftene på grunn av
mat, klær, ekstra krav til bolig-
størrelse og -standard, og alminne-
lige fritidsaktiviteter for barna opp
til de blir voksne ser ut til å være
på omtrent samme nivå (Statens
institutt for forbruksforskning
1990).

Man må imidlertid være klar over
at kostnadene vil bli kraftig redu-
sert dersom det finnes arbeid som
er attraktivt for småbarnsmødre,
og framfor alt dersom det er mulig

kjøpe seg fri fra omsorgsoppga-
vene for et moderat beløp. Da kan
moren gå raskt ut i arbeid, og der-
med få et mindre inntektstap enn
hun ellers ville hatt, men selvsagt
på bekostning av visse utgifter til
barneomsorg og muligens en mer
anstrengende hverdag. 9 På denne
måten kan man få en oppgang i
yrkesaktiviteten blant smabarns-

mødre samtidig med en økning el-
ler et mindre kraftig fall i fødsels-
tallene, avhengig av hvilke driv-
krefter som ellers får utfolde seg.

I et samfunn der det er akseptert
og praktisk mulig å fri seg fra
fulltidsomsorgen ved å benytte
barnehager, dagmammaer eller
slektninger, vil det ikke nødven-
digvis være de høytlønnende som
har de høyeste kostnadene ved å
få barn. Både i Norge og en del an-
dre land er det en relativt høy
tredjefødselshyppighet blant de
velutdannede, som har høyt
lønnspotensial og kanskje ekstra
god grunn til å savne de ikke-øko-
nomiske gevinstene ved sitt arbeid
hvis de må være hjemme og passe
barn (Kravdal 1992a). Dette kan
avspeile en tilpasning mellom yrke
og familie som er spesielt gunstig i
økonomisk og praktisk forstand.
Også studier av tidspunkt for før-
ste fødsel antyder at de høyt ut-
dannede ikke har spesielt store
kostnader ved å få barn (Kravdal
1993a)"

Familiepolitikkens betydning
I de skandinaviske land spiller of-
fentlig politikk en relativt sentral
rolle når det gjelder å tilrettelegge
for en kombinasjon mellom
småbarnsomsorg og yrkesdelta
kelse for begge foreldre. For ek-

-

sempel har vi i Norge hatt en sterk
økning i antall barnehageplasser
gjennom de siste 15 år. Et stabilt
omsorgstilbud som holder høy
kvalitet og er sterkt subsidiert, kan
tenkes å fore en mor raskt tilbake i
arbeid etter fødselen, uten store
kostnader og et altfor slitsomt
hverdagsliv. Ifølge en ny norsk
analyse er det en svakt fruktbar-
hetsstimulerende virkning av be-
dret barnehagedekning, muligens
begrenset til det tredje barnet
(Kravdal 1994). Det er tegn til at
særlig de høyt utdannede har kun-

net dra nytte av barnehage-
ekspansjonen.

I løpet av et drøyt tiår har det også
vært en økning i lengden av lønnet
og ulønnet svangerskapspermi-
sjon, samt i lønnskompensasjonen
i permisjonstiden. Også dette bi-
drar til å redusere kostnadene ved
å få barn. I Sverige er det vist gan-
ske klart at permisjonsrettighetene
har innvirkning på fødsels-
mønsteret (Hoem 1990). For øvrig
har det blitt utvidete rettigheter
når det gjelder overgang til redu-
sert arbeidstid og fravær på grunn
av sykt barn og for å kunne amme.
Det er også påpekt at det har vært
en økning i de økonomiske overf0-
ringene til barnefamiliene gjen-
nom barnetrygd og skattereformer
(Skrede 1983).

Disse tiltak inngår ikke i noen be-
visst befolkningspolitikk fra norske
myndigheters side, men avspeiler
snarere et ønske om å fremme li-
kestilling og å styrke kvinnenes,
familienes og landets økonomi. Alt
i alt kan de ha bidratt vesentlig til
stabilisering og økning av frukt-
barheten fra midten av 1970-årene
og utover. Det er imidlertid et tan-
kekors at fruktbarhetsutviklingen
har vært såpass parallell i den
vestlige verden, og at det til dels er
i de samme år man finner mar-
kerte endringer. For eksempel er
det påfallende likhetstrekk med
England, der det offentlige påtar
seg betydelig mindre ansvar for
familiens tilpasning mellom ar-
beidsliv og barneomsorg. En mulig
fortolkning er at det er andre kref-
ter som har vært hovedansvarlig
for trendbruddet på midten av
1970-tallet, men at politiske tiltak
i Norge og Sverige kanskje har fat
til en mer markert økning i frukt-
barheten enn i en del andre euro-
peiske land.
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Et nærliggende spørsmål er om et
eventuelt mindre gunstig Økono-
misk klima i framtiden kan føre til
en mindre generøs familie- og
arbeidsmarkedspolitikk i Norge,
og dermed en utvikling ned mot
det fødselsnivå man finner i en del
andre europeiske land. I Italia og
Spania, der fruktbarheten er me-
get lav, er det nettopp det mang-
lende støtteapparatet rundt de sta-
dig flere yrkesaktive modre som er
trukket fram som en forklaring, i
tillegg til høye kostnader ved
boligetablering (Perez og Livi-
Bacci 1992). 11

Inntekt og arbeidsløshet
I tidlige versjoner av Økonomisk-
demografisk teori ble det gjerne
antatt at høyere inntekt for man-
nen gir høyere fødselstall. Etter
hvert ble det sterkere oppmerk-
somhet omkring en mulig negativ
virkning på grunn av at økt inntekt
kan skape forventninger eller krav
om å bruke mer penger på hvert
barn. Det er få statistiske studier
basert på individdata som viser at
Okt inntekt gir høyere fruktbarhet.
For eksempel kommer det fram i
en norsk analyse at sannsynlighe-
ten for å få et tredje bam er høyest
dersom mannen har lav inntekt
(Kravdal 1992a). Det er imidlertid
vanskelig å måle en ren inn-
tektseffekt der virkning av alle (i
demografisk forstand) viktige fak-
torer som måtte være korrelert
med inntekten, er rensket bort.
Man kan derfor ikke se fullstendig
bort fra at sammenhengen mellom
inntekt og fruktbarhet faktisk kan
være dominert av det positive bi-
draget. Mye tyder dessuten på at
betydningen av inntekt avhenger
av hvor mange barn paret allerede
har, og kanskje av det allmenne
velstandsnivået i samfunnet. Ame-
rikanske demografer har hevdet at
"baby-boomen" etter andre ver-
denskrig i stor utstrekning kom av

at stadig flere fikk råd til å opp-
fylle "tobarnsnormen", mens den
Økonomiske krisen i mellomkrigs-
tiden gjorde at ganske mange
nøyde seg med ett barn (Ryder
1979). Alt i alt kan det ikke uteluk-
kes at kraftig inntektsfall eller
-Økning kan få synlige konsekven-
ser for fruktbarheten i Norge, uten
at det her skal framsettes spAdom-
mer om den økonomiske situasjon
for de nærmeste år. Virkningen vil
til dels være avhengig av hvor
raskt de materielle forventningene
eventuelt innstiller seg på et annet
nivå.

Ifølge en økonomisk-demografisk
teori som legger særlig vekt på
inntektsforholdene i unge voksne
år (relativt til de materielle for-
ventningene), vil menn fra små
fødselskull greie å etablere seg
godt på arbeidsmarkedet i ung al-
der på grunn av liten konkurranse,
og dermed få første barn tidlig og
mange barn totalt. I sa fall skulle
vi vente en økende fruktbarhet ut-
over på 1990-tallet og inn i neste
århundre etter hvert som de små
kullene fra 1970-årene og første
del av 1980-årene blir voksne.
Denne såkalte Easterlin-hypotesen
bygger imidlertid også på noen litt
usikre antakelser om at menn og
kvinner ikke kan erstatte hveran-
dre fullt ut på arbeidsmarkedet, og
at en kvinnes yrkesaktivitet i stor
utstrekning styres av mannens inn-
tekt (Easterlin 1980, Gustafsson
1992). Det ser ut til å være for-
holdsvis svakt empirisk grunnlag
for Easterlin-hypotesen utenfor
USA, særlig for land der det er et
sterkt offentlig ansvar for den so-
siale trygghet, og inntekten i min-
dre grad påvirkes av konkur-
ranseforholdene (Pampel 1993).

En eventuelt vedvarende arbeids-
løshet vil kunne bidra til å drive
fruktbarheten nedover, selv om vi

ennå ikke har sett tydelige spor av
de siste års negative utvikling på
det norske arbeidsmarkedet. De
fleste studier viser en slik sam-
menheng, med det forbehold at
det kanskje er svakere effekt av
kvinners enn av menns arbeidsløs-
het (eller frykt for arbeidsløshet).
Blant annet er det konkludert ut
fra et norsk materiale at de unge
ønsker noen år med lønnet arbeid
bak seg før de blir foreldre
(Kravdal 1993a). Dette kan tyde
på at ungdomsarbeidsløshet vil -bi-
dra til en utsettelse av første fød-
sel, som igjen vil føre til lavere en-
delig barneta11. 12 Det kan riktignok
være Økonomisk gunstig å legge
småbarnsomsorg til nettopp en pc-
riode da moren likevel er hjemme
med arbeidsledighetstrygd, men
dette vil i mange tilfeller være van-
skelig å oppnå selv ved god plan-
legging eller framsynthet. Også en
mer langvarig utdanning for de
unge vil kunne føre til høyere
førstefødselsalder.

Prevensjon og abort
Når det gjelder prevensjonsbruk,
er det heller ikke lett .4 tenke seg
en utvikling som skulle bidra til
økte fødselstall. I England er det
visse tegn til at redsel for p-pillens
bivirkninger skapte stabilisering
og økning i tredjefødselsraten på
midten av 1970-tallet (Murphy
1993). En kunne også tenke seg at
AIDS-frykt bidrar til å gjøre pillen
mindre attraktiv i visse grupper av
befolkningen. For Norges vedkom-
mende er det imidlertid ikke opp-
daget noen nedgang i p-pillebru-
ken de siste 15 år (Blom mfl.
1993). Med de piller som nå finnes
på markedet og den minimale me-
disinske skepsisen som framkom-
mer i media, virker en slik reverse-
ring heller ikke spesielt sannsynlig
i den nærmeste framtid. Det har
heller ikke vært noen reduksjon i
bruken av spiral i Norge, og sterili-
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sering har kommet inn med full
tyngde. For øvrig er provosert
abort en lovlig nødutvei som tilsy-
nelatende er bredt akseptert i visse
livssituasjoner dersom man ikke
på andre måter har lykkes med å
utsette en fødsel eller begrense det
totale barnetallet.

Til tross for et vidt spektrum av
prevensjonsmetoder, er det om-
trent 15 000 aborter årlig, mens
det er 60 000 fødsler. Dette av-
speiler en relativt utbredt og kan-
skje for lite effektiv bruk av "tradi-
sjonelle" metoder, kombinert med
en viss svikt også i de mest sikre
metodene. 13 Det er imidlertid van-
skelig å forestille seg at absolutt
alle kvinner tyr til abort dersom de
blir gravide på et tidspunkt da de
aller helst hadde sett seg ferdige
med å få barn eller ikke hadde
tenkt å få barn ennå. Dette tyder
på at det fremdeles er et potensial
for fruktbarhetsfall gjennom bedre
utnyttelse av eksisterende metoder
eller eventuelt utvikling av nye.

Konklusjon
Kartleggingen av de enkelte kom-
ponenter av fødselsmønsteret viser
at endringene i fødselstallene glen-
nom de siste par tiår i stor utstrek-
ning kan tilskrives en tilsynela-
tende avsluttet overgang til høyere
alder ved første fødsel. Det gjen-
nomsnittlige antall barn for de en-
kelte kull av kvinner har imidlertid
også endret seg, hovedsakelig på
grunn av at stadig flere har nøyd
seg med to barn. Det er nå tegn til
stabilisering av den såkalte
kohortfruktbarheten på et nivå
nær 2,0. Det kan komme til å bli
en svak økning i andelen med tre
barn blant kvinner født på siste
halvdel av 1950- og utover på
1960-tallet - eventuelt motvirket
av en litt større barnløshet. Tidli-
gere brå endringer har imidlertid
ikke vært forutsett, og man kan

selvsagt heller ikke nå se bort fra
kraftige svingninger i de årlige
fødselstall, som igjen vil gi
opphav til markerte endringer i
kohortfruktbarheten på litt lengre
sikt.

En vurdering av de mest aner-
kjente forklaringsfaktorene anty-
der at et oppsving i fruktbarheten
er spesielt sannsynlig dersom det
blir ført en politikk som gjør det
enda enklere å kombinere barn og
arbeid, eller som på andre måter
bidrar til en kraftig reduksjon av
kostnader og strev forbundet med
barneomsorg. En slik politikk vil
være svært ressurskrevende. Ellers
kan man selvsagt ikke se bort fra
at det for eksempel oppstår en re-
aksjon på vår forbrukskultur, som
i sin tur bidrar til at barn blir "billi-
gere i drift", og som dessuten
snevrer inn vårt vide spektrum av
alternativer til det å bruke tid og
penger på et ekstra bam.

En fortsatt fruktbarhet under
reproduksjonsnivå fører til
fødselsunderskudd på lengre sikt,
men ikke nødvendigvis til nedgang
i folketallet. Det kommer an på
innvandringen. Med en fruktbar-
het på 1,9, et forholdsvis moderat
innvandringsoverskudd på 8 000,
og en viss økning i levealderen vil
befolkningen fortsette å vokse
minst et halvt århundre til. Vi vil
høyst sannsynlig få en større andel
eldre 14, men verken aldring eller et
eventuelt fall i folketallet bør
skape sterk framtidspessimisme.
De mulige negative konsekvensene
for vår velferd har blitt sterkt be-
tont fra enkelte hold, blant annet
fra demografer og politikere i
Frankrike (Teitelbaum og Winter
1985, Gauthier 1993). Både i
Frankrike og en del andre euro-
peiske land har det da også blitt
fort en ganske aktiv fruktbarhets-
fremmende befolkningspolitikk,

med tilsynelatende moderat resul-
tat (Höhn 1987). Det viser seg
imidlertid gang på gang i empi-
riske studier at det er vanskelig å
oppdage noen tydelig negativ inn-
virkning av aldring og befolknings-
nedgang på de økonomiske fakto-
rene som er av størst betydning for
vår materielle velstand (Espen-
shade 1978, Day 1992, Richter
1992, Holtsmark og Aamdal 1993).
På den annen side er det en klar
erkjennelse av at aldringen vil
kreve betydelige tilpasninger både
når det gjelder privat og offentlig
forbruk, blant annet med en større
del av ressursene allokert til eldre-
omsorg. Dette vil utvilsomt stille
vår evne til samfunnsplanlegging
på store prover. I USA ble det for
noen år siden vedtatt å heve pen-
sjonsalderen litt for å lette byrden
ved å forsørge det økende antall
eldre (Weaver 1986). Dette er ek-
sempel på en tilpasning til en de-
mografisk utvikling som er forut-
sett i god tid. Raske endringer i be-
folkningen vil vanskeliggjøre om-
stillingen. For Norges vedkom-
mende er det for øvrig hevdet at
det kan bli økonomisk uoverkom-
melig å holde hjulene i gang i de
mest grisgrendte områder av lan-
det dersom disse får en uforholds-
messig stor del av et eventuelt
befolkningsfall (Thonstad 1984).

Det hører også med til dette bildet
at en rekke land i verden er sterkt
bekymret for sin vedvarende høye
fruktbarhet. Det er ingen enkel
sammenheng mellom befolknings-
vekst og økonomisk vekst i den fat-
tige del av verden heller. Blant an-
net er det ofte påpekt at befolk-
ningsvekst kan føre til teknologisk
fornyelse og mulighet til å ta nye
ressurser i bruk, avhengig av
naturgrunnlag, befolkningstetthet
og den politikk som blir ført. Tross
alt ser det imidlertid ut til å være
en overvekt av argumenter for en
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negativ sammenheng mellom øko-
nomisk vekst og befolkningsvekst
(Kelley 1986, Simon 1993). I de
siste år har det dessuten vært en
økende oppmerksomhet mot den
overutnytting av ressurser og de
varige miljøødeleggelser som kan
følge i kjølvannet av et stort
befolkningspress i u-landene
(Davis and Bemstam 1990,
Bongaarts 1992, Ehrlich mfl.
1993). Mange er også opptatt av
de ødeleggelser vi er direkte an-
svarlige for i den rike del av ver-
den. Sett på denne bakgrunn kan
man knapt tillate seg å være be-
kymret for en eventuell moderat
nedgang i Norges folketall et
stykke ut i neste århundre.

1. Mine kollegaer Svein Blom, Nico
Keilman, Turid Noack og Marit Rønsen
takkes for kommentarer til artikkelen.

2. I demografisk terminologi er fruktbarhet
et mål for antall levendefødsler når man
på et eller annet vis tar hensyn til befolk-
ningens størrelse og aldersstruktur.

3. "Samlet fruktbarhetstall" er et vanlig mål
for fruktbarhet. Det angir hvor mange barn
en kvinne får i løpet av livet dersom hun
ved hvert alderstrinn opplever den
fødselssannsynligheten som er observert
ved dette alderstrinnet i det aktuelle
kalenderår.

4. Fruktbarheten for kvinnekohorter som
ennå ikke er ferdige med sin fruktbare
periode (født etter 1950) er beregnet ved å
anta at de i resten av livet har de samme
aldersspesifikke fødselssannsynligheter
som dem vi observerte i 1992.

5. I denne anledning kan det nevnes at
man i Sverige har fått en ekstra stor
økning i andrefødselsratene blant kvinner
som fikk sitt første barn mindre enn tre år
tidligere. Dette er antatt å henge sammen
med innføringen av visse permisjonsregler
som gjør det økonomisk gunstig å få barna
med mindre enn 30 måneders mellomrom.
Med så tette fødsler trenger ikke moren å
gå ut i arbeid i mellomtiden for å oppar-
beide ny rett til lønnet svangerskapspermi-
sjon (Hoem 1990).

6. Dette er til tross for at de er eldre når de
begynner å få barn, noe som vanligvis
bidrar til en lavere hyppighet av tredje-
fødsler. Blant de høyt utdannede er det på
den annen side en forholdvis høy barn-
løshet, slik at deres gjennomsnittlige
barnetall faktisk er lavere enn blant
kvinner med mindre utdanning.

7. Den beskjedne økningen i forhold til hva
som kommer fram i figur 2, skyldes at
alder ved andre fødsel er holdt fast i de
beregninger som ligger til grunn for
figuren. Morens alder ved andre fødsel
har imidlertid økt ganske kraftig, og som
nevnt ovenfor er sannsynligheten for å få
et tredje barn lavere jo høyere alderen er.

8. Resultater fra Norge bekrefter at
individenes religiose aktivitet har stor
innvirkning på både deres fødsels- og
familiemønster. Man ser også store
forskjeller i demografisk atferd mellom de
ulike landsdelene. Mye av dette skyldes
nok en større kirkelig påvirkning på Sør-
og Vestlandet enn ellers i landet.

9. Det siste er langt fra åpenbart. En
fulltids husmor har det ikke nødvendigvis
mindre slitsomt enn en kvinne som har
ansvar for å hente og bringe barn, utføre
eget lønnsarbeid, og kanskje være hoved-
deltaker i husarbeidet på kveldstid.

10. økonomisk-demografisk teori er ennå
ikke utviklet langt nok til å gi en god
beskrivelse av disse nyere relasjoner
mellom yrkesaktivitet, utdanning og
fruktbarhet. Grunnideen om de økono-
miske kostnaders betydning kan ikke
forkastes på grunnlag av moderne
(skandinavisk) empiri, men variasjonene i
kostandene mellom ulike grupper av
kvinner og over tid kan avvike betydelig fra
det som gjerne har vært antatt. Teoretisk
orienterte demografer og økonomer er nå i
ferd med å inkorporere blant annet prisen
på barnepass i sine modeller (se f.eks.
Ermisch 1989).

11. For beregning av boligprisenes
betydning, se Ermisch (1988).

12. Det er en statistisk sterk, men trolig
avtagende, sammenheng mellom alder ved
forste fødsel og totalt barnetall.

13. For eksempel konkluderer Trussell og
Kost (1987) etter en gjennomgang av en
rekke studier fra 1970- og 1980-tallet at
det selv med perfekt bruk av p-piller kan

være opp til 5 prosent sannsynlighet for
svangerskap i løpet av en tiårsperiode.
Spiral er forbundet med noe større risiko
for uønsket graviditet.

14. Vi har allerede en lang periode med
aldring bak oss. Det har gjennom flere tiår
blitt flere alderspensjonister og en spesielt
sterk økning i andelen over 80 år, som er
særlig viktig i et omsorgsperspektiv. Etter
en stabil periode vil det igjen bli en sterk
økning av antall og andel eldre et stykke ut
i neste århundre. Dersom fødselsratene
holder seg på et konstant og forholdsvis
lavt nivå og det ikke er noe innvandrings-
overskudd, vil andelen eldre øke i mange
tiår, men til slutt stabiliseres. Et inn-
vandringsoverskudd vil selvsagt bidra til
større folketall og dempet aldring.
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Når gjernìngsmannen er
en kvìnne

Hver tiende person
som ble siktet for en
forbrytelse i 1992 var
kvinne. Kvinner gjør
seg oftest skyldig i ty-
ven, narkotikakrimi-
nahtet og bedrageri.
Det er simpelt tyveri
som er kvinnenes
tyveriform, mens
menn oftest begår
grovt tyveri. Forbrytel-
ser begått av kvinner
er sannsynligvis min-
dre grove enn forbry-
telser begått av menn,
og det er derfor van-
skelig å se om kvinner
og menn får lik be-
handling i rettsappara-
tet.

I en av de første bererningene om
kriminalitet i vår kultur har kvm-
nen en ikke ubetydelig rolle. Hun
oppildner mannen til en straifbar
handling, og hun tar for seg av ut-
byttet. Sett ut fra dagens lovgiv -

ning gjør hun seg skyldig i to for-
brytelser som til sammen kvalifise-
rer til høyere straff enn det tyve-
riet mannen begår. Som kjent ble
saken oppklart, og etter straffen å
dømme ble skylden tilsynelatende
fordelt likt mellom de to.

Få kvinnelige lovbrytere
I dagens samfunn framstår kvm-
nen som lite aktiv når det gjelder
kriminalitet. I 1992 ble 9 500 kvm-
ner siktet for lovbrudd her i lan-
det, sammenliknet med 69 300
menn. Da er det snakk om alle ty-
per kriminalitet (bortsett fra tra-
fikkforseelser og tollforseelser som
ble avgjort ved forenklede fore-
legg), fra relativt uskyldige forse-
elser til grove forbrytelser. Det vil
si at kvinneandelen for all krimi-
nahtet sett under ett var 12 pro-
sent. For forbrytelser, det vi kan-
skje helst tenker på som kriminali-
tet, ble det siktet 2 700 kvinner og
21 700 menn, dvs. at kvinne-
andelen var i i prosent. I det føl-
gende er det forbrytelser vi snak-
ker om når ikke noe annet er

nevnt, fordi det er for forbrytelser
vi har statistikk som gjør det mulig
å følge utviklingen bakover i tid.

Når kvinner blir siktet, er det, i lik-
het med når menn blir siktet, of-
test for en eller annen form for ty-
ven. Dette gjaldt 32 prosent av de
kvinnelige siktede i 1992, hvorav
hver annen for såkalt simpelt ty-
ven. Deretter fulgte 26 prosent sik-
tet for narkotikakriminalitet og 12
prosent siktet for bedrageri. Til
sammenlikning ble 39 prosent av
de mannlige siktede siktet for ty-
ven (hvorav femdelen for simpelt
tyveri), 15 prosent for narkotika-
kriminalitet og 6 prosent for be-
dragen.

Relativt få kvinner blir siktet for
grovt tyveri (12 prosent av kvm-
nene siktet i fjor mot 25 prosent av
mennene), forbrytelser mot liv, le-

Forbrytelse Begge kjønn Kvinner 	 Menn
Andel kvinner.

Prosent

i Forbrytelsestyper der kvinneandelen av de siktede er større enn av siktede totalt
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Kriminalitet

gerne og helbred (6 prosent av
kvinnene mot 12 prosent av men-
nene) og sedelighetsforbrytelser
(0,7 prosent av kvinnene mot 3
prosent av mennene).

Kvinneandelen er stabil, men
kvinnene endrer kriminalitets-
monster
Andelen kvinner blant de siktede i
1992 (11 prosent) lå under gjen-
nomsnittet for siste tiårsperiode
og var den laveste andelen de siste
fire årene. For tiden er kvinne-
andelen tilnærmet stabil. Den kan
heller ikke sies å ha økt mye i 10-
pet av de årene vi har sammen-
liknbare tall for, dvs. fra 1956. I
årene for 1960 lå kvinneandelen
under 8 prosent, i Wet av 1960-
og 1970-årene økte den jevnt til 11
prosent for så å stabilisere seg der.

Kvinnenes kriminalitet har endret
seg kvalitativt mer enn kvantita-
tivt. Går vi tre tiår tilbake, finner vi
at over 60 prosent av de siktede
kvinnene var siktet for simple ty-
verier eller ærekrenkelser, mens
dette gjaldt 25 prosent av de sik-
tede mennene. Tilsvarende ande-
ler i 1992 var 17 prosent for kvin-
ner og 9 prosent for menn. Endrin-
gen har skjedd gradvis.

Hvilke typer kriminalitet blir så
kvinner siktet for i dag når de ikke
lenger så ofte siktes for simple ty-
verier? Kvinneandelen har økt be-
tydelig når det gjelder andre
vinningsforbrytelser som bedra-
geri, underslag og ran. For 30 år
siden utgjorde kvinner 7 prosent
av de siktede for slike forbrytelser,
hvoretter kvinneandelen nesten
uten unntak har økt for hvert år og
i 1992 var oppe i 22 prosent. Det
er imidlertid narkotikaforbrytelser
som sammen med simple tyverier
skiller seg ut som våre dagers
kvinnekriminalitet. Dette er å be-
trakte som en ny type kriminalitet

sett i et 30-årsperspektiv. Narko-
tikaforbrytelser ble for forste gang
skilt ut i statistikken i 1968, få år
etter at denne typen kriminalitet
for forste gang ble behandlet kon-
kret i lovverket. Det var dengang
en meget høy andel kvinner blant
de siktede, hele 31 prosent. I 1992
var kvinneandelen blant de narko-
tikasiktede 17 prosent, men dette
er likevel betydelig høyere enn
kvinneandelen på 11 prosent for
alle typer forbrytelser sett under
ett. Dette er den type kriminalitet
som uten sammenlikning har okt
mest i Wet av det tidsrommet sta-
tistikken gir oversikt over. 14 gan-
ger så mange narkotikaforbrytel-
ser ble etterforsket i 1992 som 20
år tidligere. Til sammenlikning ble
tallet på forbrytelser totalt tredob-
let i samme tidsrom. Narkotika-
kriminaliteten har i løpet av et par
tiår også endret karakter i retning
av grovere og mer organiserte for-
mer. Et resultat av denne forgrov-
ingen er at strafferammene flere
ganger er skjerpet i Wet av det
relativt korte tidsrommet. Vi kom-
mer senere inn på at kvinner muli-
gens i mindre grad enn menn til-
trekkes av planlagt og organisert
kriminalitet. Dette kan være Arsa-
ken til at kvinneandelen blant sik-
tede for narkotikakriminalitet er
gått tilbake etter hvert som denne
typen kriminalitet har endret ka-
rakter.

Grovt tyveri, mannens
tyveriform
Grovt tyveri er den hyppigst fore-
kommende forbrytelsestypen i
våre dager. Hver fjerde forbrytelse
som blir anmeldt er et grovt tyveri.
Det faktum at kvinner tilsynela-
tende sjelden begår grovt tyveri er
en vesentlig del av forklaringen på
den lave kvinneandelen blant de
siktede. Bare 6 prosent av de sik-
tede for grovt tyveri i 1992 var
kvinner, og det samme gjaldt

Et tyveri betraktes vanligvis som
grovt hvis det har wart utfort
ved innbrudd eller fra person på
offentlig sted, hvis gjernings-
mannen har vært forsynt med
våpen, sprengstoff eller
liknende, hvis det gjelder en
betydelig verdi eller hvis det av
andre grunner er av særlig farlig
eller samfunnsskadelig art.

Simpelt tyveri er tyv

feormialtsYtettneitntgiel noen averid:csm
r som

tyveri.
welder f

  
or

grovt

Tyveriformen naskeri gjelder
ubetydelige verdier eller er
forbundet med andre formilden-
de omstendigheter. Naskeri gikk
i 1971 over fra å være
forbrytelse til å bli forseelse og
er derfor holdt utenfor når
denne artikkelen omtaler
utviklingen over tid.

brukstyveri av motorkjøretøy. Når
det gjaldt simpelt tyveri derimot,
var 19 prosent av de siktede kvin-
ner. (Blant de siktede for forseel-
sen naskeri var kvinneandelen
hele 35 prosent.)

Når kvinner begår andre typer ty-
verier enn menn, kan det ha sam-
menheng med at den fysiske akti-
viteten, bruken av tekniske hjelpe-
midler og voldsrisikoen forbundet
med grovt tyveri virker lite tiltrek-
kende ph kvinner. Dessuten er
grovt tyveri en forbrytelse som til
en viss grad krever samarbeid og
planlegging, mens kvinner tilsyne-
latende heller begår lovbrudd på
egenhånd og griper anledningen
når den byr seg. Når det gjelder
den store overvekten av mannlige
siktede for brukstyveri av motor-
kjøretøy, er det sannsynligvis

ikke
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menns generelle opptatthet av bi-
ler og motorsykler som gir seg ut-
slag.

Flere kvinnelige voldsforbry-
tere enn for, men fortsatt få
Kvinner begår sjelden forbrytelser
mot liv, legeme og helbred, selv
om kvinneandelen blant de siktede
har økt. Dette er kriminalitet som i
det alt vesentlige dreier seg om
legemsfornærmelser og legems-
beskadigelser, men som også om-
fatter grove voldsforbrytelser som
drap og grov legemsbeskadigelse.
Under 6 prosent av de siktede for
forbrytelser mot liv, legeme og hel-
bred i 1992 var kvinner. For 30 år
siden var kvinneandelen 3 prosent.
Noe uventet er kvinneandelen
stone for de groveste voldsfor-
brytelsene. Siden det er få slike

forbrytelser, vil kjønnsfordelingen
naturlig nok variere forholdsvis
mye fra år til år. I løpet av det
siste tiåret ble til sammen 67 kvin-
ner siktet for drap, drapsforsøk el-
ler grov legemsbeskadigelse, en
kvinneandel på i underkant av 8
prosent i gjennomsnitt for tiåret.
De to foregående tiårene var ande-
len vel 8 prosent (1963-72) og
nøyaktig 8 prosent (1973-82). An-
delen kvinner siktet for de gro-
veste formene for legemsvold har
altså vært tilnærmet uforandret de
siste 30 årene, mens andelen er
fordoblet når det gjelder mindre
alvorlig legemsvold.

Blant siktede for simpelt ran, en
vinningsforbrytelse med et klart
voldselement, utgjør kvinner en
relativt stor andel, nærmere be-
stemt 18 prosent i 1992. Ran er i
stor grad et byfenomen, 61 pro-
sent av ranene i 1992 skjedde i de
fire største byene.

Nesten ingen kvinnelige
sedelighetsforbrytere
Blant siktede for sedelighetsfor-
brytelser finner vi en kvinneandel
ned mot 1 prosent i gjennomsnitt
for de siste ti årene. Det er ikke
grunnlag for å snakke om økning,
selv om det riktignok forekommer
kvinner blant de siktede i sedelig-
hetssaker i dag, hvilket det knapt
gjorde for et par tiår tilbake. I den
grad kvinner blir siktet for sede-
lighetsforbrytelser, er det stort sett
for utuktig omgang med barn un-
der 14 år, den vanligste sedelig-
hetsforbrytelsen også når det gjel-
der mannlige siktede.

Er utviklingen over tid reell?
Kvinneandelen blant siktede kan
ikke sies å ha økt mye i løpet av de
årene vi har sammenliknbar stati-
stikk for. I et tidsrom da tallet på
etterforskede forbrytelser ble nær
seksdoblet og det skjedde store

Alle typer
forbrytelser

Underslag

Dokumentfalsk

Forbrytelse mot
sedelighet

Forbrytelse mot
liv, legeme og
helbred

Bedrageri og
utroskap

Grovt tyveri

Simpelt tyveri

Narkotika-
forbrytelse 2

II1962 U1977 	1992

Forbrytelsestyper der kvinneandelen har
variert mest i perioden

'Tall for 1968 i stedet for 1962

samfunnsmessige endringer hva
kvinnenes situasjon angår, har an-
delen kvinner blant de siktede for
forbrytelser økt fra 7 til 11 pro-
sent. De siste ti årene har andelen
dessuten vært tilnærmet uendret.

Det kan være grunn til å spørre om
den utviklingen statistikken viser,
er reell. Holdes kvinneandelen sta-
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bil ved at toleransegrensene en-.
drer seg og at typiske kvinnefor-
brytelser som simple tyverier og
ærekrenkelser blir anmeldt i min-
dre grad enn før? Disse to for-
brytelsestypene utgjorde 28 pro-
sent av alle anmeldte forbrytelser i
1992, mens de 30 år tidligere ut-
gjorde 36 prosent. Når andelen
ærekrenkelsessaker går ned, skyl-
des det antakelig mer endret livs-
stil og friere omgangsformer enn
at folk har blitt mer varsomme
med å si hverandre "sannheter".
Når det gjelder tyverier, er det en
utbredt oppfatning at få blir opp-
klart. Dette bekreftes av statistik-
ken som viser at bare 10 prosent
av de simple tyveriene og 15 pro-
sent av de grove tyveriene ble opp-
klart i fjor. Det er altså svært liten
sjanse for at gjerningsmannen blir
innhentet med tyvegodset i be-
hold. Den ideelle målsettingen
med å anmelde, at en selv skal få
sine eiendeler tilbake og at tyven
skal bli tiltalt og straffet, blir bare
sjelden oppnådd. Avveiningen av
om tyveriet skal anmeldes eller
ikke vil derfor stort sett bero på
hvilken forsikringsordning offeret
har. Stadig flere forsikrer verdisa-
kene sine. For at forsikringspremi-
ene skal ligge på et akseptabelt
nivå, må verdisakene låses inne og
beskyttes. Dermed blir de mål for
innbruddstyverier, dvs. grove tyve-
rier. Forsikringsavtalen krever at
tyveriet skal politianmeldes. Resul-
tatet er sannsynligvis at de grove
tyveriene øker i antall og blir an-
meldt oftere enn før, mens simple
tyverier, som tradisjonelt har vært
kvinnelige forbryteres spesialfelt, i
økende grad forblir uanmeldte.

Hva skjuler mørketallene?
Er det grunn til å tro at det er
større mørketall, dvs. kriminalitet
som ikke blir anmeldt, blant kvin-
ner enn blant menn? Kan det for
eksempel være grunn til å regne

med at kvinner er mer voldelige
enn de framstar i kriminalstati-
stikken? Vi kan med rimelighet
anta at en kvinne noe mer risiko-
fritt enn en mann kan slå eller på
annen måte mishandle mennesker
som står i avhengighetsforhold til
henne. I forbindelse med den
senere tids oppmerksomhet på
seksuelle forbrytelser mot barn,
har fagfolk hevdet at barn ofte har
en forvansket oppfatning av skyld-
spørmålet i slike saker, og at de
kan utvise en blind lojalitet overfor
overgriperen. Når statistikken vi-
ser at "bare" 54 barn under 10 år
var ofre for voldsforbrytelser
1992, kan det skyldes at for få
tilfelle av vold mot barn blir
anmeldt. Statistikken viser ikke
om det var kvinner eller menn som
utøvde vold i disse sakene.

Sannsynligvis vil menn stort sett
være tilbakeholdende med å an-
melde en kvinne for voldsbruk. De-
res oppfatning av kvinner som fy-
sisk svakere, gjør at de lett betrak-
ter voldsovergrep begått av en
kvinne som bagatellmessige, selv
om volden er rettet mot en som er
svakere enn henne. Vanligvis vil
nok en mann føle seg ynkelig ved å
innrømme å ha vært offer for en
kvinnes voldsovergrep, uavhengig
av om han er svekket av sykdom
eller alder eller hun er ham fysisk
overlegen av andre årsaker.

Det er en utbredt oppfatning at
mens menn slår og i verste fall
bruker våpen, ligger kvinners form
for mishandling mer på det ver-
bale planet. Det dreier seg i så fall
om overgrep som knapt er beskre-
vet i lovverket og som derfor van-
skelig lar seg anmelde. Her eksi-
sterer med andre ord ikke annet
enn mørketall.

Kvinner som begår seksuelle over-
grep mot barn, har vært, og er,

fortsatt et langt mer tabubelagt
emne enn sedelighetskriminalitet
generelt. Mange avviser uten vi-
dere tanken som absurd. Og
grensedragningen for hva som er
normalt og akseptabelt i forhold
mellom kvinner og barn, er nok
langt vanskeligere å håndtere enn
når det gjelder forhold mellom
menn og barn.

Når kvinner oppfatter slibrig til-
snakk, blotting og annen såkalt
utuktig atferd fra en mann som
skremmende, er dette en velbe-
grunnet frykt. Endrede kjønnsrol-
ler kan lite gjøre med det faktum at
kvinner har mindre muskelstyrke
enn menn. Det er derfor en del av
forsvarsmekanismen når en kvinne
blir skremt og flykter fra en situa-
sjon hun regner med kan bli farlig,
og at hun kanskje går til anmel-
delse for å få stoppet gjernings-
mannen. Det er all grunn til å anta
at enkelte menn opplever liknende
fra kvinner, og at dette kan være
både ubehagelig og frastøtende,
men neppe skremmende. Dermed
er det knapt noen grunn til å regne
uanmeldt utuktig atferd begått av
kvinner som skjult kriminalitet.

Endret kjønnsrollemønster
I et lengre tidsperspektiv øker
kvinneandelen i kriminalstatistik-
ken. Det er nærliggende å spørre
hva kvinnefrigjøringen har hatt å
si. Kvinner er mer sammen med
mennesker utenfor familie og nær-
miljø enn de var tidligere, både i
sosial og yrkesmessig sammen-
heng. Det er få arenaer tilbake som
er forbeholdt bare kvinner eller
bare menn, der hvert kjønn kan
dyrke sin egenart. Det kan se ut
som om kvinnen på mange måter
etterlikner mannen, mens det mot-
satte skjer i langt mindre grad.
Kvinner tar også opp menns dår-
lige vaner. Røyking og rusmiddel-
bruk er eksempler. Er det grunn til
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å tro at kvinner i større grad enn
tidligere gir utløp for sin frustra-
sjon ved h bruke vold, eller at de
søker å lose økonomiske proble-
mer gjennom vinningskriminali-
tet?

Kvinner krever å være likestilte
med menn og blir i økende grad
behandlet som det. Dermed blir
det forventet at kvinner står til an-
svar for sine handlinger på en an-
nen måte enn tidligere. En naturlig
konsekvens er at kvinnelige lov-
brytere må regne med å bli an-
meldt for forhold der de tidligere
ville møtt en viss overbærenhet.

Kvinnelige forbrytere eldre
enn mannlige
To tredeler av personer som ble
siktet for forbrytelser i 1992, var
over 20 år. Det gjelder begge
kjønn. Gjennomsnittsalderen blant
de siktede var 26 år, 27 år for
kvinner og 26 år for menn. Samme
forhold finner vi de to foregående
årene. Gjennomsnittsalderen for
kvinnelige og mannlige siktede
sett under ett har variert mellom
24 og 26 år, og gjennomgående
har kvinnene vært ett eller to år
eldre enn mennene. Dersom vi in-
kluderer siktede for forseelser, blir
aldersforskjellen stone. Forklarin-
gen ligger i at forseelsen naskeri
uten sammenlikning er det lov-
brudd som har flest kvinnelige sik-
tede, 35 prosent, samtidig med at
de naskerisiktedes gjennomsnitts-
alder er høy, uansett kjønn.

Kvinnelige forbrytere oftere
skilt eller enke
Andelen tidligere gifte var betyde-
lig høyere blant kvinnelige siktede
enn blant mannlige, henholdsvis
20 og 12 prosent. Størst er for-
skjellen når det gjelder sivilstatus
enke/enkemann, der andelen var
over fire ganger så høy for kvinner
som for menn. Dette kan ha sam-

menheng med at det er flere enker
enn enkemenn i befolkningen to-
talt. Men selv for aldersgruppene
20-49 år, der andelen enker/enke-
menn i befolkningen er tilnærmet
det samme, er det nær fire ganger
så stor andel enker som enkemenn
blant de siktede.

Utenlandske kvinner
Kvinneandelen av siktede med
utenlandsk statsborgerskap er la-
vere enn kvinneandelen av siktede
totalt, 8 mot 11 prosent. Dette har
i noen grad sammenheng med ulik
kjønnssammensetning i den nor-
ske og den utenlandske befolknin-
gen. Kvinner utgjør 47 prosent av
utenlandske statsborgere bosatt i
Norge, mens kvinneandelen i total-
befolkningen er 51 prosent.
Kvinneandelen blant siktede uten-
landske statsborgere er imidlertid
lavere enn befolkningstallene
skulle tilsi.

Sett i forhold til befolkningens
størrelse, blir utenlandske stats-
borgere siktet oftere enn norske.
Dette gjelder begge kjønn. Det ble i
1992 siktet 2,2 utenlandsk kvinne
pr. 1 000 utenlandske kvinner bo-
satt i Norge. Dette var en nær dob-
belt så høy andel som i total-
befolkningen. For utenlandske
menn var andelen 23,5 pr. 1 000,
vel det dobbelte av andelen i
totalbefolkningen. Den relativt
høye andelen siktede blant utlen-
dinger har nok delvis sammen-
heng med at den utenlandske be-
folkningen har en annen alders-
messig sammensetning enn den
norske. 64 prosent av utlendin-
gene befinner seg i alderen 13-44
år, mens dette gjelder bare 47 pro-
sent av totalbefolkningen.

Flest kvinner siktet i Oslo
Sett i forhold til folketallet ble flest
kvinner siktet i Oslo, 2,5 kvinner
pr. 1 000 kvinner bosatt i dette fyl-

ket i 1992. Dette var det dobbelte
av landsgjennomsnittet på 1,23.
Også for menn var tallet på sik-
tede høyest i Oslo, 16,2, mens til-
svarende tall for hele landet var
10,2. Videre hadde fylkene Tele-
mark og Aust-Agder relativt mange
siktede kvinner, med henholdsvis
1,4 og 1,5 pr. 1 000. Lavest når det
gjelder kvinnekriminalitet lå Sogn
og Fjordane med 0,5 siktede pr.
1 000 kvinner i befolkningen. I ett
fylke, Rogaland, var tallet på kvin-
nelige siktede høyere enn lands-
gjennomsnittet, samtidig med at
tallet på mannlige siktede var la-
vere.

På egenhånd
De fleste forbrytelser blir begått av
en person alene. Bare 17 prosent
av forbrytelsene som ble oppklart i
fjor, var utført av flere i fellesskap.
Kvinner opererer oftere enn menn
på egenhånd. Dette har sammen-
heng med at typiske mannsfor-
brytelser som grovt tyveri, bil-
brukstyveri og skadeverk også er
utpregede "teamforbrytelser". To
av tre grove tyveri begås av flere i
fellesskap, mens dette gjelder bare
ett av tre tilfelle av simpelt tyveri
(kvinners tyveriform).

Når flere er sammen om en forbry-
telse, er dette vanligvis to eller
flere menn. Dette var mønsteret
ved 72 prosent av forbrytelsene
der politiet i 1992 kunne fastslå at
det var flere delaktige. Bare 2-3
prosent av forbrytelsene med flere
delaktige, 223 forbrytelser, var be-
gått av flere kvinner i fellesskap.
Hver fjerde forbrytelse begått av
flere, hadde både kvinnelige og
mannlige delaktige, som oftest en
kvinne og en mann.

Kvinner har færre tilbakefall
enn menn
Den løpende kriminalstatistikken
omfatter en oppfølging av siktede
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personer i en treårsperiode for h
registrere tilbakefall. Av kvinner
som ble siktet i 1989, pådrog 29
prosent seg ny siktelse, mens dette
gjaldt 43 prosent av mennene. Det
er ikke tatt hensyn til tilbakefalls-
hindringer som f.eks. fengselsopp-
hold. Kriminalstatistikken viser vi-
dere at av personer som fikk en
straffereaksjon i 1992, var 45 pro-
sent av kvinnene tidligere gitt
reaksjon, mens dette gjaldt 64 pro-
sent av mennene.

Likhet for loven?
Vi skal kunne regne med at like
lovbrudd straffes likt. Det skal leg-
ges vekt på de skjerpende og for-
mildende omstendigheter loven gir
anledning til, og intet annet. For-
hold som den siktedes kjønn, rase
og sosiale status skal være uten
betydning for straffesaksbehand-
lingen, med mindre noe av dette
har direkte betydning. F.eks. vil en
utenlandsk turist som overtrer
norske trafikkforskrifter, antakelig
bli møtt med en viss overbærenhet
hos politiet, selv om han i prinsip-
pet plikter å kjenne norsk lov i det
øyeblikk han passerer grensen. Vi
behøver ikke å gå så svært langt
tilbake for å finne at kvinner ikke
ble betraktet som ansvarlige for
sine handlinger i samme grad som
menn, men i vår kultur i dag skal
selvsagt ikke lenger kjønn gi
grunnlag for forskjellsbehandling.
Det er ikke mulig på grunnlag av
statistikken å fastslå om det virke-
lig er slik. Man må i så fall kunne
sammenlikne straffesaker der
lovbruddene er nærmest identiske
og der det ikke foreligger ulike
skjerpende eller formildende om-
stendigheter. I en artikkel som
dette kan vi langt fra gi noe ende-
lig svar på denne problemstillin-
gen. Det vi kan gjøre, er å bidra
med en del tall (som til dels er
hentet fra upublisert materiale).

I 
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Ifølge kriminalstatistikken for
1992 var andelen kvinner blant de
anmeldte dette aret 12,2 prosent.
Andelen kvinner som ble siktet et-
ter endt etterforskning, var 11,0
prosent. Andelen kvinner der påta-
lemyndigheten innstilte på tiltale,
var 8,6 prosent, og andelen som
ble idømt straff, var 8,0 prosent.
Det var altså en større andel kvin-
ner enn menn som av ulike arsa-
ker fikk henlagt saken eller som
fikk den avgjort uten dom, glen-
nom påtaleunnlatelse eller fore-
legg. Det var også en viss overvekt
av kvinner blant de frifunnede; 33
av 1 000 dommer mot kvinner var
frifinnelsesdommer, mens tilsva-
rende tall for menn var 29 av
1 000. Inkluderer vi dommer for
forseelser, blir tallene 38 og 29.
Andelen kvinner av alle som ble
dømt til ubetinget fengselsdom,
var 5,3 prosent. Blant de innsatte
for soning av dorn var kvinnean-
delen 4,1 prosent. Ifølge opplys-
ninger fra Fengselsstyret fikk 15
prosent av kvinnene i fjor utset-
telse med soning av rettskraftig

dom, mens tilsvarende andel for
menn var 7 prosent.

Tilsynelatende fikk altså beslutnin-
gene i rettsapparatet mindre al-
vorlige konsekvenser for kvinne-
lige lovbrytere enn for mannlige.
Riktignok har vi sett på gjennom-
snittstall for alle forbrytelser. Tar
vi for oss bestemte forbrytelses-
typer, virker det imidlertid fortsatt
som om kvinner "kommer heldi-
gere fra det". Det ble i 1992 reist
tiltale mot 30 prosent av kvinner
anmeldt for legemsfornærmelse,
mens dette gjaldt 54 prosent av
menn anmeldt for samme forbry-
telse. For grovt tyveri var andelen
tiltalte 51 prosent for kvinner og
62 prosent for menn og for simpelt
tyveri henholdsvis 16 og 25 pro-
sent. Bare sjelden er forholdet det
motsatte, og da er forskjellen liten.

Hva så med straffeutmålingen?
Tallene viser at gjennomsnitts-
boten og gjennomsnittsforelegget i
1992 la henholdsvis 25 og 13 pro-
sent lavere for kvinner enn for
menn. Vi vet at menn har større
tilbakefall enn kvinner, og at en
kriminell fortid til en viss grad skal
komme i betraktning ved straffeut-
mAlingen. Selvsagt vil straffen
også avhenge av lovbruddets grov-
het og av om straffereaksjonen
omfatter flere lovbrudd. Forsøker
vi å holde slike faktorer utenfor
ved å konsentrere oss om reaksjo-
ner mot tidligere ustraffede perso-
ner som hadde begått ett lovbrudd
av en bestemt type, finner vi fort-
satt, nærmest uavhengig av hvil-
ken lovbruddstype vi velger, at
kvinner fikk lavere forelegg og bø-
ter enn menn. Årsaken ligger altså
tilsynelatende ikke i at menn
oftere enn kvinner har en belastet
fortid som kvalifiserer til skjerp-
else av straffen, eller at menn har
flere lovbrudd A. svare for i hver
reaksjon. Det skal ved utmålingen
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av forelegg og bot tas hensyn til
siktedes betalingsevne. Hvis det er
grunn til å anta at mannlige
lovbrytere har bedre økonomi enn
kvinnelige, kan dette være en for-
klaring på den store forskjellen i
straffeutmålingen.

Også ved ulike former for betinget
fengselsstraff, alene eller sammen
med bot, finner vi at straffeutmå-
lingen er lavere for kvinner enn for
menn. Når det gjelder ubetinget
fengselsstraff er imidlertid forhol-
det det motsatte, idet straffeutmå-
lingen for kvinner var hele 34 pro-
sent høyere enn for menn. De 252
kvinnene som ble idømt ren ube-
tinget fengselsstraff for forbrytel-
ser i 1992, fikk gjennomsnittlig en
dom på 341 dager, mens 5 154
menn fikk gjennomsnittlig 255 da-
ger.

Statistikken for et enkelt år kan
tyde på at kvinner fikk en
lempeligere behandling i retts-
apparatet enn menn. Den viser
imidlertid at når kvinners krimina-
litet først var funnet d kvalifisere
til ubetinget fengselsstraff, ble
straffen høy.

Man bør være varsom med å
trekke konklusjoner på grunnlag
av de få tallene som her er gjen-
gitt. Kjønnsfordelingen varierer
med type kriminalitet. Forutsatt at
kvinner gjennomgående begår
mindre grov kriminalitet enn
menn, er det rimelig at de får en
mildere behandling. Det sentrale
spørsmålet er om forbrytelser be-
gått av kvinner er mindre grove
enn forbrytelser begått av menn,
og hvis så er tilfellet, om den lem-
peligheten som blir kvinner til del,
står i forhold til forskjellen i
forbrytelsenes grovhet.

Vi gjør til slutt et forsøk på å an-
tyde forholdet mellom grovheten i

kvinners og menns kriminalitet.
Som et ledd i arbeidet med
kriminalstatistikken blir forbrytel-
sene rangert etter grovhet i en
skala fra 15 til 375. Det er
strafferammen loven anviser for
den enkelte forbrytelse som er
grunnlaget for skalaen. Samler vi
alle forbrytelser som kvinner ble
siktet for i fjor og beregner den
gjennomsnittlige grovheten, finner
vi at den var 116. Gjør vi det
samme for menn, finner vi en
grovhet på 128.

Ulla Haslund er førstekonsulent i
Statistisk sentralbyrå, Seksjon for
helse, trygd og sosiale forhold.
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Valgkampen 1993

Stortingsvalget i sep-
tember 1993 skapte
store endringer i parti-
enes styrkeforhold og
brat med langtids-
trenden i norsk poli-
tikk. Men det var ikke
bare valgresultatet
som skapte overraskel-
ser. Selve valgkampen
representerte litt av et
paradoks. På den ene
siden var debatten -
sett utenfra - lite av-
klarende. På den andre
siden skjedde det
langt storre endringer
opinionen enn det vi

er vant til i en norsk
valgkamp. Det ble et
gap mellom valgresul-
tatet i september og
valgutsiktene i mai/
juni, slik de kom til ut-
trykk i menings-
målingene.

Henry Valen

Med data fra en valgundersøkelse,
som er blitt foretatt i fellesskap av
Institutt for samfunnsforskning og
Statistisk sentralbyrå, vil jeg rette
søkelyset på noen sentrale trekk i
valgkampen.' Men først er det
nødvendig med en kort beskrivelse
av den politiske situasjon.

Alternativer
Et stortingsvalg dreier seg ikke
bare om sammensetningen av det
nye Storting. Indirekte er det også
et spørsmål om hvem som skal
sitte med regjeringsmakten. Når
regjeringsalternativene er klare,
vet den enkelte velger at hans/
hennes stemme samtidig represen-
terer et regjeringsvalg. To-blokk-
situasjonen som daterer seg til-
bake til tidlig i 1960-årene, er blitt
et "normalt" monster i Norge. Det
avspeiler to klare alternativer: en-
ten en koalisjonsregjering av bor-
gerlige partier, eller en mindre-
tallsregjering av Arbeiderpartiet
basert på et sosialistisk flertall i
Stortinget. Forutsetningen er at de
borgerlige partiene er i stand til å
samarbeide langs den politiske
høyre-venstre-aksen. Modellen
brot sammen ved valget i 1985 da
ingen av de nevnte gruppene fikk
rent flertall, og Fremskrittspartiet
med sine to mandater kom i vippe-
posisjon. Likevel ble velgerne i
1989 konfrontert med nok et to-
blokk-valg. Det resulterte i stigen-
de oppslutning om Fremskrittspar-
tiet og fortsatt mangel på et regje-
ringsdyktig flertall. Syses mindre-
tallskoalisjon som ble dannet etter
valget, ble sprengt et år senere.
Årsaken var indre motsetninger
mellom koalisjonspartiene som
følge av EU-saken. Da Syses regje-
ring falt, og Senterpartiet nektet å
støtte en mindretallsregjering av
Høyre, fantes det bare ett mulig
regjeringsalternativ: en mindre-
tallsregjering av Arbeiderpartiet.

Dette var situasjonen helt fram til
valget i 1993.

I juni kom det et interessant utspill
fra Arbeiderpartiets leder, Thor-
bjørn Jagland. Han viste til Arbei-
derpartiets lave oppslutning på
meningsmålingene og uttalte at
partiet kunne komme til å kaste
kortene etter valget dersom Høyre
ble storre enn Arbeiderpartiet.
Han henstilte samtidig til Senter-
partiet og Sosialistisk Venstreparti
at de måtte signalisere støtte til
Arbeiderpartiets politikk, ellers
kunne de komme til å oppleve at
Høyre overtok regjeringsmakten.
Jagland ventet neppe støtteerklær-
inger fra de to partiene. Adressa-
ten var velgerne. Han skremte
med en høyreregjering, hovedmot-
standeren langs høyre-venstre-ak-
sen, og bad folk stemme på Arbei-
derpartiet. Høyre tok opp hansken
og prøvde å framstille seg som et
sannsynlig regjeringsalternativ,
men uten å lykkes. Meningsmålin-
gene tydet på at partiet langt fra
ville oppnå tilstrekkelig parlamen-
tarisk støtte til å danne regjering.
Dessuten maktet ikke partiet å
profilere seg langs høyre-venstre-
aksen. Bildet ble ytterligere kom-
plisert ved at Senterpartiet lan-
serte Anne Enger Lahnstein som
en tredje statsministerkandidat.

Jaglands utspill kom på et særde-
les gunstig tidspunkt - helt i star-
ten av valgkampen. Debatten viste
at det fantes bare ett realistisk
regjeringsalternativ, nemlig fort-
satt mindretallsregjering av Arbei-
derpartiet. Jagland hadde egentlig
ikke sagt noe nytt. Men han fikk
kommunisert på en effektiv måte
til velgerne hvilke styringsmulig-
heter som forelå. Det ble sagt i
klartekst at det ikke kunne komme
på tale med en ny koalisjon. Fort-
satt mindretallsregjering var
eneste mulighet. I en slik situasjon
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måtte valgkampen bli lite fokusert
og lite avklarende. Alle partier
konkurrerte med hverandre i vel-
germarkedet. Det ble tallrike solo-
utspill og forholdsvis lite dialog.

Stridsspørsmål
En valgkamp representerer en gi-
gantisk innsats fra partienes side
for å nå ut til den enkelte velger,
valgets hovedaktør. Det må derfor
være et sentralt spørsmål hvordan
velgerne opplever valgkampen.
Hvordan oppfatter de partienes
budskap? I hvilken grad er de en-
gasjert i den pågående debatt? I
sammenligning med tilsvarende
målinger ved foregående valg vil
velgernes reaksjoner i 1993 kunne
fortelle meget om dette valgets
spesielle karakter.

Ta først oppfatningen av strids-
spørsmål i valgkampen. Følgende
åpne spørsmål er anvendt i en se-
rie valgundersøkelser: "Kan du
nevne én eller to saker som var
spesielt viktige for din stemmegiv-
ning ved høstens valg?" Materialet
må leses med forsiktighet. De opp-
gitte svar kan neppe tolkes som en
fullgod begrunnelse for stemme-
givningen, men de kan tas som en
indikasjon på hvilke temaer som
har opptatt velgerne. Tabell 1 pre-
senterer resultatet for 1993 sam-
menlignet med valget i 1989. Det
helt dominerende spørsmål i 1993
er EU-saken. På andre plass kom-
mer sysselsettingen, og på tredje
plass sosialpolitiske spørsmål.
Kontrasten med valget i 1989 er
slående. Den gangen var det to
viktige temaer: sosialpolitikk samt
energi og miljøvern (heretter kalt
natur og miljø). Betydningen av
disse spørsmålene er sterkt redu-
sert i 1993, særlig natur og miljø. I
1993 nevner to av tre velgere EU-
saken mot bare én av ti i 1989. Det
mest stabile element er sysselset-
tingen. Her er det bare en ubetyde-

lig økning fra 1989 til 1993, til
tross for den sterke stigning i ar-
beidsledigheten i løpet av
stortingsperioden. Forklaringen er
antakelig at temaet har tapt noe av
sin betydning som partipolitisk
stridsemne. Stadig flere heller til
den oppfatning at det er begrenset
hva myndighetene kan gjøre for å
skape nye arbeidsplasser. -

Tabell 1: Oppfatning av strids-sporsmai. prosent. 1989 og 1993

1989 	 1993

EU-saken 9 65
Sysselsettingen 19 22
Trygder, helsetiltak, eldre-
omsorg (sosialpolitikk) 46 15
Barne- og familiepolitikk'
Energi, miljøvern 37 7
Innvandring 9 6
Skattepolitikken 6 5
Økonomiske spørsmål generelt 8
Utdanning, skole 3 5
Moralsk-religiøse spørsmål 8' 3
Sosial utjevning 4 2
Spørsmålet om regjeringsmakten 0 2
Statsdrift, omfanget av
offentlig sektor 1
Distriktspolitikk, desentralisering 2 1
Kriminalpolitikk 2 1
Abortsaken 2 1
Utenrikspolitikken 1 1
Prisstigningen 2 0
Antall som har svart' 1 799 	 1 671

' Ved valget i 1989 ble barne- og familiepolitikk
kodet sammen med livssyn (moral og religion)
2 Dette er antall personer som har oppgitt minst en
sak som spesielt viktig for sin stemmegivning

I forbindelse med valget i 1993 ble
det gjort forsøk på å studere utvik-
lingen av stridsspørsmål under
valgkampen. Spørsmålet om vik-
tige saker med referanse til valget
ble stilt i Statistisk sentralbyrås
nye omnibus i juni, altså før valg-
kampen begynte, og i månedsskif-
tet august/september, det vil si
midt under valgkampen. I tabell 2
er dette materialet koblet sammen
med resultatene fra valgunder-
søkelsen som ble foretatt like etter
valget. I tabell 2 er klassifiseringen
av saker litt forenklet sammenlig-
net med tabell 1.

Tabell 2
stridsspors
tidspunkt.

gen av 	 01,
993 matt på tre 100

Etter
Juni 	 Aug./sep. valget

EU-saken 	 62 	 53 	 65
Sysselsettingen 	 21 	 35 	 22
økonomiske spørs-
mål generelt
	

4 	 5 	 5
Natur og miljø
	 8 	 16 	 7

Livssyn 	 3 	 3 	 3
Innvandring 	 6 	 5 	 6
Eldreomsorg og
helse 	 19 	 23 	 16
Barn og familie 	 8 	 7 	 8
Utdanning 	 5 	 6 	 5
Regjerings-
spørsmålet
	

2 	 1 	 2
Antall som har
svart
	

1 312
	

1 418 1 671
Andel av utvalget
som har svart
	 71 	 81 	 76

Andelen som var i stand til å iden-
tifisere minst én sak steg fra juni
til august/september, men den
sank litt da valget var over. Ellers
er det påfallende at fordelingene
for juni og etter valget er så å si
identiske. Derimot er det et klart
avvik for august/september. På
dette tidspunkt er det færre som
nevner EU-saken, mens interessen
for sysselsettingen, natur og miljø
samt helse og eldreomsorg har økt
betraktelig. Valgkampen har tyde-
ligvis påvirket oppfatningen av en-
keltsaker. Men i store trekk er den
politiske dagsorden uforandret, og
den er altså vidt forskjellig fra
mønsteret i 1989.

Som vanlig varierer oppfatningen
av stridsspørsmål fra den ene
velgergruppen til den annen. Ta-
bell 3 viser fordeling etter oppgitt
stemmegivning. Her er bare tatt
med spørsmål som har en klar
partiprofil. Mest opptatt av EU-sa-
ken var velgerne til de to ledende
nei-partiene, Senterpartiet og So-
sialistisk Venstreparti. Interessen
for sysselsettingen var desidert



viktige s ridssporsmål og parti. Valgundersokelseti.

RV SV A KrF Sp H FrP

EU-saken 81 55 65 58 89 60 42
Sysselsettingen 23 32 19 12 14 16 18
Natur og miljø 19 5 28 2 10 2 3
Livssyn 1 1 2 32 1 1
Innvandring 3 3 7 2 2 5 42
Barn og familie 7 6 7 28 4 9 6

N (100 prosent) 14' 128 515 54 112 299 218 71

' For få tilfelle til å beregne prosenter
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størst blant Arbeiderpartiets vel-
gere. For øvrig tiltrakk begge disse
spørsmålene betydelig interesse i
samtlige partier. For de øvrige
spørsmålenes vedkommende var
det sterk fokusering om enkelte
partier. Det var Kristelig Folkeparti
i spørsmål om livssyn, samt fami-
lie og barn, Venstre og Sosialistisk
Venstreparti med hensyn til natur
og miljø, og Fremskrittspartiet i
spørsmål om innvandring. Mate-
rialet tyder på at partiene etter
velgernes oppfatning har en for-
holdsvis klar opinionsprofil.

Interessen for valget
Tabellene forteller om konflikter
som opptok velgerne. Deres hold-
ninger til konkrete saker vil ikke
bli berørt her. Men et beslektet
spørsmål bør være av interesse:
Hvor sterkt opplevde velgerne
motsetningene? Hvor engasjert var
de i valgkampen? Fordi de poli-
tiske alternativer var uklare, skulle
man forvente at valgkampen var
lite intens, sett med velgernes
øyne. Fravær av politisk dialog
gjør det vanskelig for velgerne å
oppfatte hva de enkelte partier
står for. For å belyse dette spørs-
målet ble det stilt tre spørsmål i
undersøkelsen:

(1) "Mange sier at det var svært
lett a bestemme seg for det parti
en skulle stemme på ved dette val-

get, mens andre syntes det var
svært vanskelig. Hvordan var det
med deg, syntes du at det var
svært lett, nokså lett, nokså van-
skelig, eller svært vanskelig?"

(2) "Når du ser tilbake på valget
nå i høst, vil du si at du personlig
brydde deg meget om hvilket parti
som vant eller tapte ved valget,
brydde du deg en del om det, eller
spilte det liten rolle for deg per-
sonlig?"

(3) Vi vil gjerne høre om du har
deltatt i politiske diskusjoner eller
samtaler foran valget i år. Hvor
ofte pratet du om valget i familien
eller med venner og bekjente. Vil
du si daglig, et par ganger i uken,
mer sjelden eller aldri?

Uten å gå nærmere inn på materia-
let kan vi se på svarene for 1993
sammenlignet med de tre foregå-
ende stortingsvalgene. Resultatene
er presentert i tabell 4. Materialet
støtter antakelsen om at uklare al-
ternativer skaper tvil og usikker-
het blant velgerne. Ved de rene to-
blokk-valgene i 1981 og i 1985
syntes halvparten av velgerne at
det var svært lett å bestemme seg.
Andelen sank markert i 1989 da
regjeringssituasjonen var mer
uklar. Også i 1993 var andelen lav,
skjønt det var en svak stigning
sammenlignet med foregående
valg. Men legg merke til at dette

spørsmålet ble stilt utelukkende til
personer som oppgav at de hadde
avgitt stemme ved de respektive
valgene. De to andre spørsmålene
ble stilt til hele utvalget, og her er
tendensen helt klar. Siden 1985
har det vært jevn nedgang i ande-
len som oppgav at de brydde seg
meget om hvem som vant eller
tapte ved valget. På samme måte
nådde omfanget av diskusjon i for-
bindelse med valget et lavmål i
1993. Andelen som oppgav disku-
sjon daglig ble halvert fra 1989 til
1993. Interessen for valget var la-
ber.

Tabell 4: 	i valgene . ..
1981:719$3. ..Prosent av de spurte
sO,Wgavi.uttrykk for sterkt
engasjement

1981 1985 1989 1993

49 49 35 39

43 46 39 32

28 28 40 20

Bevegelser i velgerskaren
Til tross for uklare alternativer og
forholdsvis lav interesse for valget,
skjedde det store bevegelser blant
velgerne i løpet av valgkampen.
Offentliggjorte meningsmålinger
gir den beste indikasjon på
skiftningene i opinionen. I figur 1
er det beregnet gjennomsnittstall
for samtlige nasjonale meningsmå-
linger for perioden januar til sep-
tember 1993. Det var hele tiden en
del sprik mellom ulike målinger.
Gjennomsnittstendensene gir et
forenklet og klarere bilde. Kurvene
viser at fram til mai/juni var det
forholdsvis små fluktuasjoner for
de enkelte partiene fra måned til
måned. Senterpartiet og Sosialis-
tisk Venstreparti lå an til å gjøre et
godt valg i september. Det samme
kan sies om Høyre. Derimot var
utsiktene mørke for Arbeiderpar-

4.0

Svært lett å
bestemme seg
Brydde seg meget
om valgutfallet
Diskuterte om
valget daglig



Figur 1: Partibarometre for perioden januar sePtembe
snittstall basert på samtlige nasjonale målinger
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tiet. Fra februar til og med juni lå
regjeringspartiet under 30 prosent
i oppslutning. Høyre pustet partiet
i nakken, og i flere enkeltmålinger
oppnådde Høyre en høyere pro-
sentandel enn Arbeiderpartiet.
Omslaget kom under valgkampen,
dvs. i august og september. Figur 1
viser stigende kurver for Senter-
partiet, Arbeiderpartiet og - i min-
dre grad - Kristelig Folkeparti.
Derimot er det klart synkende kur-
ver for Høyre og Sosialistisk Ven-
streparti, mens oppslutningen for
Venstre og Fremskrittspartiet er
uendret. Den beskrevne utvikling
peker direkte henimot det som ble
valgresultatet i 1993. For flere av
partienes vedkommende er det
imidlertid betydelig avstand mel-
lom målingene i september (figur
1) og det endelige valgresultatet.
Det gjelder særlig Senterpartiet,
Arbeiderpartiet, Høyre og Sosialis-
tisk Venstreparti. Det kan naturlig-
vis bety at meningsmålingene har
vært misvisende. Men en mer

sannsynlig forklaring er at opinio-
nen har vært i bevegelse like fram
til valget, og at målingene derfor
ikke har fanget opp de siste sving-
ningene. Under hele valgkampen
meldte meningsmålingsinstitut-
tene om et forholdsvis stort antall
velgere som ventet fram til valget
med å ta standpunkt. Det svarer
godt til resultater fra valgunder-
søkelsen. Utvalget ble spurt om
tidspunktet når de bestemte seg
for hvilket parti de skulle stemme
på. 58 prosent sa at de hadde be-
stemt seg lenge for valgkampen
begynte. 42 prosent sa at de be-
stemte seg under valgkampen,
hvorav 26 prosent sa at de tok sin
avgjørelse umiddelbart foran val-
get. Også i 1989 oppgav hver
fjerde velger at de hoppet ned fra
gjerdet på valgdagen eller like før.
Ved de mer "stabile" valgene i
1981 og 1985 oppgav bare 12 pro-
sent at de tok standpunkt like
foran valget.

Avslutning
Materialet viser at valgkampen
satte i gang en kraftig valgvind i
favør av de to partiene som ble
valgets seierherrer, Senterpartiet
og Arbeiderpartiet. EU-saken var
et helt dominerende stridsspørs-
mål etter velgernes oppfatning.
Som vist i en tidligere publikasjon
(Ukens statistikk, 51/52, 1993)
nådde vandringene i velgerskaren
rekordhøyde i 1993, og motstan-
derne av norsk medlemskap i EU
var mest tilbøyelige til å skifte
parti. Paradoksalt nok var det et
nei-parti og et ja-parti som vant
valget, og blant taperne finner vi
to nei-partier og to ja-partier. Be-
vegelsene under selve valgkampen
tyder på at analysen med fordel
kan fokuseres på to sett av partier,
som i begge tilfelle konkurrerte på
de samme jaktmarker:

(1) På nei-siden: Hvorfor gikk Sen-
terpartiet så markert fram, mens
Sosialistisk Venstreparti gikk til-
bake?

(2) På ja-siden: Hvorfor gikk Ar-
beiderpartiet fram, mens Høyre
gikk tilbake?

Valgundersøkelsen vil forhåpentlig
kaste lys over disse spørsmålene.
Men valgkampens betydning for
valgutfallet vil det bli vanskelig å
få tak i. Hva var det som utløste de
beskrevne valgvinder tidlig i valg-
kampen? - Valgkampens dynamikk
er et lite påaktet tema i valgforsk-
ningen. Kanskje vil erfaringene fra
1993 stimulere til fornyet innsats
på dette området ved senere valg.

1. Fullstendig rapport fra undersøkelsen vil
foreligge vinteren 1995.

Henry Valen er professor i statsvi-
tenskap og er tilknyttet Institutt for
samfunnsforskning.
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Kollektive frynsegoder
som gruppelivs-
forsikring og ulykkes-
forsikring er mest ut-
bredt blant norske
lønnsmottakere. Blant
de individuelle godene
er fritt arbeidstøy, fri
telefon og rimelig lån
mest vanlig, mens fri
bruk av arbeidsgivers
bil er det frynsegodet
som gir den ansatte
det største inntekts-
tillegget. Disse godene
er til dels meget skjevt
fordelt med hensyn til
kjønn, sosiookono-
misk status, utdanning
og inntekt.

Mads Ivar Kirkeberg

Hva er frynsegoder?
Frynsegoder er en oversettelse av
det engelske ordet "fringe
benefits". En annen betegnelse på
det samme begrepet er natural-
ytelser. I denne artikkelen blir
disse to betegnelsene brukt om
hverandre. Betegnelsen "fringe
benefits" oppstod i USA under eller
like etter 2. verdenskrig, da bedrif-
tene ble oppmuntret til å gi indi-
rekte fordeler for å kompensere
manglende lønnsøkning (Ryen
1984).

Det eksisterer ingen internasjonal
enhetlig definisjon av frynsegoder.
Også innen enkelte land, blant
ulike forskere, defineres disse ytel-
sene på forskjellige måter alt etter
fagfelt og hvilket formål forsknin-
gen har. Overbye (1985) definerer
frynsegoder som "tilgjengelige go-
der eller ytelser ved et arbeidssted
utover kontantlønn, som represen-
terer kostnader for arbeidsgive-
ren". Frynsegoder kan også define-
res som "en samlet betegnelse for
forskjellige ytelser og fordeler som
arbeidstakere får i tillegg til sin
ordinære lønn" (NOU 1993:17).

Hovedtyper av frynsegoder
En inndeling av frynsegoder i for-
skjellige hovedgrupper kan kan-
skje også bidra til å klargjøre be-
grepet. Ryen (1983) deler inn
frynsegodene i tre hovedgrupper;
lovfestede, avtalefestede og frivil-
lige. Lovfestede frynsegoder omfat-
ter alle ansatte. Eksempler på slike
goder er pensjonsordninger og rett
til sykepenger under sykdom. Vi
ser vel ikke på dette som frynsego-
der i dag, men for en del år siden
hadde ikke alle grupper av ansatte
tilgang til disse godene.
Avtalefestede frynsegoder er resul-
tatet av forhandlinger mellom ar-
beidstaker- og arbeidsgiverorga-
nisasjoner. Avtale om fleksibel ar-
beidstid er et eksempel på denne

typen frynsegoder. Frivillige fryn-
segoder er hva de fleste av oss for-
binder med begrepet. Frivillig be-
tyr at det er hver enkelt arbeidsgi-
ver sin sak å gi eller ikke gi slike
frynsegoder til den enkelte ansatte
i bedriften.

Mulig å verdifeste enkelte
frynsegoder, men ikke alle
Mye av det som har vært skrevet
om frynsegoder har vært basert på
utvalgsundersøkelser. I disse un-
dersøkelsene har man bl.a. sett ph
utbredelsen av frynsegoder mel-
lom ulike grupper av ansatte ut fra
alder, kjønn, stillingsnivå, inntekt,
bransje etc. Lite har vært sagt om
hva frynsegodene utgjør i kroner
og ore. Ut fra lønns- og trekk-
oppgaveregisteret (LTO-registeret)
er det nå mulig å beregne verdien
av de frynsegodene som er spesifi-
sert vha. egne koder. I denne artik-
kelen er tallene hentet fra LTO-re-
gisteret for inntektsåret 1991. Ut-
gangspunktet er derfor de regler
og koder som gjaldt for dette året. 1

I skattesammenheng deles
frynsegodene inn i trekkpliktige og
trekkfrie naturalytelser. En del
naturalytelser, f.eks. bedrifts-
kantine med rimelig mat og
drikke, gratis bedriftshelsetjeneste,
fri parkeringsplass og bedrifts-
hytte, anses ikke som en skatte-
pliktig fordel og er derfor heller
ikke innberetningspliktig. Andre
naturalytelser spesifiseres ikke,
men innberettes sammen med
lønn, honorarer mv. I 1991 ble det
her innrapportert utbetalinger på
til sammen drøye 300 milliarder
kroner. Trekkpliktige naturalytel-
ser som inngår sammen med lønn
og honorarer, er bl.a. fri reise mel-
lom hjem og arbeidssted, fri kost
og losji, fri bolig, oppvarming av
egen bolig, premie til helseforsik-
ring, livsforsikring og gjeldsforsik-
ring og personalrabatter. Det er
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imidlertid vanskelig å anslå hvor
mye slike naturalytelser som ikke
registreres separat, er verdt.

Kollektive frynsegoder
Med kollektive frynsegoder menes
frynsegoder som omfatter alle an-
satte ved en bedrift. Dette er fryn-
segoder som er av en slik art at det
er vanskelig å utelukke noen av de
ansatte fra dem. Gruppelivs- og
ulykkesforsikring er eksempler på
dette. I 1991 betalte arbeidsgi-
verne premie til gruppelivs- og
ulykkesforsikring for til sammen
808 millioner kroner (tabell 1).
Disse naturalytelsene utgjør like-
vel en forholdsvis liten skatteplik-
tig fordel for den enkelte mottaker
(hhv. 600 og 300 kroner for de to
forsikringsordningene).

Individuelle frynsegoder
De individuelle frynsegodene blir
gitt til enkelte ansatte (evt. grup-
per av ansatte). Fordel ved fri bruk
av arbeidsgivers bil er det frynse-
godet som er mest verdt for den
ansatte. Ca. 1,7 milliarder kroner
ble innberettet i 1991. 58 700 per-
soner not godt av dette godet som
gav dem et gjennomsnittlig inn-
tektstillegg på 28 600 kroner.

Kjøp av aksjer til underkurs er lite
utbredt som frynsegode. Fordelen
for de 2 800 personene som kjøpte
billige aksjer i sin bedrift i 1991,
var imidlertid betydelig, 24 300
kroner i gjennomsnitt. Dette godet
har også en rentefordel ved at det
ikke er trekkpliktig og beskattes
lavt. Den skattepliktige fordelen
beregnes ved å ta differansen mel-
lom salgsverdien på kjopstids-
punktet og hva den ansatte faktisk
betalte for aksjen(e).

En annen gunstig naturalytelse
som får virkning for mottakeren
etter endt yrkesliv, er egen pen-
sjonsforsikring etter skatteloven.



Tabell 1: Antall personer med innrapportert beløp. Sum beløp og
gjennomsnittlig innrapportert beløp. Individuelle og kollektive

nse oder. Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser.  1991

Antall personer
med innrapportert

beløp
avrundede tall)

Sum
innrapportert

beløp
(i mill. 	 kr)

Gjennomsnittlig
innrapportert

beløp
(avrundede tall)

Individuelle frynsegoder
Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold 95 100 556 5 900
Egen pensjonsforsikring etter skatteloven 10 700 132 12 300
Fri bil 58 700 1 680 28 600
Fritt arbeidstøy/støtte til arbeidstøy 199 500 188 900
Fri telefon/støtte til telefon 150 300 270 1 800
Fri(e) avis(er) 33 000 46 1 400
Gaver i arbeidsforhold 4 100 7 1 700
Feriereiser 300 2 7 400
Fri strøm 500 3 6 000
Ektefelle/familie med på tjenestereise 2 700 11 4 300
Ansattes kjøp av aksjer til underkurs 2 800 69 24 300
Bompengeabonnement/-avgift 16 700 32 1 900
Rentefordel rimelig lån - pensjonist 7 100 26 3 700
Kollektive frynsegoder
Gruppelivsforsikring 1 040 600 611 600
Ulykkesforsikring 620 000 197 300
Gruppelivsforsikring - pensjonist 4 400 3 800
Utgiftsgodtgjørelser
Diettgodtgjørelse m/overnatting 222 900 1 982 8 900
Trekkfri bilgodtgjørelse, liten bil 633 700 4 535 7 200
Flyttegodtgjørelse 6 100 77 12 700
Kompensasjonstillegg 2 600 40 15 200
Reisestipend 2 900 25 8 700
Trekkfrie stipend 13 200 134 10 200
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Den fungerer på den måten at ar-
beidsgiveren innbetaler en avtalt
årlig premie til et forsikringssel-
skap. Premien blir innberettet som
skattepliktig fordel hvert år. Ar-
beidstakeren vil ved oppnådd pen-
sjonsalder få utbetalt en årlig pen-
sjon fra forsikringsselskapet. I
1991 var denne fordelen gjennom-
snittlig verdt 12 300 kroner.

Et relativt vanlig frynsegode er ri-
melige lån hos arbeidsgiver. Drøye
95 000 personer hadde slike lån i
1991. Spørsmålet er hvor mye
dette frynsegodet vil bli verdt
fremover. Den skattepliktige forde-
len her er beløpsdifferansen mel-
lom en normalrentesats og lånets
rente inkludert gebyrer. Denne
normalrentesatsen var i 1991 på

11 prosent. I takt med nedgangen i
det generelle rentenivået i samfun-
net har denne rentesatsen blitt jus-
tert nedover. For inntektsåret
1994 er den satt til 6,5 prosent.
Hvis det generelle rentenivået
opprettholdes (eller faller ytterli-
gere), er det vel kanskje grunn til
å tro at det vil bli inngått færre lån
i arbeidsforhold.

Fritt arbeidstøy/støtte til arbeids-
tøy og fri telefon/støtte til telefon
er de frynsegodene som er mest
utbredt, hhv. ca. 200 000 og ca.
150 000 personer har disse forde-
lene. Disse godene har likevel liten
beløpsmessig verdi.

Fri(e) avis(er) vil si at arbeidsgive-
ren betaler avisabonnementet og

at avisen(e) blir levert i den ansat-
tes hjem. 33 000 personer hadde
dette godet i 1991.

Okt bruk av bompenger, spesielt
rundt de store byene, har åpnet for
et relativt nytt frynsegode. I 1991
fikk 16 700 personer arbeidsgive-
ren til å betale bompengeabonne-
ment/-avgift for sitt private kjøre-
tøy.

Gaver i arbeidsforhold, feriereiser
betalt av arbeidsgiver og familie
med på tjenestereise, samt hel
eller delvis fri strøm er natural-
ytelser som er forholdsvis lite ut-
bredt. I 1991 var 7 600 personer
registrert som mottakere av en el-
ler flere av disse godene, som til
sammen var verdt 23 millioner
kroner.

Er overskudd på utgiftsgodt-
gjorelser frynsegoder?
Med utgiftsgodtgjørelser menes
godtgjørelser til dekning av utgif-
ter som arbeidstakeren pådrar seg
i arbeidet, f. eks. overnattings- og
kostgodtgjørelse, bilgodtgjørelse
og andre utgiftsgodtgjørelser i for-
bindelse med tjenestereise. Diett-
godtgjørelse med overnatting etter
statens satser utgjorde til sammen
ca. 2 milliarder kroner i 1991. For
eksempel utbetales det 1 140 og
860 kroner i hhv. nattillegg og
kostgodtgjørelse pr. døgn hvis
man har tjenestereise til Brüssel
(satser gjeldende fra 1.1.93). Det
beregnes ikke noe overskudd på
denne godtgjørelsen. Hvis en per-
son har vært på reisefot over et
visst antall døgn i året, skal det li-
kevel beregnes en kostbesparelse i
hjemmet som inntektsbeskattes (i
1994 er denne grensen skjerpet fra
50 til 25 døgn). Den mest brukte
utgiftsgodtgjørelsen er bilgodtgjø-
relse for liten bil, og i 1991 fikk
over 630 000 personer godtgjort
bruk av egen bil for til sammen 4,5



Tabell 2: Prosentandel av kvinner og menn 16-64 år som har frynsegoder.'
Gjennomsnittlig belt* og kvinneandel blant mottakerne. 1991

Kvinner 16-64 år Menn 16-64 år Kvinneandel

Prosentvis
Gjennom-

snittlig Prosentvis
Gjennom-

snittlig Prosent

Individuelle frynsegoder
Fri bil 0 24 500 4 29 000 9
Fri telefon/støtte til telefon 2 1 600 10 1 800 16
Fritt arbeidstøy/støtte til arbeidstøy 10 600 6 1 500 62
Egen pensjonsforsikring etter skatteloven 0 7 700 1 13 400 18
Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold 3 5 700 5 5 900 35
Fri(e) avis(er) 0 1 300 2 1 400 16
Bompengeabonnement/-avgift 0 2 000 1 1 900 10
Feriereiser 0 6 200 0 8 200 42
Gaver i arbeidsforhold 0 1 200 0 2 000 35
Kjøp av aksjer til underkurs 0 19 900 0 26 000 29
Fri strøm 0 5 400 0 6 100 13
Familie med på tjenestereise 0 3 100 0 4 400 7
Kollektive frynsegoder
Gruppelivsforsikring 41 500 42 700 47
Ulykkesforsikring 25 200 24 400 49
Kvinneandel 16-64 år i LTO-registeret 48

i Andelen på mindre enn 0,5 prosent er oppgitt som null i tabellen
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milliarder kroner. Etter statens rei-
seregulativ (gjeldende fra 1.4.93)
får man her en skyssgodtgjørelse
ph 30 kroner og 50 øre pr. mil for
de første 900 milene. Godt-
gjørelser som utbetales etter sta-
tens satser, anses normalt ikke å gi
overskudd, men det kan kanskje
være grunn til å spørre om satsene
er såpass "romslige" at de i flere
tilfeller faktisk gir den enkelte an-
satte et overskudd. Spørsmålet er
om det kan betraktes som et fryn-
segode. Videre er det, selv om
utgiftsgodtgjørelser etter statens
regulativ i stor grad også benyttes
av private arbeidsgivere, en håpløs
oppgave å beregne verdien av
slike eventuelle overskudd.

Flere arbeidstakere får dekket
flytteutgifter (flyttegodtgjørelse)
og utgifter til kost og losji (kom-
pensasjonstillegg) i forbindelse
med flytting til nytt arbeidssted.
Andre eksempler på utgiftsgodt-

Welser er reisestipend og trekk-
frie stipend f. eks i forbindelse med
utdanning. Alle disse utgiftsgodt-
gjOrelsene til sammen 276 millio-
ner kroner i 1991. Slike utgifts-
godtgjørelser kan på en måte be-
traktes som en form for frynse-
goder og er goder som slett ikke
tilfaller alle ansatte.

Fordel å være mann
Flere tidligere undersøkelser SOM

er foretatt vedr. fordeling av fryn-
segoder har konkludert med at det
er store kjønnsforskjeller på dette
området. 2 Colbjørnsen (1980)
fastslår "at det med hensyn til ma-
terielle belønninger (inntekt og
frynsegoder) er en fordel å være
mann". Ryen (1984) konkluderer
også med at kvinnelige arbeidsta-
kere mottar færre ytelser enn
mannlige arbeidstakere. Tabell 2
skulle med tydelighet vise at dette
fortsatt gjelder i 1990-arene. Flere
menn har frynsegoder enn kvin-

ner, og godene er også gjennom-
snittlig mer verdt.

De kollektive frynsegodene
(gruppelivsforsikring og ulykkes-
forsikring) er tilnærmet likt fordelt
mellom kjønnene. Selv om den
beløpsmessige fordelen ved disse
godene er svært beskjeden, har
menn en større fordel enn kvinner.

Blant de individuelle frynsegodene
er kjønnsforskjellene mye mer
fremtredende. Alle individuelle
frynsegoder, med ett unntak, blir i
større grad tildelt mannlige enn
kvinnelige ansatte. Bare fritt ar-
beidstøy/støtte til arbeidstøy er
mer utbredt blant kvinner enn
blant menn. 10 prosent av kvin-
nene i aldersgruppen 16-64 år
mottar denne ytelsen sammenlig-
net med 6 prosent av mennene.
Dette skyldes nok at dette godet er
mer vanlig i yrker som tradisjonelt
domineres av kvinner (f.eks. syke-
pleiere, butikkpersonale, skranke-

personell etc.). Menn fikk likevel
gjennomsnittlig utbetalt over dob-
belt så mye som kvinner (hhv.
1 500 og 600 kroner).

Bare tre av de 12 typer individu-
elle frynsegoder i tabell 2 tilfaller
kvinner i noen grad. For menn
gjelder tilsvarende syv av de 12.
Ser vi f. eks. på de fire ytelsene fri
bil, egen pensjonsforsikring, fri
avis og bompengeabonnement,
hadde til sammen ca. 14 000 kvin-
ner en eller flere av disse i 1991
sammenlignet med over 100 000
menn.

Ektefelle/familie med på tjeneste-
reise er relativt lite utbredt, men
er den ytelsen hvor forskjellen
mellom kjønnene er aller størst.
Det er tydeligvis mannen som i de
aller fleste tilfeller tar med seg
kona på slike reiser, og ikke om-
vendt. Bare 7 prosent av dem som
hadde utbetalt noe her var kvin-
ner. Fordel ved feriereiser mottatt



Tabell 3: Andel med frynsegoder i grupper med ulik sosiookonornisk status.
Prosent. 1991

Ufaglært
arbeider

Faglært
arbeider

Individuelle frynsegoder
Fri bil 3
Fri telefon/støtte til telefon 3 10
Fritt arbeidstøy/støtte til arbeidstøy 8 8
Egen pensjonsforsikring etter skatteloven 1 1
Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold 2 4
Fri(e) avis(er) 0 0
Bompengeabonnement/-avgift 0 1
Kollektive frynsegoder
Gruppelivsforsikring 47 61
Ulykkesforsikring 31 36
Ansatte etter sosioøkonomisk status 16 8

Høyere
funksjonær Alle

6 3
15 8
11 10

1 1
10 5
4 2
2 1

74 58
43 36
38 100

Lavere
funksjona_?r

1
2

13
0
2
0
o

53
35
14
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fra arbeidsgiver er mer jevnt for-
delt. 42 prosent av mottakerne var
kvinner, men også her får men-
nene gjennomsnittlig utbetalt mer
(hhv. 6 200 og 8 200 kroner).

Rentefordelen ved å få billig lån
hos arbeidsgiveren er noe mer ut-
bredt blant menn enn blant kvin-
ner, men forskjellen i gjennom-
snittlig beløp er ubetydelig. Dette
betyr at menn ikke oppnår noen
særlig bedre lånebetingelser enn
hva kvinner gjør.

De frynsegodene som utgjør et be-
tydelig tillegg til den ordinære løn-
nen, omfatter relativt få, og hoved-
sakelig mannlige ansatte. Mennene
får dessuten mer enn kvinner i
samme situasjon. Fri bruk av
arbeidsgivers bil gir mennene en
skattepliktig fordel som er ca.
4 500 kroner høyere enn kvin-
nene. Arbeidsgiverne betalte gjen-
nomsnittlig 43 prosent mer i årlig
premie for de av sine mannlige an-
satte som hadde egen pensjonsfor-
sikring.

Frynsegoder som fri telefon og fri
avis gir naturlig nok ikke de store
beløpsmessige forskjeller mellom
kjønnene. Disse godene (i tillegg til
flere andre) er ofte forbundet med
høyere administrative stillinger
som tradisjonelt er dominert av
menn. 10 prosent av mennene har
da også fri telefon sammenlignet
med 2 prosent av kvinnene.

Høyere funksjonærer har
adgang til flest goder
Adgangen til visse frynsegoder er
skjevt fordelt i ulike sosioøkono-
miske grupper. Inndelingen i ufag-
lært/faglært arbeider og lavere/
høyere funksjonær (tabell 3) 3 viser
at individuelle frynsegoder er mest
utbredt på høyere nivå i bedrifte-
nes stillingshierarki. Det er med
andre ord mye som tyder på at den

ansattes muligheter for å oppnå
ekstra goder er avhengig av hvor
vedkommende arbeider i bedrif-
ten.

Tidligere undersøkelser viser at
det er en forskjell mellom de indi-
viduelle frynsegoder som tilfaller
funksjonærer og de goder som
kommer arbeidere til del. Det er
mye som tyder på at de frynsego-
der som er vist i tabell 3 stort sett
kan betraktes som såkalte "funk-
sjonærgoder". Frynsegoder som
subsidierte varer/tjenester (perso-
nalrabatter) og gratis mat og
drikke er mer jevnt fordelt mellom
de ulike sosioøkonomiske grupper
(Øverbye 1985). Det er likevel in-
teressant å merke seg at nesten
alle frynsegoder i tabell 3 er mer
utbredt blant faglærte arbeidere
enn blant lavere funksjonærer.
Hhv. 3, 4 og 10 prosent av faglærte
arbeidere har fri bil, rimelig lån og
fri telefon sammenlignet med 1, 2
og 2 prosent av lavere funksjonæ-
rer. Trolig har dette sammenheng
med at faglærte arbeidere oftest er
menn, mens lavere funksjonærer
oftest er kvinner.

Enkelte goder er mer skjevt fordelt
enn andre. F.eks. er fri avis et
svært sjeldent frynsegode blant ar-

beidere og lavere funksjonærer
(under en halv prosent), mens 4
prosent av de høyere funksjonæ-
rene har dette godet. Fri telefon,
rimelig lån og fri bil blir også i
mye større grad tildelt denne
gruppen av ansatte (hhv. 15, 10 og
6 prosent).

Tillegget til den ordinære lønnen
kan være til dels betydelig. For
høyere funksjonærer utgjorde
f.eks. fordelen ved fri bil i 1991
over 31 000 kroner. Gjennomsnit-
tet for de andre gruppene til sam-
men var bare ca. 1 000 kroner la-
vere. Andre frynsegoder viser deri-
mot større forskjell i. kroner og øre
mellom de ulike gruppene. Rente-
fordelen ved rimelige lån var
6 600 kroner for høyere funksjo-
nærer sammenlignet med 3 800
kroner for de andre gruppene
samlet.

Gruppelivs- og ulykkesforsikring
har en relativt stor utbredelse i
alle sosioøkonomiske grupper,
men også her er prosentvis andel
størst blant høyere funksjonærer.
Tre av fire ansatte i denne grup-
pen har gruppelivsforsikring, og
over 40 prosent har ulykkesforsik-
ring.



Individuelle frynsegoder
Fri bil
Fri telefon/støtte til telefon
Fritt arbeidstøy/støtte til arbeidstøy
Egen pensjonsforsikring etter skatteloven
Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold
Fri(e) avis(er)
Bompengeabonnement/-avgift
Kollektive frynsegoder
Gruppelivsforsikring
Ulykkesforsikring

Ansatte etter utdanning

Videregående
skole

Høyskole/
Universitet Alle

3 5 3
7 14 8

10 11 10
1 1 1
6 8 5
1 4 2
1 1 1

53 73 58
34 45 36

56 25 100

4: Andel med frynsegoder i grupper med ulik utdanning. Prosent. 1991

Ungdomsskole

1
3
9
o
2
0
0

51
29

17
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Den gjennomsnittlige skatteplik-
tige fordelen av de ulike frynse-
godene varierer også mye mellom
inntektsgruppene. Igjen er det de
høytlønte som kommer best ut. For
dem som hadde fri bil var gjen-
nomsnittlig inntektstillegg 33 700
kroner sammenlignet med 24 000
kroner for dem med inntekter mel-
lom 200 000 og 300 000 kroner.
Gjennomsnittlig rentefordel ved
rimelig lån utgjorde 8 300 kroner
sammenlignet med 4 400 kroner
for dem med inntekter mellom
100 000 og 200 000 kroner.

Frynsegodene øker med
utdanningsnivået...
Adgangen til frynsegoder varierer
med den ansattes utdanningsnivå.
Også her er forskjellen størst for
de individuelle frynsegodene. De
kollektive godene er relativt sett
mer jevnt fordelt.

Personer med utdanning til og
med ungdomsskole har liten mu-
lighet for å oppnå individuelle
frynsegoder på sin arbeidsplass.
Bare hhv. 1, 2 og 3 prosent av de
med slik utdanning hadde adgang
til fri bil, rimelig lån og fri telefon/
støtte til telefon. Bare noen få (un-
der en halv prosent) har tilgang på
egen pensjonsforsikring og fri avis.
Kun fritt arbeidstøy/støtte til ar-
beidstøy har en viss utbredelse
blant personer med ungdoms-
skole. 9 prosent av dem med slik
utdanning hadde dette godet sam-
menlignet med 10 og 11 prosent
for de med hhv. videregående
skole og høyskole/universitet.

Har man gått på videregående
skole, øker mulighetene for å få
frynsegoder. I forhold til dem med
bare ungdomsskole flerdobles for
eksempel sannsynligheten for å få
fordel av rimelig lån, fri bil og fri
telefon.

Individuelle frynsegoder er mest
vanlig blant ansatte med høyere
utdanning. Dette henger naturlig
nok sammen med at folk med høy-
ere utdanning ofte havner i høyere
stillinger hvor frynsegoder er mer
vanlig. "Funksjonærgoder" som fri
telefon, rimelig lån, fri bil og fri
avis, er da også mest utbredt blant
ansatte med høyskole eller
universitetsutdannelse.

... og med inntektene
Blant ansatte med årlig bruttoinn-
tekt under 200 000 kroner er det
enkelte individuelle frynsegoder
som er svært sjeldne; f.eks. fri bil,
fri avis og egen pensjonsforsikring.
Individuelle frynsegoder er mer
vanlig for ansatte med bruttoinn-
tekt på mellom 200 000 og
300 000 kroner, men også her er
andelen relativt lav. 11 prosent
har fri telefon, mens bare 1 og 3
prosent har fri avis og fri bil. Det
er når årsinntekten kryper over
300 000 kroner at adgangen til
frynsegodene virkelig øker. Mer
enn hver femte ansatt i denne
inntektsgruppen har fri bil, og mer
enn hver tredje ansatt har fri tele-
fon. 18 prosent har mottatt rimelig
lån fra arbeidsgiveren, og en av ti
ansatte får avisabonnement.

Frynsegodene utgjør liten del
av !onnen
For enkelte ansatte kan nok
frynsegodene utgjøre mye penger,
men i gjennomsnitt for alle ansatte
utgjør frynsegodene bare ca. 2
prosent av lønnen. For ansatte
med bruttoinntekt over 300 000
kroner utgjør frynsegodene ca. 4
prosent av lønnen. Tilsvarende tall
for dem med bruttoinntekt mellom
200 000 og 300 000 kroner er ca. 1
prosent, mens for ansatte i lavere
inntektsgrupper utgjør frynse-
godene under 1 prosent. Tenden-
sen er med andre ord at frynse-
godene utgjør en større andel av
lønnen etter hvert som bruttoinn-
tekten stiger.

Noen få har mange frynse-
goder
Til sammen er det ca. 440 000 per-
soner i aldersgruppen 16-64 år
som har ett eller flere individuelle
frynsegoder (tabell 6)4. Over 80
prosent har ingen av disse godene,
og ca. 14 prosent har bare ett av
godene. En liten gruppe på under
2 000 personer (0,1 prosent) har 5
eller flere frynsegoder. Disse per-
sonene har et gjennomsnittlig
inntektstillegg på ca. 70 000 kro-
ner sammenlignet med ca. 3 600
kroner for de personene med kun
ett frynsegode.



Tabell 6 : Prosentvis andel
rersoner 16- gruppert

antall individuelle frynse-
d r 1991
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Tabel 5: Andel med frynsegoder grupper  med ulik bruttoinntekt. Prosent. 1991

1 - 100 000 - 	 200 000 - 300 000 kr

	

99 999 kr 199 999 kr 299 999 kr og høyere 	Alle

utdanning og bruttoinntekt. For få
observasjoner i IF-utvalget gjør at enkelte
av de minst utbredte frynsegodene må
utelukkes.  

Individuelle frynsegoder
Fri bil
Fri telefon/støtte tð telefon
Fritt arbeidstøy/støtte til arbeidstøy
Egen pensjonsforsikring etter skatteloven
Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold
Fri(e) avis(er)
Bompengeabonnement/-avgift
Kollektive frynsegoder
Gruppelivsforsikring
Ulykkesforsikring

Ansatte etter bruttoinntekt

0 3 21 3
0 2 11 36 8

11 12 10 5 10
0 0 1 4 1
1 3 7 18 5
0 0 1 12 2
0 0 5 1

30 54 70 73 58
21 33 40 53 36

12 47 30 11 100

3. Tabell 3,4 og 5 omfatter kun personer
som etter inntekts- og formuesunder-
søkelsens definisjon regnes som ansatte.
En person er yTkestilknyttet dersom
inntekt av næringsvirksomhet og lønnsinn-
tekt til sammen er større enn folketrygdens
minsteytelse til alders- og uførepensjo-
nister. Dersom lønnsinntekten er større
enn næringsinntekten, blir personen
klassifisert som ansatt, i motsatt fall som
selvstendig næringsdrivende. Andeler på
mindre enn 0,5 prosent er oppgitt som null
i tabellene.

4. Omfatter de tolv individuelle frynse-
godene som inngår i tabell 2.

Hva ligger bak det skjeve
fordelingsmonsteret?
Øverbye (1985) advarer mot teo-
Tier som bare peker på noen få år-
saker til fordelingen av alle frynse-
goder. Begrepet frynsegoder om-
fatter "vidt forskjellige goder som
tildeles etter vidt forskjellige krite-
rier". En god del av skjevhetene
som er avdekket i denne artikkelen
skyldes nok at mange av de frynse-
goder som lønns- og trekkopp-
gaveregisteret gir anledning til å
studere, ofte er forbundet med
høyere stillinger. Disse stillingene
krever ofte høy utdanning og blir
også lønnet høyt. Tradisjonelt er
det også menn som har innehatt

Prosentvis
	andel

	
Gjennom-

	personer
	 snittlig

	

16-64 år
	

beløp

Totalt 100,0 1 200
Ingen frynsegoder 82,2 0
1 frynsegode 14,2 3 600
2 frynsegoder 2,6 13 500
3 frynsegoder 0,7 25 700
4 frynsegoder 0,2 41 800
5 eller flere frynsegoder 0,1 70 100

de fleste av disse stillingene. En
dimensjon som ikke er analysert
her, er forskjellen mellom privat
og offentlig sektor. Flere undersø-
kelser viser at frynsegoder er mest
vanlig i privat sektor.

En årsak til at frynsegoder er mer
vanlig blant høytlønte skyldes nok
også skatteplanlegging. For å re-
dusere skatten er det fordelaktig
for den ansatte å ta ut en del av
lønnen som naturallønn. Flere av
naturalytelsene har vært fritatt for
skattlegging eller har vært skatt-
lagt lavt. Ligningsmyndighetene
har i de siste årene innskjerpet
denne praksisen, og stadig flere
naturalytelser inngår nå i skatte-
grunnlaget.

L I 1993 har det kommet nye regler for
innberetning av naturalytelser. Pr. i dag
skal det foretas forskuddstrekk og bereg-
nes arbeidsgiveravgift av de fleste
naturalytelser.

2. LTO-registeret gir relativt begrensede
muligheter til å se på ulike kjennetegn ved
de ansatte som mottar frynsegoder.
Forskjeller mellom kjønn kan imidlertid
studeres direkte. Ved å koble registeret
opp mot utvalget til inntekts- og
formuesundersøkelsen (IF) er det mulig å
se på flere bakgrunnskjennetegn. Her
trekker vi inn sosioøkonomisk status,
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Reformen for mennes-
ker med psykisk
utviklingshemming,
(HVPU-reformen 1), er
den største sosiale re-
form hittil i 1990-åra.
Den skjer etter samme
monster som omlegg-
ingen av behandling,
pleie og omsorg gene-
relt har gjennomgått
de seinere åra. Bruk av
institusjoner forlates
til fordel for integre-
ring, og ansvaret flyt-
tes fra fylkeskommu-
nale til kommunale
myndigheter. Særom-
sorgen legges ned. I
stedet skal de psykisk
utviklingshemmede
benytte seg av kom-
munenes ordinære tje-
nester og tilbud. Re-
formen startet i 1991
og skal være avsluttet
i 1995.

Espen Sobye

Hva er psykisk utviklings-
hemming?
Mennesker med psykisk utvik-
lingshemming er ingen homogen
gruppe. Termen "psykisk utvik-
lingshemming"2 har først og
fremst vært en administrativ diag-
nose som har gitt visse økono-
miske og pleiemessige rettigheter.
Den er ingen medisinsk diagnose
som legger bestemte føringer for
medisinsk behandling. Termen
omfatter mange atferdsformer og
tilstander og sier lite om den en-
keltes pleie- og omsorgsbehov.

Visse kjennetegn har imidlertid
vært nødvendige av administrative
grunner. Disse har tatt utgangs-
punkt i intelligensmålinger, det vil
si målinger av hukommelse,
læringsevne, problemløsnings-
ferdighet, persepsjon og språk.
Målinger av intelligens er konstru-
ert slik at 2 prosent på hvert
alderstrinn kommer ut med en IQ
på 70 eller lavere. Denne grensen
er ett kriterium for å få karakteri-
stikken "psykisk utviklings-
hemmet". Men mange med IQ
lavere enn 70 klarer seg selv, og
ikke alle med IQ under 70 er
psykisk utviklingshemmet.

Begrepet psykisk utviklingshem-
ming er en samlebetegnelse for
forskjellige symptomer og årsaker.
Felles er at evnen til å lære og mu-
ligheten til å klare seg selv er mer
eller mindre nedsatt, og at dette
viser seg tidlig. Det dreier seg
altså om en gruppe hvor mange
trenger omsorg gjennom hele li-
vet, men hvor det samtidig vari-
erer sterkt hvor mye og hva slags
omsorg hver enkelt trenger.

Det fantes om lag 16 000 mennes-
ker med diagnosen psykisk utvik-
lingshemming da reformen star-
tet. Dette utgjør mellom 3,5 og 4
promille av befolkningen.

Hvorfor reform?
Reformen for omsorgen for psy-
kisk utviklingshemmede ble igang-
satt i 1991 og skal være fullført i
1995. Fram til 1991 hørte omson --
gen for psykisk utviklingshemme-
de inn under fylkeskommunene.
Fylkeskommunenes tilbud til de
psykisk utviklingshemmede var
institusjoner. På slutten av 1980-
åra fantes 19 sentralinstitusjoner,
om lag 180 andre internatinstitu-
sjoner samt en del daginstitusjoner
for psykisk utviklingshemmede.
Sentralinstitusjonene hadde mel-
lom 5 000 og 6 000 plasser. Det
var altså om lag tre ganger så
mange psykisk utviklingshemmede
som det var institusjonsplasser til.

Reformen ble iverksatt for å bedre
levekårene for alle mennesker
med psykisk utviklingshemming,
ikke bare de som bodde i institu-
sjon. Men det var livssituasjonen
og levekårene for psykisk utvik-
lingshemmede i sentralinstitusjo-
nene som gav støtet til reformen. 3

Forholdene i institusjonene ble an-
sett for å være medmenneskelig,
sosialt og kulturelt uakseptable.
Det ble slått fast at det ikke fantes
noen rasjonell grunn for å isolere
mennesker med psykisk utviklings-
hemming fra deres nærmiljø. Sen-
tralinstitusjoner gav et dårligere
medisinsk, pedagogisk, sosialt og
kulturelt tilbud enn det som kunne
gis gjennom lokale tjenester og til-
tak. Situasjonen i HVPU-institusjo-
nene ble beskrevet slik:

- Ingen mulighet for utvikling av
egen identitet og livsstil.

- Beboerne har ingen innflytelse
over hvor og hvordan de vil bo.

- Kontinuerlig styring og kontroll.
Muligheter for privatliv finnes
ikke.

Reformen begynte med at kommu-
nene utredet hjelpebehovet for alle
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sine psykisk utviklingshemmede,
også de som bodde i sentralinstitu-
sjon utenfor kommunen og skulle
flytte hjem. Utredningen skulle be-
skrive hva slags bolig, skole- og
arbeidstilbud og hjelp hver enkelt
trengte. I 1991 ble sentralinsti-
tusjonene formelt nedlagt og bebo-
erne tilbakeført til sine hjemsteds-
kommuner. Ikke alle institusjoner
ble nedlagt med en gang. Enkelte
ble overtatt av beliggenhets-
kommunene, bygget om til boliger
og drevet etter nye retningslinjer.
Andre skal nedlegges i løpet av
avviklingsperioden.

For enkelte beboere som hadde
levd hele livet i institusjon, kunne
reformen virke meningsløs fordi
institusjonen var det faste punktet
i deres tilværelse. Sosiale bånd ble
revet over for mennesker som hel-
ler ikke hadde noe nærmiljø a
vende hjem til. Men for det store
flertall av institusjonsbeboere
innebar reformen trolig en klar
forbedring av levevilkårene. Men-
nesker med psykisk utviklingshem-
ming som bodde hos sine foreldre/
pårørende, har også hatt nytte av
reformen fordi kommunene har
måttet bygge ut tjenester og tilbud
for dem i et helt annet omfang enn
tidligere.

Personer med funksjons- og
utviklingshemminger skal, etter
reformens intensjon, så langt som
mulig integreres i samfunnet, gå i
barnehage og på ordinær skole,
skaffes arbeid og leve et selvsten-
dig liv i et eget hjem. Eget hjem
betyr i denne sammenheng en el-
ler annen form for egen bolig eller
servicebolig med pleie og omsorg
deler eller hele døgnet. Funksjons-
og utviklingshemmede skal motta
omsorg i form av botilbud og
hjemmetjenester i sin hjemsteds-
kommune, leve integrert i lokal-
miljøet og få hjelp av lokale instan-

ser som arbeidskontor, trygdekon-
tor, boligetat, skoleverk, sosialkon-
tor og helse-, pleie- og omsorgs-
tjenesten.

Hvordan forløper reformen?
For psykisk utviklingshemmede
som alltid har bodd hos sine forel-
dre/foresatte, innebærer reformen
tilbud om mer hjelp enn før. Etter
reformen vil også disse kunne nås
gjennom den hjemmebaserte om-
sorgen, noe som utvilsomt vil lette
byrdene for mange foreldre som
pleier sine psykisk utviklingshem-
mede barn.

En forutsetning for reformen var
at kommunene opprettet botilbud
for mennesker med psykisk utvik-
lingshemming. Det dreier seg om
fire typer boliger, egen selvstendig
bolig, samlokalisert bolig, bofelles-
skap og bokollektiv. De to første
boligtypene har verken fellesarea-
ler eller felleshusholdning, mens
bofellesskapene har fellesareal og
bokollektivene har både fellesareal
og felleshusholdning. Bokollek-
tivene vil som regel være beman-
net hele døgnet. Både i bofelles-
skapene og bokollektivene har be-
boerne egne boenheter som er de-
res private hjem.

Ved årsskiftet 1991/92 hadde
kommunene opprettet boligtilbud
for 4 700 mennesker med psykisk
utviklingshemming. Om lag hver
fjerde bolig var en selvstendig bo-
lig, de øvrige var samlokaliserte
boliger, bofellesskap eller bo-
kollektiv. Ett år seinere, ved års-
skiftet 1992/93, var det opprettet
boliger for om lag 5 700 mennes-
ker med psykisk utviklingshem-
ming. Om lag 2 000 bodde fremde
les i sentralinstitusjonene.

En undersøkelse fra sommeren
1993,4  altså midt i reformperioden,
viser at om lag 1 300 personer bor

i sentralinstitusjoner som skal leg-
ges ned, mens om lag 3 700 har
flyttet fra institusjonene og om lag
10 700 var såkalt hjemmeboende,
hvilket vil si at de enten bodde i
egne boliger fra før, hos foreldre/
pårørende eller i andre typer insti-
tusjoner (tabell 1). Mens bare et
fåtall under 21 år hadde bodd i
sentralinstitusjon, hadde om lag
halvparten over 21 år gjort det. Og
av de om lag 1 300 som fortsatt
bodde i institusjon sommeren
1993 var hele 97 prosent over 21
år. En av grunnene til at det midt-
veis i reformperioden er registrert
så få unge institusjonsbeboere
(tidligere eller nåværende) er at
inntaket av nye beboere stoppet,
og at nedbyggingen av institu-
sjonstilbudet startet alt før refor-
men ble iverksatt.

Mange av dem som fremdeles bor i
institusjon er forholdsvis gamle.
De kan ha bodd i institusjon lenge
og er trolig blant dem som trenger
mest pleie og omsorg. Det gjør at
kommunene kan ha vanskeligheter
med å skaffe hensiktsmessig bolig,
beskjeftigelse og tjenestetilbud.

Den vanligste boformen for men-
nesker med psykisk utviklingshem-

Tabell 1: Mennesker med psykisk oilW
utviklingshemming, etter alder og 410
institusjonstilknytning. 1 Mai 1993

I avvik-
lings-

institu-

Flyttet
fra

institu-

Bodde
utenfor
institu-

Alder I alt sjon sjon sjon

I alt 15 653 1 285 3 688 10 680
0-6 1 066 4 1 062
7-15 1 893 9 17 1 867
16-20 1 449 31 84 1 334
21-39 5 981 514 1 472 3 995
40-59 4 024 557 1 598 1 869
60- 1 240 170 517 553

i Om lag 600-700 personer er holdt utenfor da
kommunene ikke kunne fordele dem på de ulike
kategoriene



Tabell 2: Psykisk utviklings-
hemmede bosatt utenfor
sentralinstitusjon, etter bo-
forhold og hvorvidt de har
flyttet fra institusjon eller
bodde utenfor institusjon
tidligere.' Mai 1993

HVPU-re formen 	 Samfunnsspeilet 1/94

ming som verken bor i avviklings-
institusjon eller hos sine foreldre/
pårørende, er en ordinær bolig.
Totalt bodde 6 700 mennesker
med psykisk utviklingshemming i
mai 1993 i egne boliger som ble
opprettet i forbindelse med refor-
men. Av disse boligene er bare vel
1 000 bokollektiver med felles-
arealer og felleshusholdning, det
vil si boliger som i regelen er be-
mannet med pleiepersonell hele
døgnet.

Av de 6 700 som nå bor i egne bo-
liger i hjemstedskommunene, har
3 700 flyttet ut fra institusjoner.
Etableringen av boligtilbud har
ikke bare kommet tidligere insti-
tusjonsbeboerne til gode. Mange
psykisk utviklingshemmede som
aldri har bodd i HVPU-institusjon
har også fått egen bolig (tabell 2).

Hele 46 prosent av de psykisk ut-
viklingshemmede, 6 800 personer,
bor fortsatt hos foreldre eller an-
dre pårørende. Institusjonene har
først og fremst vært et tilbud til
dem over 21 år. Det er 850 styk-
ker, eller snaut 6 prosent, som bor
i en annen institusjonstype enn en
tidligere HVPU-institusjon. Av
disse har 368 personer flyttet fra
en HVPU-institusjon under ned-
leggelse. Det dreier seg etter alt å
dømme om midlertidig opphold i
sykehus eller sykehjem i påvente
av egen bolig og passende
tjenestetilbud.

Funksjonshemmede og psykisk ut-
viklingshemmede som ikke bor i
institusjoner, får hjelp av den kom-
munale pleie og omsorgstjenesten.
Det inngår i reformen at kommu-
nene ikke skal opprette en særom-
sorg for denne gruppa, i alle fall
ikke på permanent basis. Siden
særomsorgen formelt er opphevet,
lages det ikke statistikk som fanger
opp hjelpen til disse gruppene spe-

Bolig I alt

Flyttet
fra insti-

tusjon

Bodde
utenfor

institusjon

talt
Vanlig bolig
Samlokalisert
bolig
Bofellesskap
Bokollektiv
Hos foreldre/
pårørende
Annen bo-
form, f.eks.
sykehjem

14
2

1
2
1

6

368
195

395
088
031

812

847

3

1

688
397

810
412
675

26

368

10
1

6

680
798

585
676
356

786

479

Om lag 600-700 personer er holdt utenfor da
kommunene ikke kunne fordele dem på de ulike
kategoriene. I tillegg er de om lag 1 300 som
fremdeles er bosatt i sentralinstitusjon holdt utenfor

sielt. De vil bli registrert som ordi-
nære mottakere av hjemme-
tjenester. Funksjons- og utviklings-
hemmede vil utgjøre en stor andel
av brukerne av hjemmetjenester
under pensjonsalder. Ved utgan-
gen av 1992 utgjorde brukere un-
der pensjonsalder vel 16 prosent
av alle registrerte brukere av
hjemmetjenester. Etter at refor-
men er gjennomført, vil ventelig
dette tallet øke.

Allerede midtveis i reformperioden
var altså nedbyggingen av de tidli-
gere HVPU-institusjonene og av
særomsorgen kommet langt.
Tjenestetilbudet til mennesker
med psykisk utviklingshemming
omfattet i 1992 vel 7 000 årsverk,
hovedsakelig i boveiledning, miljø-
arbeid, vernepleie og støtte-
kontakttjeneste. Hjemmesykepleie
og hjemmehjelp kommer i tillegg
til dette.

Størst pleie- og
omsorgsutgifter til tidligere
institusjonsbeboere
Kommunenes budsjetterte kostna-
der til pleie- og omsorgstjenester
for mennesker med psykisk utvik-
lingshemming var i 1993 nær
2 500 millioner kroner. Dette ut-
gjør om lag 155 000 kroner pr.
person og omfatter kostnader til
hjemmehjelp, hjemmesykepleie,
boveiledning, miljøarbeid og
vernepleie.

Kommunene ble i undersøkelsen
bedt om å fordele utgiftene på psy-
kisk utviklingshemmede som var
flyttet hjem fra institusjon og på
dem som på forhånd bodde i kom-
munen. Ifølge kommunene gikk
nær 80 prosent av de budsjetterte
kostnadene til dem som kom hjem
fra avviklingsinstitusjonene, mens
altså drøyt 20 prosent gikk til de
hjemmeboende. Dette innebærer
at kommunene brukte om lag en
halv million kroner på hver av
dem som hadde flyttet fra institu-
sjon, mot bare 50 000 kroner på
hver som bodde i kommunen fra
før.

Mange kommuner fant det vanske-
lig å fordele de budsjetterte kost-
nadene på disse to kategoriene av
psykisk utviklingshemmede. De
har derfor ført alle kostnadene på
dem som kom flyttende fra institu-
sjon. Det kan likevel ikke være tvil
om at det er denne gruppa som
mottar mest. Flere faktorer kan
forklare dette. De som har flyttet
til sine hjemkommuner fra en sen-
tralinstitusjon, er jevnt over eldre
enn de som bodde i hjemkommu-
nen fra før. De aller fleste under
20 år gis pleie og omsorg av sine
foreldre og koster derfor det
offentlige lite. Voksne som bodde i
de tidligere HVPU-institusjonene,
hadde større behov for hjelp enn
voksne som alt før reformen bodde
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Tabel 	 Antall bruke
tjenestetilbud. Mai 199

Tjenestetilbud Antall brukere

Støttekontakt 8 746
Arbeidstilbud, tidligere
institusjonsbeboere 2 387
Arbeidstilbud, hjemmeboende 3 692
Barnehage 1 268
Skolefritidsordning 924
Voksenopplæring 10 223
Annet dagtilbud 4 781

i egen bolig i hjemkommunen.
Dessuten må det regnes med
engangskostnader i forbindelse
med at tidligere institusjonsbe-
boere skal etablere seg i egne
hjem.

Støttekontakt og arbeid
Kommunene har opprettet en
rekke tilbud utover bolig og tjenes-
ter som ytes i boligen. Over halv-
parten av de psykisk utviklings-
hemmede har støttekontakt, og
over 6 000 har arbeidstilbud (ta-
bell 3). Siden arbeidstilbud først
og fremst er aktuelt for voksne, be-
tyr det at drøyt halvparten av alle
over 20 år har arbeidstilbud. Hele
65 prosent av dem som har flyttet
fra en tidligere HVPU-institusjon
har det. Også tilbudet om voksen-
opplæring er godt utbygd og når
de aller fleste. Ifølge oversiktene
fra kommunene går dessuten alle
barn med psykisk utviklingshem-
ming i barnehage. Tilbudet om
skolefritidsordning er imidlertid
ikke så godt utbygd.

Negative konsekvenser for
eldreomsorgen?
Har HVPU-reformen krevd så store
ressurser av kommunene at den
har gått på bekostning av andre
grupper? Kommunene får i
reformperioden øremerkede mid-
ler for å gjennomføre reformen. I
1993 ble i alt 5 milliarder kroner
overført til kommunene i forbin-

delse med reformen. Overførin-
gene vil ligge på samme nivå i år.
Det betyr at kommunene får drøyt
310 000 kroner pr. person. Om lag
7 000 årsverk ble i 1992 brukt til
tjenester og service til mennesker
med psykisk utviklingshemming.
Tallene for sysselsettingen i de
ordinære pleie- og omsorgs-
tjenestene viser ingen nedgang et-
ter at reformen startet. Det er der-
for, ut fra det tallmaterialet som
foreligger, liten grunn til å tro at
reformen har svekket f.eks. eldre-
omsorgen.

1. HVPU star for HelseVern for Psykisk
Utviklingshemmede.

2. For en utførlig drøfting av termen
psykisk utviklingshemming se NOU
1991:20: Rettssikkerhet for mennesker med
psykisk utviklingshemming.

3. NOU 1985:34: Levekår for psykisk
utviklingshemmede beskrev og kritiserte
tilstanden ved sentralinstitusjonene.

4. I samarbeid med Sosialdepartementet
gjennomførte Statistisk sentralbyrå i mai/
juni 1993 undersøkelsen "Reformen for
mennesker med psykisk utviklingshem-
ming - rapport om gjennomføring av tiltak
- 1993". Samtlige av landets kommuner og
bydeler fikk tilsendt skjema. Av 476
kommuner og bydeler svarte 455.

Espen Sobye er førstekonsulent i
Statistisk sentralbyrå, Seksjon for
helse, trygd og sosiale forhold.



Kulturvaner i Norden 	 Samfunnsspeilet 1/94

Kulturvaner ï Norden
flest likhetstrekk

Hvilke forskjeller og
likheter finner man
bruk av kultur- og
medietilbud mellom
de nordiske land?
Stemmer de oppfat-
ningene man har av de
forskjellige folkenes
særtrekk med virkelig-
heten eller ikke? Den
fellesnordiske under-
søkelsen av kultur- og
mediebruk, som er
gjennomfort som et
samarbeid mellom de
nordiske statistikk-
byråene, belyser disse
spørsmålene.

Paul Inge Severe/de og
Robert Ruud

Det er en del markerte forskjeller
mellom de nordiske landene når
det gjelder deltakelse i ulike
kulturaktiviteter. Det er likevel in-
teressant å observere de mange
fellestrekk som eksisterer. Vi skal
først i artikkelen se litt nærmere
på disse fellestrekkene.

FELLESTREKK MELLOM DE
NORDISKE LAND

Kvinner mer kulturbevisste
enn menn?
Flertallet av kulturaktivitetene er
relativt sett vanligere blant kvin-
ner enn blant menn. Kvinnene le-
ser mer bøker, besøker oftere bi-
bliotek og museer, går mer i teater
osv.

Noen unntak fra dette mønstret ei-

TV-titting - særlig sportsprogram-
mer samt å være tilskuer på
idrettsarrangementer, hvor menn
deltar i større grad enn kvinner.
Disse kjønnsforskjellene kommer
enda tydeligere fram når man skil-
ler mellom de forskjellige genre
innenfor ulike aktiviteter. For
kinobesøkenes del finner man at
mens menn liker spenningsfilm, er
kvinner noe mer opptatt av drama.
Likeledes besøker en klart større
andel kvinner klassiske konserter,
balletter og operaforestillinger
samt operetter og musikaler.

Deltakelse i type kultur-
aktivitet varierer med alder
Visse aktiviteter er klart alders-
relatert. Bl.a. går det fram at
titting på faktaprogram på TV og
besøk på konserter med klassisk
musikk øker med økende alder.
Omvendt avtar visse aktiviteter
med økende alder. Dette gjelder
blant annet TV-titting på visse ty-
per program og lytting til gram-
mofonplater, CDer og kassetter
samt besøk på bibliotek og kino.

Personer med høy utdanning
mer aktive kulturbrukere enn
personer med lav utdanning
Flertallet av aktivitetene som ble
målt i undersøkelsen har klar sam-
menheng med utdanning. Jo høy-
ere utdanning en person har, desto
mer aktiv "kulturbruker" er ved-
kommende. Utdanningens effekt
på andelen som benytter kulturtil-
budene er aller sterkest for de til-
budene som gjerne kalles finkul-
tur, det vil si besøk på kunstutstil-
linger, konserter med klassisk mu-
sikk, teater og lignende.

Å besøke klassiske konserter, bal-
lett og opera er kanskje den for-
men for kulturbruk som sterkest er
påvirket av utdanningsnivå. Seks
ganger så høy andel av dem med
høyskole og universitetsutdanning
hadde vært på klassisk konsert det
siste året, sammenlignet med an-
delen man fant i gruppen med ut-
danning på grunnskolenivå.

Man kan også se tydelig sammen-
heng mellom utdanningsnivå og
for eksempel boklesing. Rundt 60
prosent av befolkningen med høy-
ere utdanning oppgav at de hadde
lest fem bøker eller mer det siste
året, mens den tilsvarende ande-
len for personer med utdanning på
grunnskolenivå var om lag 25 pro-
sent.

Sammenhengen mellom utdanning
og kulturaktivitet faller bort når vi
undersøker TV-titting, lesing av
aviser og revybesøk.

FORSKJELLER MELLOM DE
NORDISKE LAND

Færrest avislesere i Danmark
Over 90 prosent av befolkningen i
Norge, Sverige og Finland hadde
lest en dagsavis den siste dagen
før intervjuet. Avislesing var deri-
mot ikke så vanlig på Island og i
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Våren 1991 ble det gjennomført
en felles nordisk utvalgsunder-
søkelse av kultur- og medieva-
ner blant befolkningen i Nor-
den. Utvalgenes størrelse
varierte mellom 1 600 på Island
og 2 SOO i Norge og Sverige. Ut-
valgene ble trukket blant perso-
ner i alderen 16-74 år. Oppga-
gavene ble hentet inn ved hjelp
av en særskilt post-enquête i
Norge, Sverige og Finland.
Island hentet inn data via tele-
fonintervjuing, mens Danmark
la inn spørsmålene som en del
av en omnibusundersøkelse og
brukte telefonintervjuing som
metode. Svarprosenten varierte
mellom 61 prosent i Danmark
og 84 prosent i Sverige. Svar-
prosenten i Norge var 67. Be-
folkningens bruk av aviser og
etermedier ble målt rned hen-
syn på siste dagen/uken, mens
befolkningens bruk av ulike
kulturtilbud ble målt på basis av
de siste 12 måneder. Undersø-
kelsen har brukt det såkalte
"utvidede kulturbegrep" som
ramme. Denne undersøkelsen
og nordisk kulturstatistikk ge-
nerelt omfatter derfor også id-
rettslig aktivitet. Mosjonister er
i undersøkelsen beskrevet som
personer som minst en gang i
måneden pleier å delta i en eller
flere av de former for aktivitet
som er beskrevet under.

Danmark med prosentandeler på
henholdsvis 78 og 70. Avislesing
er den aktiviteten som innen de
respektive landene varierer minst
når befolkningen grupperes etter
ulike bakgrunnsfaktorer som
kjønn, alder, utdanning og sosial
bakgrunn.

Den mest vanlige måten å skaffe
seg tilgang til avis på er gjennom

abonnement. I Norge er løssalg
også meget vanlig, og betydelig
vanligere enn i de øvrige landene.
Hele 40 prosent av befolkningen i
Norge kjøpte aviser i utsalg, mens
tilsvarende tall i de øvrige landene
varierte mellom 8 og 23 prosent.

Andelen som leste ukeblader eller
tidsskrifter lå på samme høye nivå
som for avislesing i Norge, Sverige
og Finland, dvs. over 90 prosent.
Danmark og Island la også her la-
vest. Island la spesielt lavt med en
prosentandel på 46.

Flest ser på TV i Finland,
færrest i Danmark
TV-titting var mest vanlig i Fin-
land. Om lag 95 prosent av fin-
nene så på TV siste dag før inter-
vjuet. Danmark hadde den laveste
andelen med 76 prosent. Å se på
TV var mest vanlig blant personer
over 55 år, og minst vanlig i
aldersgruppen 20-24 år.

Dette var gjennomgående for alle
landene. En viss negativ sammen-
heng mellom TV-titting og utdan-

fling kunne observeres i Norge,
Sverige og Danmark. Det vil si at
de med høyere utdanning så min-
dre på TV.

Antall TV-kanaler som er tilgjenge-
lig varierer mellom de enkelte
land. Med unntak av Island kunne
alle ta inn nabolandskanaler. I til-
legg hadde rundt 40 prosent av be-
folkningen i Norge, Sverige og
Danmark tilgang på satellitt-TV. På
Island hadde 8 prosent slik til-
gang.

I samtlige land hadde de nasjonale
rikskanalene størst seeroppslut-
ning. Satellittkanalene hadde
størst oppslutning i Sverige, og na-
turlig nok lavest andel seere på
Island. Nyheter var den program-
type som hadde flest seere.

Flest videospillere på Island,
men videotitting er mest
populært i Finland
Videospillere synes å være mest
utbredt på Island. Hele 70 prosent
hadde videospiller i hjemmet. Dan-
mark hadde lavest andel med 46
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prosent, mens litt over halvparten
i de øvrige landene hadde video-
spiller.

Til tross for at mange hadde til-
gang på videospiller på Island var
det relativt få som hadde sett vi-
deo det siste døgnet. Klart høyest
andel som hadde sett på video
hadde Finland med 23 prosent.
Deretter kom de øvrige nordiske
landene med en andel rundt 10
prosent.

I hele Norden er det om lag like
vanlig å høre på radio som å se på
TV. Det er også et monster at de
yngre aldersgruppene hører min-
dre på radio enn de eldre.

Mest vanlig å lese bøker på
Island
Det synes å være mest vanlig å
lese bøker på Island. Hele 87 pro-
sent oppgav at de hadde lest
minst en bok det siste året. Norge
og Danmark hadde færrest bok-
lesere med bare 70 prosent. For
Norges del er dette en noe lavere
andel enn det man fant i Levekårs-
undersøkelsen 1991, hvor om lag

80 prosent oppgav å ha lest minst
en bok det siste året. Ser vi på de
virkelige "bokelskerne", de som
oppgav at de hadde lest mer enn
fem bøker det siste året, var det
nesten ingen forskjell mellom lan-
dene. Her lå andelen gjennom-
gående på rundt 45 prosent.

Få besøker bibliotekene i
Norge
Norge har den laveste andelen bib-
lioteksbesøkende av de nordiske
landene. Bare vel 40 prosent' av
befolkningen hadde vært innom et
bibliotek og lånt en bok det siste
året. Finland hadde den høyeste
andelen med i underkant av 65
prosent, men også Sverige, Dan-
mark og Island hadde en klart høy-
ere andel enn Norge med mellom
50 og 55 prosent.

Det lave biblioteksbesøket kom-
penseres ikke av at relativt mange
kjøper bøker i Norge. Både i Sve-
rige og på Island oppgav en høy-
ere andel enn i Norge at de hadde
kjøpt minst en bok det siste året.
Bare Finland lå noe lavere enn
Norge (tall for Danmark mangler).

Forskjellige land, forskjellig
musikk
Pop, rock og jazz samt folkemu-
sikk og viser er musikktyper som
var mer populære i Norge enn i de
andre nordiske landene. Danse-
bandmusikken var mest populær i
Finland, Sverige og Norge, hvor 25
prosent av befolkningen hadde lyt-
tet til denne musikktypen siste
uken. Islendingene hadde ikke
særlig interesse for danseband-
musikk, det var kun 4 prosent av
de spurte som hadde lyttet til
denne musikktypen den siste
uken. Dansebandmusikken var el-
lers mest populær i de minste
kommunene, og blant dem med
lavest utdanningsnivå. Jazz og
klassisk musikk har på sin side
flest lyttere i de nordiske stor-
byene og blant dem med høyest
utdanningsnivå. Andelen som opp-
gav å ha vært på konserter med
klassisk musikk siste året utgjorde
fra 11 til 15 prosent av de spurte i
de nordiske landene.

Islendingene går mest i teater
Av de forskjellige typer scenekunst
som var med i undersøkelsen var
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teater mest populært. Andelen
teaterbesøkende var høyest på Is-
land med 50 prosent, og lavest i
Norge med 25 prosent. For de an-
dre formene for scenekunst var det
betydelig lavere andeler som opp-
gav å ha vært til stede ved en fore-
stilling det siste året.

Operetter og musikaler ble besøkt
av mellom 7 og 14 prosent av de
spurte. Sverige hadde den høyeste
andelen.

Stor variasjon i interessen for
revy
Revyer var nokså alminnelig i
Norge og Sverige, hvor omtrent en
erdedel av befolkningen oppgav

besøk i løpet av det siste året. I
Danmark, Finland og Island lå an-
delen som hadde besøkt revyer på
mellom 4 og 6 prosent. Revyer
skilte seg ut fra andre typer scene-
kunst ved at utdanning hadde lite
å si for andelen som oppgavv å ha
besøkt en forestilling det siste året.
For Norges og Sveriges del var det
en noe høyere andel som oppgav
revybesøk det siste året i de min-
dre kommunene sammenlignet
med de større.

Sangkorene er populære i
Norden
Sangkorene var populære i alle de
nordiske land, og hadde flere med-
lemmer enn teatergrupper, orkes-
tre og dansegrupper. På Island var
6 prosent av befolkningen med i
sangkor, og i aldersgruppen 55-64
år er hele 14 prosent av islending-
ene korsangere. For alle de nor-
diske landene var deltakelse i kor
mest alminnelig i de små kom-
munene og blant kvinner og høyt
utdannede.

Finnene og svenskene er
sprekest
Islendingene mosjonerer minst,
mens svenskene og finnene mo-

sjonerer mest. Kvinnene mosjone-
rer noe mer enn mennene i alle de
nordiske land2, og det er også noe
mer mosjonsaktivitet blant dem
som har utdanning utover gym-
nasnivå. Mellom 63 og 76 prosent
av befolkningen i de nordiske land
oppgir å ha vært på spaserturer,
sykkel- og skiturer den siste mane-
den, mens omtrent halvparten
oppgav d ha mosjonert på annet
vis den siste uken.

Islendingene konkurrerer
minst...
Deltakelse i idrettskonkurranser
var mest vanlig i Norge, hvor 17
prosent av de spurte oppgav at
dette var noe de pleide å gjøre. Is-
lendingene hadde den laveste an-
delen med bare 9 prosent av be-
folkningen. Menn konkurrerte mer
enn kvinner, og det var også mer
vanlig å delta i konkurranser blant
dem med utdanning utover grunn-
skolenivå.

...men liker å se på
Å være tilskuer på idrettsarrange-
ment var vanligst ph Island hvor
det gjaldt en tredjedel av de
spurte. Det var minst vanlig i Sve-
rige, hvor bare en fjerdedel pleide
å gå ph slike arrangement. Menn
og de yngste aldersgruppene var
overrepresentert blant dem som
oppgav at de pleide å gå på
idrettsarrangement som tilskuere.
De med minst og de med mest ut-
donning var svakt underrepresen-
tert blant tilskuere til idrettsarran-
gement.

Flere likheter enn ulikheter
mellom de nordiske land
Til tross for ulikhetene som er vist
mellom landene, er det fellestrek-
kene som er mest framtredende i
undersøkelsen. At fellestrekkene
dominerer når vi undersøker kul-
turvaner i Norden er ikke så over-
raskende. Norden har i et interna-

sjonalt perspektiv en felles ramme
med hensyn til historie, samfunns-
oppbygging og språk. Disse felles
forutsetningene bidrar til at det er
flere forhold som forener enn som
skiller landene i Norden.

1. Ifølge den norske Levekårsundersøkel-
sen 1991 hadde 36 prosent av befolknin-
gen lånt en bok på bibliotek det siste året.

2. Den norske Levekårsundersøkelsen 1991
finner at menn i Norge mosjonerer noe
mer enn kvinner.
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Søskenrelasjoner:

De aller fleste har sos-
ken. Blant dem som er
født på 1950- og 1960-
tallet, er bare 5 pro-
sent enebarn. Å vokse
opp som enebarn har
vært mest vanlig i Øst-
landsområdet.
Kontakthyppigheten
mellom søsken er om-
trent den samme i dag
som for 20 år siden.
Andre kontakfformer,
f.eks. kontakt med for-
eldre og voksne barn,
er likevel hyppigere
enn søskenkontakt.
Det er mest søsken-
kontakt blant de
yngste og eldste.

Turid Noack og
Anders Barstad

Er de store familieselskapenes tid
snart en saga blott? Eller vil det
fortsatt være nok tanter og onkler,
nieser og newer til A. samles til
fest om vi ønsker det? Og hva med
forholdet til den eldste generasjo-
nen? Vil stadig flere ha ene-
ansvaret for gamle foreldre? Eller
er det de yngre generasjonene som
er begunstiget, fordi de kan dele
omsorg og arv fra foreldre og
besteforeldre med stadig færre?

Vår oppfatning av familiemønstre
preges i stor grad av stereotypier
og kontraster. Det er heller ikke
lett å se hvilke følger endringer i
fruktbarheten får for forholdet
mellom og på tvers av generasjo-
ner. I denne artikkelen skal vi først
vise hvor mange søsken kvinner
født fra 1930-arene og fram til
1970-tallet hadde. Det er altså
søskenforholdene til kvinner som i
dag er mellom 25 til 60 år vi kon-
sentrerer oss om. Å ha søsken er i
seg selv ingen garanti for kontakt.
Vi skal også se litt på hvor ofte en
treffer sine søsken, og hvordan
slike familiekontakter har utviklet
seg i de siste 20 årene.

Dataene er hentet fra forskjellige
intervjuundersøkelser (se ramme)
som Statistisk sentralbyrå har
gjennomført. Ikke alle søsken som
er oppgitt, vil fortsatt være i live.
Tallene skulle likevel gi et rimelig
inntrykk av hvor store søskenflok-
ker de ulike fødselskullene har
vokst opp i, og hvor mye kontakt
de har som voksne.

Betydningen av søsken
Tradisjonelt har både psykologer
og demografer vært opptatt av søs-
kenforhold. Størrelsen på søsken-
flokken, den enkeltes plassering i
rekkefølgen, avstanden mellom
søsken og fordelingen mellom gut-
ter og jenter er forhold som har
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vært hyppig studert (Eggebeen
1993).

For psykologene har det i første
rekke vært spørsmål om hvordan
sammensetningen av oppvekst-
familien preger intelligens- og
personlighetsutviklingen. Andre
har vært mer opptatt av konse-
kvensene for samspillet i familien
og i hvilken grad familieatferd ko-
pieres mellom generasjonene. Vil
for eksempel de som vokser opp
som enebarn oftere selv nøye seg
med ett barn, eller er det snarere
motsatt; at enebarna satser på en
litt større barneflokk?

Sosiologer har understreket at
søskenforhold er en viktig premiss
for utviklingen av så vel horison-
tale som vertikale familiebånd, det
vil si relasjoner på tvers av og mel-
lom generasjoner. Finch (1987)
framhever de forpliktelsene som
eksisterer mellom voksne familie-
medlemmer; det være seg å se et-

ter en gammel mor eller far, låne
penger til en søster eller bror eller
å gi voksne barn tak over hodet.
Slike forpliktelser er etter Finchs
mening ikke bare normative reg-
ler, men må også karakteriseres
som moralske normer.

I hvor stor grad slike moralske
normer preger slektskapsforhold i
dagens samfunn er ikke gitt, men
både i forholdet mellom foreldre
og voksne barn og mellom søsken
synes det rimelig å tillegge slike
moralske aspekter relativt stor
vekt. Uttrykk som "blod er tykkere
enn vann" er fortsatt levende.

Uansett hvor sterkt det moralske
aspektet står, er det klart at antal-
let søsken gir et potensiale for
kontakt både mellom søsken (hori-
sontale bånd), og mellom voksne
barn og foreldre (vertikale bånd).

De aller fleste har søsken
De aller fleste i alderen 25-60 år
har vokst opp med søsken. Å være
enebarn er mest vanlig blant dem
som i dag er middelaldrende, det
vil si kullene som trådte sine bar-
nesko på 1930- og 1940-tallet. Av
disse var nærmere én av ti ene-
barn (tabell 1). Nedgangstider og
krig er en nærliggende forklaring.
Det fikk mange til å vente med å
stifte familie, og da ble det kan
hende ikke rom for mer enn ett
barn. Blant dem som er født på
1950- og 1960-tallet synker ande-
len enebarn til godt og vel 5 pro-
sent.

Å være én av to søsken varierer fra
hver femte av de eldste (født 1933-
37) til hver tredje av de yngste
(født 1968). Vi merker oss også at
det i alle aldersgrupper er minst
like vanlig å være én av tre som én
av to søsken. For kullene født fra
slutten av 1950-tallet til midt på
1960-tallet er det flere med to søs-



Tabell i : Antall sosken s •
	 (født •

Prosent

Alder i 1993 (fødselsår)

Søsken Antall
personer

som svarteI alt 0 2 3 4+

56-60 år 	 (1933-37) 100 9 21 18 17 35 534
51-55år 	(1938-42) 100 8 24 22 21 25 640
46-50 år 	 (1943-47) 100 12 26 25 18 20 866
41-45år 	(1948-52) 100 8 27 27 18 20 931
36-40 år 	 (1953-57) 100 6 26 30 20 19 846
31-35 år 1 	(1958-62) 100 4 22 33 21 20 737
26-30 år 1 	(1963-67) 100 5 24 33 22 16 696
25år 	(1968) 100 5 32 33 16 13 721

' Basert på respondenter født i henholdsvis 1960 og 1965
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ken enn med ett. Hver tredje har
to søsken mens i overkant av hver
femte bare har en søster eller en
bror. For alle de andre kullene er
fordelingen mellom to og ett søs-
ken ganske jevn.

...og fortsatt vanlig med
mange søsken
Av dagens middelaldrende kvinner
(født fra 1933-42) har eller hadde
om lag halvparten minst tre søs-
ken (tabell 1). For de neste kul-
lene, født fra 1943-67, synker an-
delen som kommer fra så store
søskenflokker, til rundt 40 pro-
sent. Av de aller yngste (født
1968) har 29 prosent minst tre
søsken.

Størst andel enebarn på
Østlandet
Å være enebarn er langt vanligere
for dem som vokste opp på Østlan-
det, enn for dem som hadde sine
faste barndomsår i andre deler av
landet. Så godt som uten unntak er
enebarnandelen høyest blant dem
som kommer fra Østlandet, og for-
skjellene er til dels ganske store.
Tabell 2 viser at av dem som i dag
er sist i 40-årene (født 1943-47) og
som vokste opp på Østlandet, har
18 prosent ingen søsken mot mel-
lom 5 og 11 prosent av jevngamle

kvinner fra de tre øvrige landsde-
lene.

Selv om enebamandelen blant
kvinnene med østlandsbakgrunn
er sunket til mellom 5 og 7 prosent
for dem som er født i perioden
1948-68, er dette fortsatt mer enn
for de jevngamle kvinnene fra an-
dre deler av landet. For dem som
vokste opp på Sør- og Vestlandet, i
Trøndelag eller i Nord-Norge, ser
det ikke ut til å være noen syste-
matiske forskjeller i andelen ene-
barn. Variasjonene mellom enkelte
aldersgrupper må for øvrig tolkes
med en viss forsiktighet. Noen ste-
der er det forholdsvis få observa-
sjoner som ligger til grunn for
prosentberegningene.

Også andelene som har vokst opp i
store søskenflokker, det vil si med
minimum tre søsken, varierer mel-
lom landsdelene (tabell 2). Å
måtte bryne seg mot riktig mange
søsken var langt mer vanlig for
dem som kom fra de andre lands-
delene, enn for dem som vokste
opp på Østlandet. Selv om andelen
med mange søsken er vesentlig
mindre blant de yngste enn blant
de eldste, er forskjellen mellom
Østlandet og resten av landet i be-
hold. Av dem som i dag er under

40 år, har om lag tre av ti som vok-
ste opp på Østlandet minst tre søs-
ken, mens tilsvarende tall for de
jevngamle kvinnene med oppvekst
andre steder i landet er i overkant
av fire av ti. Som for enebarn-
andelene er det ikke noe klart
mønster for forskjeller mellom
landsdelene bortsett fra det nevnte
østlandsavviket. En betydelig an-
del har vokst opp i store familier
enten de kommer fra Sør- og Vest-
landet, fra Trøndelag eller fra
Nord-Norge. Vi merker oss for ek-
sempel at av dem som i dag er i
slutten av 50-årene (født 1933-37),
hadde to tredjedeler av dem som
vokste opp utenfor østlandsområ-
det, minst tre søsken.

Søskenkontakt
I diskusjoner om dagens familieliv
er det gjerne den relativt isolerte
kjernefamilien og svekket kontakt
mellom generasjonene som trek-
kes fram. De horisontale familie-
båndene, det vil si kontakt innen
en og samme generasjon, blir ofte
glemt. Så langt har vi vist at de
fleste i den voksne befolkningen
har minst to søsken. Mulighetene
for familiekontakt skulle derfor
være til stede. Et annet spørsmål
er hvor tett kontakt det faktisk er
mellom voksne søsken. I denne de-
len av artikkelen ser vi først på ut-
viklingen i kontakthyppighet for
hele befolkningen og deretter på
søskenkontakt for kvinner i be-
stemte fødselskull.

Hyppig og stabil
søskenkontakt...
Flertallet i befolkningen har jevnlig
kontakt med ett eller flere søsken.
I 1991 hadde om lag seks av ti i
den voksne befolkningen minst
månedlig kontakt med søsken
(figur 1). Noe mer enn tre av ti
hadde omtrent daglig eller ukent-
lig søskenkontakt. 7 prosent bor
sammen med søsken. 13 prosent
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hadde enten ingen søsken eller
hadde kontakt sjeldnere enn hvert
ar.

Omfanget av søskenkontakten har
tilsynelatende endret seg svært lite
i tidsrommet fra 1973 til 1991.
Også levekårsundersøkelsene i de
mellomliggende årene har gitt om-
trent det samme bildet av søsken-
kontakten. Figur 1 viser hvor ofte
en "treffer" søsken og andre slekt-
ninger. Hvis en i tillegg til dette
hadde spurt om telefon- og brev-
kontakter, ville en fått langt høy-
ere tall for kontaktene.

... men andre kontaktformer
er vanligere
Selv om søskenkontakt er relativt
hyppig, er det likevel mer vanlig å
ha vertikale familiekontakter. Av
dem som hadde barn over 15 år
som var flyttet hjemmefra, hadde
nesten sju av ti minst ukentlig kon-
takt med barna i 1991. Noe over
halvparten (53 prosent) av dem
som hadde foreldre de ikke bodde
sammen med, hadde minst ukent-
lig kontakt med foreldrene.

Også vennekontakt, definert som
gode venner på stedet, er hyppi-
gere enn søskenkontakt. 68 pro-
sent av de som hadde gode venner
på stedet, hadde minst ukentlig

kontakt med disse vennene, mens
bare 36 prosent hadde like hyppig
kontakt med søsken.

Når en sammenligner tallene for
kontakthyppighet, må en være
oppmerksom på at kontakt-
hyppigheten, slik den er målt her,
påvirkes av antall mulige kontakt-
personer. I levekårsundersøkelsen
blir den intervjuede bedt om å
summere antallet kontakter, uan-
sett antall kontaktpersoner. I en
familie vil for eksempel foreldrene
ha flere barn enn barna har søs-
ken. Videre er det grunn til å tro at
antall gode venner på stedet i
gjennomsnitt er høyere enn antall
søsken. Ulikt antall relevante kon-
taktpersoner bidrar nok noe til de
observerte forskjellene i kontakt-
hyppighet.

Færre sosiale kontakter:
En myte?
Tallene for kontakthyppighet gir
ingen støtte til utbredte antakelser
om større grad av ensomhet og so-
sial isolasjon i dagens samfunn
enn tidligere. Kontakten med søs-
ken ser ut til å være like hyppig
som før. Dette er enda tydeligere
når en ser på endringene i den
vertikale familiekontakten. I 1973
hadde snaut seks av ti foreldre
minst ukentlig kontakt med sine

Figur 1: Befolkningen 16 år og 	 ow
eldre, etter grad av søsken- 	 410
kontakt. 1973 og 1991. Prosent

Ingen søsken

Bor sammen
med søsken

Treffer daglig

Treffer ukentlig

Treffer månedlig

Treffer sjeldnere
enn månedlig

1973 	 11991

1 1973: Befolkningen 17 år og eldre
Kilder: Levekårsundersøkelsene

voksne, fraflyttede barn, i 1991 sju
av ti. Bakgrunnen er sannsynligvis
en kombinasjon av bedrede kom-
munikasjoner (veiutbygging,
flyforbindelser, større bilhold
m.m.) og mer fritid. Denne utvik-
lingen har vært særlig tydelig blant
de eldre, som både har hatt en
sterkere økning i fritid enn andre
aldersgrupper og som disponerer
bil i langt større utstrekning enn
for 20 år siden (Haraldsen og
Kitterod 1992). Dette øker mulig-
hetene for å ha kontakt med barn
og søsken.

Mest søskenkontakt blant de
yngste og eldste
Det er naturligvis store variasjoner
i søskenkontakten mellom alders-
gruppene. Av kvinner født 1971-74
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bor fremdeles over halvparten
sammen med søsken. Blant dem
som er født 1963-70 bor vel en av
ti sammen med søsken. Blant kvin-
ner fodt 1913-63 er andelen under
1 prosent. Det er med andre ord
svært sjelden at kvinner bor
sammen med søsken etter at de er
blitt voksne, også blant de eldste.

Også kontakten med søsken en
ikke bor sammen med varierer en
del med alderen. De yngste og de
eldste har mest kontakt med sos-
ken. Mens 44 prosent av kvinner
fOch 1963-70 hadde minst ukentlig
kontakt med søsken, var andelen
bare 24 prosent blant dem som er
født 1933-42. Blant de eldre er
kontakten noe hyppigere, 36 pro-
sent av kvinner fodt 1913-22
hadde minst ukentlig kontakt
(figur 2).

At kontakten er noe hyppigere
blant eldre enn middelaldrende
kan skyldes en kombinasjon av be-
dre anledning (mer tid) og stare

Figur 2: Grad av soskenkontakt
blant kvinner som har sosken de 40
ikke bor sammen med. Prosenttall
for ulike fodselskull. 1991
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Kilde: Levekårsundersøkelsen 1991

Figur 3: Grad av soskenkontakt
blant kvinner fodt 1933-1968
som har søsken de ikke bor
sammen med. Prosenttall for
ulike landsdeler. 1991

Kilde: Levekårsundersøkelsen 1991

behov. Eldre kvinner er oftere
enslige og kan ha stare behov for
hjelp fra søsken og andre familie-
medlemmer enn middelaldrende
kvinner. De har også mer tid til å
yte omsorg overfor egne søsken.

Minst søskenkontakt på
Østlandet
Omfanget av søskenkontakt er
forskjellig fra landsdel til lands-
del. Blant kvinner født 1933-68 er
det liten variasjon mellom lands-
delene i andelen som bor sammen
med søsken, men visse variasjo-
ner i hyppigheten av kontakt med
søsken en ikke bor sammen med.
Det er minst søskenkontakt
Østlandet (figur 3). Relativt få ob-
servasjoner i noen av landsdelene
gjor at en må være forsiktig i tolk-
ningen. Statistiske tilfeldigheter
kan påvirke resultatene. At
søskenkontakten er mindre på
Østlandet enn i flere andre lands-
deler kan skyldes mindre
søskenflokker i denne landsdelen

enn andre steder i landet (jf. tabell
2). I landsdelene utenom Østlandet
har om lag fire av ti minst ukentlig
kontakt med søsken, mot tre av ti
på Østlandet.

Fortsatt mange muligheter for
familiekontakt
Vi har sett at flertallet av dagens
voksne befolkning vokste opp med
minst to søsken. Ikke alle søsken vil
fortsatt være i live, men de aller
fleste har muligheter for å pleie ho-
risontale familiebånd. Om vi fort-
satt samler oss til store familie-
selskaper vet vi ikke, men uansett
hvordan vi motes ser ikke kontak-
ten mellom søsken ut til å ha blitt
svekket i løpet av de siste tiårene.
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