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Kvinner med makt?

I Norge og i Norden er
kvinner i dag sterkt re-
presentert i viktige
lederposisjoner i poli-
tikken og i de parla-
mentariske organer.
Men hva med de an-
dre arenaene hvor
makt utøves i det of-
fentlige liv? Denne ar-
tikkelen viser at ande-
len kvinner i lederstil-
linger varierer sterkt
på ulike områder i
samfunnet, med poli-
tisk valgte toppstillin-
ger og toppstillinger i
næringslivet som
ytterpunkter.

Randi Kjeldstad

"Spørsmålet om ledelse har alltid
vært av avgjørende betydning for
kvinners stilling. Det er avgjørende
fordi offentlig deltakelse og leder-
skap, mer enn andre forhold,
synliggjør fravær av likestilling
mellom kvinner og menn. Overalt
der makt utøves, er kvinner svakt
representert. Det gjelder så vel i
i-land som i u-land".'

I dag utgjør kvinnene under 10
prosent av parlamentsmedlem-
mene, 4 prosent av regjeringsmed-
lemmene og under 5 prosent av
lederne i internasjonale organisa-
sjoner og store foretak i verden
(Unifem News 1.3, 1993). Ut fra
likestillingsbetraktninger opplever
svært mange skjevfordelingen i
maktposisjoner mellom kjønnene
som urettferdige. Ofte framheves
dessuten kvinners lave deltakelse i
styre og stell som en av de viktigste
hindringene for å løse de økono-
miske, menneskelige og økologiske
problemer verden står overfor
(Helgesen 1993).

Kvinner på topp i politikken....
Norden og Norge har i de flestes
øyne vært sett på som foregangs-
land i likestilling. En grunn til at
utlendinger "looked to Norway" tid-
vis også for OL, var vårt "verdens-
mesterskap" i kvinnelige ministre.
Som en følge av "kvinnerevolu-
sjonen" i politikken på midten av
1980-tallet og de påfølgende årene,
fikk vi kvinnelig statsminister og
tilnærmet fifty-fifty kvinner og
menn i regjeringen. I dag har vi
(har nylig hatt) kvinnelige partile-
dere i de største politiske partiene
og kvinnelig stortingspresident.
Samtidig er 42 prosent (8 av 19) av
medlemmene i regjeringen, 39 pro-
sent av stortingsrepresentantene,
29 prosent av kommunestyre- og
39 prosent av fylkestingsmedlem-
mene kvinner. Kvinneandelen i re-
gjeringen er høyere i Norge enn i
de øvrige nordiske land, mens an-
delen i kommunestyrer og fylkes-
ting er noenlunde lik i hele Nor-
den, bortsett fra Island, hvor ca. en
av fire folkevalgte og en av ti regje-
ringsmedlemmer er kvinne (Nor-
disk ministerråd 1994 a).
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...men ikke i forvaltningen
Det øverste ansvaret for forvaltnin-
gen av politiske vedtak ligger imid-
lertid fremdeles alt overveiende i
menns hender. Også på dette om-
rådet er forholdene i de nordiske
land ganske like. I Norge anno
1994 er to av ti faglige sjefer i de-
partementene og tre av ti fylkes-
menn kvinner.

Tabell 1: Kvinneandel i Stortin-
get, kommunestyrer, fylkesting, V"
i regjeringen, blant samtlige deP arte
mentsråder og fylkesmenn. Prosent.
1994

Totalt antall

	

Kvinneandel 	 kvinner og

	

Prosent 	 menn

Stortinget 39 165
Kommunestyrer 29 13 073
Fylkesting 39 991
Regjering (inkl. statsmin.) 42 19
Departementsråder 22 18
Fylkesmenn 28 19

Kilde: SSB Valgstatistikk, Statskalenderen og
Administrasjonsdepartementet

Flere kvinner inn i
rettsapparatet
Den politiske kvinnerevolusjonen
på 1980-tallet har medført store
forskyvninger i maktbalansen mel-.
lom kjønnene så vel i den lovgiven-
de som i den utøvende statsmakt.
Hva så med den dømmende? Av
jurister i påtalemyndigheten var
det ingen kvinner i 1980. I 1992
var 13 prosent kvinner. Også blant
dommerne utgjorde kvinnene 13
prosent, en fordobling av andelen
siden 1980. Økningen i antall kvin-
ner har først og fremst kommet i
de lavere rettsinstanser, i herreds-
og byretten. (Kilde: Justisdeparte-
mentet.) Med utnevnelsen av det
fjerde kvinnelige medlem i høyeste-
rett (av i alt 19) i 1994, ligger imid-

lertid kvinneandelen høyere her
enn blant embetsdommerne i la-
vere rettsinstanser.

Media domineres av menn
I tillegg til de tre statsmakter er det
minst to arenaer som har stor be-
tydning for fordeling av makt og
innflytelse i samfunnet, nemlig me-
dia og det økonomiske liv, nær-
mere bestemt de store private fore-
takene. Det er grunn til å tro at
virksomheten i media og blant
"kjernetroppene" i næringslivet i
økende grad er avgjørende for
samfunnsutviklingen og for enkelt-
menneskers liv.

Media blir gjerne kalt den fjerde
statsmakt. Svært ofte er det media
som setter dagsorden for den poli-
tiske debatt. Informasjon siles gjen-
nom media, og makt over media er
for en stor del ensbetydende med
makt over folks virkelighet. Hvem
som formidler denne virkeligheten,
eller hvem som bestemmer hvilke
deler av den som skal formidles,
har betydning for hva som settes
under debatt, hvilke avgjørelser
som tas, og hvilke holdninger og
meninger som får gjennomslag.

I 1993 var en av tre norske journa-
lister (medlemmer av Norsk jour-
nalistlag) kvinne, en økning fra en
av fem i 1981. Lavest er kvinne-
representasjonen i dagspressen og
høyest i fagpressen.

De viktigste maktposisjonene i me-
dia, de som har makt til å sile, prio-
ritere og refusere informasjon,
nemlig redaktørene, er fortsatt
menn. Bare 9 prosent av norske
redaktører (medlemmer i Norsk
redaktørforening 1993, inkluderer
ikke redaktører i fagpressen) er
kvinner. Kvinnene utgjør hhv. 5 og
13 prosent av redaktørene i dags-
pressen og radio/tv, mot 41 pro-
sent i ukepressen.

Organisasjonene i arbeidslivet:
Høy kvinneandel blant med-
lemmene - lav blant lederne
I 1992 utgjorde kvinnene 41 pro-
sent av medlemmene i LO (Lands-
organisasjonen) og AF (Akademi-
kernes Fellesorganisasjon) og 65
prosent i YS (Yrkesorganisasjone-
nes Fellesorganisasjon). Med tanke
på at kvinnene utgjør ca. 45 pro-
sent av alle sysselsatte, tyder disse
tallene på en tilnærmet lik organi-
seringsgrad blant kvinner og
menn. Den ulike kjønnsfordelingen
i de ulike forbundene avspeiler
imidlertid det kjønnsdelte arbeids-
markedet, hvor kvinner gjennom-
gående arbeider i andre yrker og
næringer enn menn, og dermed
delvis sogner til andre organisasjo-
ner. I grove trekk finner vi de sam-
me kjønnsskillene på arbeidsmar-
kedet og tilsvarende kjønnsskiller
blant medlemmer i arbeidstakeror-
ganisasjonene i alle de nordiske
land (Nordisk ministerråd 1994 a).

Kvinnerevolusjonen i de parti-
politiske og parlamentariske orga-
nene har imidlertid i liten grad
nedfelt seg i ledersjiktet i de store
faglig-politiske organisasjonene.
Mønsteret er temmelig likt i alle de
nordiske landene: Kvinnerepre
sentasjonen i fagforeningsledel-

-

sene tilsvarer gjennomgående det

Tabell 2: Kvinneandel blant 004o
paimrr o00eobmedlemed. nmstti tm

aAnta ll

keerr ao gmsatneY rseresi mi. domen ees ntr oet ro. et alt i

1993

	Kvinne-	 Kvinne- 	 Antall

	

andel
	

andel
	

med-
	medlemmer	 styre

	
lemmer

LO 41 20 779
YS 65 29 194
AF 41 56 219

Kilde: De respektive organisasjoner
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halve, eller mindre, av hva kvinne-
andelen blant medlemmene skulle
tilsi (ibid.). Det viktigste unntaket
er AF i Norge, hvor kvinneandelen i
ledelsen overskrider kvinneande-
len blant medlemmene (hhv. 56 og
41 prosent).

Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO), representerer de aller fleste
arbeidsgivere i det private nærings-
liv (ca. 11 000 medlemsbedrifter
med ca. 400 000 arbeidstakere i
1993). Medlemsenheten er bedrift
og ikke person eller eier, slik at
man ikke kan operere med oversikt
over kjønnsfordelingen blant med-
lemmene på samme måte som i ar-
beidstakerorganisasjonene. Av
hovedstyrets 84 medlemmer er
imidlertid bare seks kvinner i 1994
(dvs. 7 prosent). I arbeidsutvalget
er en av ni representanter kvinne.
(Kilde: NHO.)

Usikker kunnskap om
makteliten i næringslivet
Ut fra utvalgsundersøkelser som
arbeidskraftundersøkelsene (AKU)
og levekårsundersøkelsene i Statis-
tisk sentralbyrå og fra ulike andre
undersøkelser/datakilder får vi
svært forskjellige inntrykk av kvin-
nenes posisjon blant toppene i ar-
beids- og næringslivet. Det er imid-
lertid grunn til å tro at kvinne-
andelen blant lederne er høyere i
offentlig enn i privat sektor. Ifølge
levekårsundersøkelsene kan det
faktisk se ut til at kvinneandelen
blant topplederne i privat sektor
har sunket på 1980-tallet (fra 1983
til 1991), mens den i offentlig sek-
tor har økt relativt kraftig
(Kjeldstad og Lyngstad 1993). Men
mens kvinneandelen blant lederne
i offentlig og privat sektor for en
stor del avspeiler ulik kvinneandel
blant alle sysselsatte i de to sekto-
rene, kan de ulike utviklingsten-
densene på 1980-tallet ikke tilskri-
ves slike forhold.

Tabell 3: Kvinneandel blant 	 0,
(topp-) lederne i arbeidslivet 	 11110
ifolge ulike datakilder. Kvinneandel
av alle sysselsatte (AkiJ). Prosent

Offentlig sektor Privat sektor

andel
Kvinne-

av
ledere

Kvinne-

	

andel 	 Kvinne-

	

av alle 	 andel av

	

sys.satt 	 ledere

Kvinne-
andel

av alle
sys.satt

AKU 1

1993 35 60 20 38
Levekår'
1991 20 14
NHO 3

1992
(led stil) 10
NHO4

1992
(ass.dir) 4
Kapital 5

1994, (enhet=
bedrift) 	 67/10 000=

7 promille

1 Personer med ledende stilling er ifølge AKU
personer som innehar en stilling hvor ledelse av andre
inngår som en dominerende del av arbeidet.
Klassifiseringen bygger på Nordisk yrkesklassifisering
(NYK), og er basert på egenskaper ved yrkesgruppen,
ikke ved den enkelte person
Selvstendige næringsdrivende registreres i ledende
stilling, herunder f. eks. bonder og kioskeiere.
Definisjonen av ledende stilling i AKU vil derfor favne
flere enn den mer gjengse oppfatning av begrepet
skulle tilsi. Dette får særlig konsekvenser for andelen
ledere i privat sektor. Hvordan det slår ut mht.
kjonnsfordelingen blant lederne, er imidlertid
vanskelig å si
2 Levekårsundersøkelsene gir opplysninger om
intervjupersonenes subjektive oppfatning av sin
stilling. Den intervjuete angir om hun eller han anser
seg å ha en overordnet stilling, som arbeidsleder,
mellomleder eller toppleder. Her er bare andelen som
oppgir å være toppleder tatt med. Den intervjuete
oppgir også selv om vedkommende er sysselsatt i
privat eller offentlig sektor
3 Kvinneandel i ledende stillinger blant kontorfunk-
sjonærer i NHOs medlemsbedrifter. Kilde: NHO
4 Kvinneandel av assisterende direktører og
disponenter blant kontorfunksjonærer i NHOs
medlemsbedrifter. Kilde: NHO
5 Tall fra en gjennomgang bladet Kapital har gjort av
andel av landets 10 000 største aksjeselskaper som
har kvinne som øverste daglige leder. Informasjonen
er hentet fra " Norges største bedrifter", utgitt av
Økonomsk Literatur Norge AS. Dataene er fra 1992
og omfatter bedrifter helt ned til ca. ti ansatte.
Kilde: Kapital nr. 5, 1994

Det er flere grunner til at tall på
ledere i arbeidslivet varierer sterkt
fra undersøkelse til undersøkelse.
Definisjonen av leder kan variere.
Det er derfor viktig å klargjøre hvil-

ket ledelsesnivå vi ønsker opplys-
ninger om. Opplevelsen av, og defi-
nisjonen av, lederskap kan også
variere fra individ til individ og fra
organisasjon til organisasjon. Vi-
dere har det stor betydning hvilke
type enheter som inngår i undersø-
kelsen: Ønsker vi å vite hvor stor
andel kvinnene utgjør av alle le-
dere på et visst nivå, eller vil vi
f.eks. vite hvor stor andel av alle
bedrifter som har kvinnelige ledere
på et gitt nivå? Omfang av under-
søkelsen er også viktig: ønsker vi å
vite noe om hele arbeidsmarkedet/
næringslivet, eller er deler av næ-
ringslivet mer interessant enn an-
dre? Endelig er det å framskaffe
kunnskap om maktforholdene i det
økonomiske liv, særlig det private,
forbundet med en rekke proble-
mer. I det private næringslivet er
ofte lederskap og eierinteresser
nært vevet sammen, og det kan
være problematisk å vite hvilke po-
sisjoner det knytter seg makt og
inflytelse til. I mange tilfeller er
eiendomsforholdene innfløkte. I
tillegg kan det av skatte- og avgifts-
messige grunner være uvilje mot
innsyn i makt- og eiendomsforhol-
dene i deler av det private nærings-
liv.

Undersøkelse av kvinnelige
ledere i de 200 største private
foretak i Norge
For å bidra til noe mer kunnskap
om kjønnssammensettingen blant
lederne i næringslivet fikk de nor-
diske statistiske sentralbyråene i
oppdrag av Nordisk ministerråd å
innhente opplysninger om antall
kvinner og menn i toppledelsen i
store private foretak. Oppdraget
var svært begrenset, og hvert land
ble henstilt til å samle opplysnin-
ger ut fra de enklest tilgjengelige
muligheter. Innsamlingsprosedy-
ren ble dermed ikke identisk i de
fem landene. Tall fra de ulike lan-
dene lar seg imidlertid sammen-
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Et foretak er en institusjonell
enhet som omfatter all virksom-
het som drives av samme eier.
Det kan bestå av en eller flere
bedrifter (for nærmere defini-

ligne i grove trekk. Her skal vi ho-
vedsakelig presentere den norske
undersøkelsen. (For nærmere be-
skrivelse av gjennomføringen av
undersøkelsene i de øvrige landene
henvises til Nordisk ministerråd
1994 b.)

Undersøkelsens formål har vært å
øke kunnskapen om fordeling av
maktposisjoner mellom kjønnene i
det private næringsliv. De viktigste
maktposisjonene ble bestemt til å
omfatte styremedlemmer, medlem-
mer i bedriftsforsamling/repre-
sentantskap, generaldirektør/ad-
ministrerende direktør, den øvrige

Statlig, kommunalt og fylkes-
kommunalt eide foretak er holdt
utenfor ((let gjelder imidlertid
ikke aksjeselskap med storre
eller mindre offentlig eierandel)*
På	 oppys-, grunn av manglende	 1
flinger i registeret er dessuten

enkelte næringer holdt utenfor.
Dette antas å ha marginal be-
tydning for de fleste næringenes
del, fordi de aktuelle foretakene
i liten grad er Privat næringsdrift
og/eller det er snakk om relativt
små foretak.

Den største feilkilden antas
ligge i at bank-, finans- og
forsikringsvirksomhet ikke er
tatt med pga, manglende
registeropplysninger. Inne

ndisse næringene er det en del
dstooremforetak og, etter altm

e, noe sterkere innslag av
kvinner på alle nivaganisa-
sjonen enn det utvalget som er
foretatt.

administrative toppledelsen, leddet
etter toppledelsen og andre med
betegnelsen sjef i de største private
foretakene i Norge ved årsskiftet
1992/93.

De største private foretakene:
Sentralt beliggende og sterkt
mannsdominert
I hvert av de 200 største foreta-
kene blir det utført i gjennomsnitt
880 årsverk, og antallet sysselsatte
ligger på 900 i gjennomsnitt. At
antall ansatte tilnærmelsesvis til-
svarer antall årsverk, tyder på at
deltidsarbeid er lite utbredt i disse
foretakene.

Den gjennomsnittlige omsetningen
er på drøyt 2 milliarder kroner. En
tredjedel har hovedkontor/adresse
i Oslo. Foretakene er alt overvei-
ende (80 prosent) organisert som
aksjeselskap og er relativt konsen-
trert innenfor et fåtall næringer.
Ett av fem foretak (21 prosent)
produserer verkstedprodukter, 14
prosent nærings- og nytelsesmid-
ler, 10 prosent treforedlingspro-
dukter og grafiske produkter, mens
12 prosent tilhører næringene va-
rehandel/hotell og restaurant.

Kvinnene utgjør 27 prosent av alle
sysselsatte i foretakene i undersø-
kelsen. Ifølge tall fra nasjonalregn-
skapet utgjør kvinnene 39 prosent
av alle sysselsatte i privat sektor i
1992. Kvinneandelen er således
langt lavere i de største foretakene
enn gjennomsnittet i det private
næringslivet. Det er dermed grunn
til å vente at kvinneandelen også
blant lederne er lavere i de store
foretakene enn i privat sektor for
Øvrig. De tallene som presenteres
nedenfor, er derfor ikke represen-
tative for næringslivet som sådan
og heller ikke for det private næ-
ringsliv. De forteller imidlertid noe
om maktbalansen mellom kjøn-
nene på sentrale og viktige - kan-
skje de viktigste - arenaene for
maktutøvelse i dag.

sen 
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Få kvinner i foretakenes styrer
Ifølge lov om aksjeselskap av 4.
juni 1976 skal alle aksjeselskap ha
et styre med minst tre medlemmer.
Styret velges av generalforsamlin-
gen som består av selskapets eiere.
Sammen med administrerende di-
rektør utgjør styret toppledelsen i
selskapet. Forvaltningen av selska-
pets anliggender hører under sty-
ret, bl.a. tilsetting av administre-
rende direktør. I store selskap kan
administrerende direktør og styre-
formann ikke være en og samme
person, men administrerende di-
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rektor har rett til å delta, og deltar
oftest i selskapets styremøter.

Så godt som alle foretakene i un-
dersøkelsen oppgav å bli ledet av
et styre som bestod av i gjennom-
snitt åtte medlemmer. 10 prosent
av styremedlemmene var kvinner,
og de var alt overveiende i mindre-
tall i styrene. I bare ni av de 139
foretakene (6 prosent) utgjorde
kvinnene tre eller flere av styrets
medlemmer. Disse foretakene
hadde en kvinneandel blant de sys
selsatte på gjennomsnittlig 43 pro-
sent, dvs. langt over gjennomsnit-
tet for alle de store foretakene, og
var alt overveiende foretak innen
servicenæringene.

Ingen kvinnelig administre-
rende direktør
Samtlige administrerende direktø-
rer i undersøkelsen er menn. Det
totale fraværet av kvinner blant de
Øverste lederne er slående i seg
selv. I tillegg er det slående både i
forhold til kjønnsfordelingen blant
de sysselsatte, og, hvis vi antar at
kvinneandelen blant styremedlem-

Tabell 4: Kvinneandel blant
styremedlemmer, administre-

ledere i (1)ers20-0 1sintogresrte°gpmr°ivvmaretigerei
rende direktører, medie
bedriftsf am

foretak i Norge. Prosent. 1992/93
Totalt

	

Kvinne- 	 antall

	

andel 	 kvinner
og menn

Styremedlemmer
	

10 	 1 018
Medlemmer i bedr.
forsamling
	

20 	 1 462
Administrerende
direktører
	

153
Den øvrige administrative
toppledelse
	

4 	 922
Leddet etter toppledelsen

	
10 	 2 621

Andre med betegnelsen
sjef
	

14 	 6 209

mene sier noe om kvinnenes andel
av eierinteressene, i forhold til
kjønnsfordelingen av eierinteresser
i selskapene. Men akkurat her må
det tas sterke forbehold idet under-
søkelsen ikke gir opplysninger om
hvilke interesser det enkelte styre-
medlem representerer, eierne eller
de ansatte.

Hvert femte medlem i bedrifts-
forsamlingene er kvinne
Som grunnregel skal det i store sel-
skaper ifølge aksjeloven velges en
bedriftsforsamling på 12 medlem-
mer eller mer, bestående av to
tredjedeler valgt på selskapets ge-
neralforsamling og en tredjedel
valgt av og blant de ansatte. Be-
driftsforsamlingen skal føre tilsyn
med styrets og administrerende di-
rektørs forvaltning av selskapet.

Foretakenes bedriftsforsamlinger
bestod i 1992/93 i gjennomsnitt av
22 medlemmer, hvorav kvinnene
utgjorde 20 prosent.

Økende kvinneandel på lavere
ledelsesnivåer
Store foretak har gjerne et hierarki
av ledere. En del foretak består av
flere bedrifter, andre av en rekke
underavdelinger, alle med sine re-
spektive ledere. Gjennomgående er
at kvinneandelen blant lederne
øker når man beveger seg til de
noe lavere nivåer i ledelseshierar-
kiet.

I gjennomsnitt oppgav foretakene
å ha syv toppledere på det admi-
nistrative nivået etter administre-
rende direktør. Av disse utgjorde
kvinnene drøyt 4 prosent. Hvert
femte foretak hadde en eller flere
kvinner representert på dette le-
delsesnivået. I 7 prosent av foreta-
kene utgjorde kvinnene 20 prosent
eller mer av toppledelsen (admi-
nistrerende direktør unntatt).
Dette var alt overveiende foretak

innen service eller kvinnedominert
industri, som nærings- og nytelses-
middelindustri.

På nivået etter toppledelsen utgjør
kvinnene 10 prosent av lederne
som har titler som disponent, avde-
lingssjef, avdelingsdirektør, daglig
leder, regionsjef, fagdirektør mv.
På neste nivå utgjør de 14 prosent.
Eksempler på titler her er personal-
sjef, soussjef, seksjonssjef og
operasjonssjef.

Få kvinner på toppen i næ-
ringslivet - ikke spesielt for
Norge
Nordisk ministerråds undersøkelse
av lederne i det private næringsliv
viser at forholdene i Norge føyer
seg pent inn sammen med de øv-
rige nordiske land. Den nordiske
undersøkelsen, som omfatter de
100 største foretakene i det enkelte
land, er, som nevnt, ikke direkte
sammenlignbar landene imellom.
Bl.a. er det noe variasjon i hvilke
næringsgrupper og ledelseskate-
gorier som inngår (se Nordisk mi-
nisterråd 1994 b). Det generelle
bildet er likevel ganske likt: Kvin-
nene utgjør 2 prosent eller mindre
av de administrerende direktørene,
rundt 10 prosent eller mindre av
styremedlemmene og toppsjefene
utenom administrerende direktør.

Få kvinnelige ledere - mange
forklaringer
Mange års diskusjon om hvorfor
kvinner er så lavt representert på
maktarenaene i samfunnet har
ikke resultert i klare eller entydige
svar. Ulike eller tilsynelatende mot-
stridende teorier behøver da heller
ikke å utelukke hverandre. Snarere
er det mest sannsynlige at årsa-
kene og sammenhengene på dette
området, som på de fleste andre
områder i samfunnet, er å finne i
en rekke mer eller mindre grunn-
leggende forhold. Likevel er det



Samfunnsspeilet 2/94 	 Kvinner og makt

fristende i denne sammenhengen 8.
stille spørsmålstegn ved hvorfor
kvinnene deltar på toppene på en-
kelte maktarenaer og ikke på an-
dre. Av de områdene i samfunnet
som er belyst i denne artikkelen,
representerer det parlamentariske
system og de store private foreta-
kene ytterpunkter i så måte.

I all enkelhet kan vi skille mellom
tre hovedtyper av forklaringer på
hvorfor Milner og menn i ulik
grad innehar lederposisjoner:

- Biologisk relaterte forklaringer,
hvor det mest grunnleggende ele-
mentet er menns og kvinners ulike
roller i forhold til barnefødsler og
-omsorg. Til tross for viktige end-
ringer i kjønnsrollemønsteret og
arbeidsdelingen i familiene de se-
nere år innebærer det nok fortsatt i
dag strengere krav til planlegging
og organisering av dagliglivet, og
en større samlet arbeidsinnsats, for
kvinner enn for menn som ønsker
å satse på en eller annen karriere i
det offentlige liv (j f. intervju med
kvinnelige sjefer i Kapital 1994:5).

- Kulturelt relaterte forklaringer,
hvor man legger vekt på utbredte
oppfatninger om kvinners og
menns ulike egenskaper, noe som
igjen antas å innebære at kvinne-
lige og mannlige ledere har ulike
lederstiler. For eksempel er det en
utbredt oppfatning at kvinnelige
ledere er mer medarbeiderorientert
enn mannlige ledere, mens mann-
lige ledere i større grad er orientert
mot effektivitet og oppgaveløsning.
(For nærmere diskusjon av for-
skjeller i menns og kvinners leder-
egenskaper, se Amble 1993,
Brandser 1993 og Husmo 1993.
Her vises til ytterligere litteratur
om emnet.)

Næss (1994) tar utgangspunkt i
slike oppfatninger av kvinnelige og

mannlige egenskaper og hevder at
strukturelle forhold i den enkelte
organisasjon er bestemmende for
hvilke lederegenskaper som fore-
trekkes. Ifølge Næss utgjør kjønns-
sammensetningen i en organisa-
sjon eller bedrift en viktig struktu-
rell ramme for ulike typer leder-
skap.

- Strukturelt relaterte forklaringer
setter organisatoriske og institusjo-
nelle kjennetegn ved de ulike
maktarenaene i fokus. Det er vel
hevet over tvil at enkelte organisa-
sjoner er mindre åpne for endring
og nye impulser enn andre. For ek-
sempel hevder Kvande og Rasmus-
sen (1987 og 1990) at strengt
hierarkisk organiserte bedrifter
hemmer kvinners avansements-
muligheter.

En annen type strukturell forkla-
ring kunne være at arenaer og or-
ganisasjoner som taper mot andre
med hensyn til innflytelse og makt
i samfunnet, vil være mer åpne for
å rekruttere kvinner - eller om-
vendt, at organisasjoner/arenaer
som i stor grad rekrutterer kvinner,
taper makt relativt til andre. Onde
tunger vil ha det til at dette skjer i
politikken i dag. Skjeie (1991) fin-
ner imidlertid ingen indikasjon på
at dette er tilfellet i norsk politikk.

Kultur og struktur viktig for å
forstå kvinners posisjon i
næringslivet
Biologisk relaterte forklaringer kan
ikke utelukkes å ha betydning for
at kvinner og menn i ulik grad
innehar maktposisjoner i samfun-
net. Det er imidlertid lite trolig at
slike forklaringer er fruktbare for
forstå hvorfor kvinner deltar på en-
kelte arenaer og ikke på andre. For
eksempel er det liten grunn til å tro
at det er forbundet med større pro-
blemer å kombinere barneomsorg
med en lederstilling i en stor be-

drift eller høyeste embetsstilling i
et departement enn med et topp-
very i politikken, f. eks. som minis-
ter.

Oppfatninger eller stereotypier an-
gående kvinners og menns lederstil
eller lederevner kan ha betydning,
både for hva slags stillinger og
oppgaver kvinner søker til og
hvilke stillinger og oppgaver som
åpnes opp for kvinner. Om den
gjengse oppfatningen er at egen-
skaper som konkurransevilje og
-evne, usentimentalitet, målrettet-
het og evne til strategisk tenkning
er avgjørende for en administre-
rende direktør, og at dette er typisk
mannlige, og ikke kvinnelige, egen-
skaper, vil disse posisjonene for en
stor del være stengt for kvinner.
Det er vel grunn til å tro at det fins
slike kulturer og oppfatninger om-
kring den gode leder på viktige
arenaer i samfunnet.

Endelig er det grunn til å anta at
organisatoriske forhold har betyd-
fling for kvinners karrieremulig-
heter på ulike arenaer. Det kan sy-
nes som om parlamentariske orga-
ner, hvor "grasrota" fremdeles har
avgjørende innflytelse, er mer åpne
for endring enn mange av produk-
sjons- og næringslivets (hoved)-
organisasjoner. De siste tiårenes
offentlige likestillingsdebatt har
nok i vesentlig grad bidratt til å
åpne for økt kvinnedeltaking i poli-
tikken. Samtidig har organisato-
riske tiltak som kvotering av kvin-
ner i de fleste politiske posisjoner
hatt stor betydning. En aktiv like-
stillingspolitikk som nedfeller seg i
regler og organisatoriske retnings-
linjer, kan, som vi har sett i deler
av offentlig sektor, vise seg å være
en nødvendig forutsetning for
større likedeling av makt mellom
kvinner og menn også på andre
samfunnsområder. Men at det ikke
er en tilstrekkelig forutsetning, vi-
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ser for eksempel den lave andelen
kvinner blant topplederne i den of-
fentlige administrasjonen, nemlig
blant departementsrådene.

1. Uttalt av D. N. Sadik i Unifem News, 1.3.
1993, fritt oversatt av Randi Kjeldstad.

2. Takk til Jan Furseth og medarbeidere
ved Seksjon for bedriftsregister, Lillian
Flekke og medarbeidere ved Seksjon for
intervjuundersøkelser og Liv Hansen,
Seksjon for demografi og levekår, Statis-
tisk sentralbyrå, for gode råd og teknisk
hjelp til å gjennomføre undersøkelsen.
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Ut av redet - utflytt
trinn

ing ere

Til tross for at stadig
færre unge er i lønnet
arbeid, ser det ikke ut
til at de dermed blir
boende hjemme ten-
ger. Alderen ved det
endelige oppbruddet
hjemmefra har vært
nokså uendret de par
siste tiårene, mens
flyttealderen var at-
skillig høyere for dem
som var født tidlig i
vårt århundre. Stadig
forlater jentene forel-
drehjemmet tidligere
enn guttene. Flytting
hjemmefra skjer ofte i
flere trinn, og det er
langt flere gutter enn
jenter som flytter
hjem igjen efter en
første utflyfting.

Inger E. Texmon

Oversikten over ungdoms
flytting fra foreldrehjemmet
har vært mangelfull
At de aller fleste blant etterkrigs-
kullene forlot oppveksthjemmet før
midten av 20-årene, er nokså vel-
kjent. En presis beskrivelse av flyt-
temønsteret for denne ungdoms-
generasjonen har derimot ikke
vært tilgjengelig. Selv om det er en
viktig milepæl å bryte opp hjemme-
fra, er denne demografiske begi-
venheten lite studert og forstått
helt fram til de siste årene. Dette
kan fastslås både utfra norsk og
internasjonal demografisk littera-
tur (Avery, Goldscheider og Speare
1990, Texmon 1993).

Det er et par særlig gode grunner
til dette. For det første falt det en-
delige oppbruddet hjemmefra sam-
men med giftermålet for et flertall
av dem som var født tidlig i vårt
århundre, og ble følgelig ikke an--
sett som en selvstendig demogra-
fisk begivenhet. En annen grunn er
at den reelle utflyttingen hjemme-.
fra ikke dekkes særlig godt av tra-
disjonelle demografiske data - som
folkeregister og folketelling.

Når heller ikke intervjudata uten
videre gir et fullgodt bilde av ung-
dommens utflytting, er det fordi
flytting fra foreldrehjemmet ikke er
entydig definert. Mange flytter
hjem igjen til foreldrene etter et
midlertidig opphold utenfor foreld-
rehjemmet, eller utflyttingen kan
skje gradvis. De eksisterende data-
kildene har dermed vært sprikende
og motstridende på en del punkter.

Høsten 1992 ble det imidlertid la-
get en spørsmålssekvens om flyt-
ting fra foreldrehjemmet til den
første Omnibusundersøkelsen i
SSBs regi. Med disse spørsmålene
hadde vi til hensikt å kartlegge
flytteprosessen noe bedre enn øv-
rige datakilder hadde gjort. Det er

resultatene fra denne spørsmåls-
sekvensen som i første rekke er ut-
gangspunkt for siste del av artikke-
len, mens de viktigste alternative
kildene bidrar til en samlet oversikt
i den første delen.

Om kildene
Både familiestatistikk, som er en
del av den løpende befolknings-
statistikken, og folketellingene
gir opplysninger om hvor mange
unge som er registrert bosatt
sammen med foreldrene. Grunn-
laget for dette er flyttem

e 
ld

gene til Det sentrale folkeregT-ste-
ret. Ungdom som er under ut-
danning, skal ikke melde flytting
uten at det skjer ved giftermål
eller kjøp av bolig. Om en utflyt-
ting skjer ved start av sambofor-
hold, blir dette heller ikke meldt
til registeret, som dermed har
høyere tall for hjemmeboende
ungdom enn den faktiske ut-
flyttingen skulle gi grunnlag for.

yam& I Familie- og
yrkesundersøkelsen 1988 ble
kvinner født i 1945, 1950, 1955,
1960, 1965 og 1968 og menn
født i 1945 og 1960 bedt om
oppgi når de hadde forlatt
foreldrehjemmet for godt, mens
det i Levekårsundersøkelsen
1987 ble stilt spørsmål om hvor
lenge respondentene hadde
bodd sammen med far og mor.
Både i denne og i de andre leve-
kårsundersøkelsene (fra 1980,
1983 og 1991), samt i Ungdoms-
undersøkelsen 1990 ble respon-
dentene bedt om å oppgi om de
bodde sammen med foreldrene
ved intervjutidspunktet. I tillegg
var det en sekvens av flytte-
spørsmål Omnibusunder-
søkelsen 1992.

Intervjuundersøkelser  skulle de
med gi det beste bildett un 

g-doins utfl •
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Når flytter de unge hjemme-
fra?
Blant menn født i 1945 og 1960,
som var 43 og 28 år ved intervju-
tidspunktet, oppgav halvparten å
ha flyttet hjemmefra for godt først
rundt 21,5-årsalderen. Kvinner fra
de samme kullene flyttet ut for
godt om lag 1,5 år tidligere, det vil
si rundt 20-årsalderen (Familie- og
yrkesundersøkelsen) (se figur 2).
Allerede før 16-årsalderen hadde
10 prosent av mennene født i 1945
forlatt foreldrehjemmet for godt.
Både blant de jevngamle kvinnene,
men særlig blant kvinner og menn
født 1960, drog en langt lavere an-
del ut så tidlig (figur 1). På grunn
av lengre skolegang og et mer
spredt utdanningstilbud var det
mindre aktuelt for 1960-kullet enn
for forgjengerne å bo utenfor forel-
drehjemmet så tidlig.

Den store utflyttingsaktiviteten fin-
ner sted først rundt 20-årsalderen.

Figur 1: Andel som har flyttet ^
hjemmefra i ulike aldere. Kumula-41/
tiv prosent. Menn og kvinner født
1945 og 1960

	 ■Ilr-i/s) ,■ —

Ii/
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Alder

— — Menn født 1945
— Kvinner født 1945
  Menn født 1960
---  Kvinner født 1960

Kilde: Familie- og yrkesundersøkelsen  1988

Rundt halvparten av kvinnene født
i 1945 og 1960 oppgav å ha flyttet
ut for godt mellom 18-årsdagen og
før de fylte 22 år. Mennenes flyt-
ting har vært noe mer spredt ut-
over i 20-årene (figur 1).

I Levekårsundersøkelsen 1987, der
spørsmålet lød annerledes (se ram-
men), er første flytting trolig lagt
til grunn for svaret fra dem som
har flyttet ut mer enn én gang.
Medianalderen (det vil si den alde-
ren da halve kullet hadde flyttet ut)
var her om lag 1,5 år lavere, både
blant menn og kvinner, det vil si
rundt 20-årsalderen for gutter og
18-19 år for jenter født etter 1945
(se figur 2).

Flyttealderen har sunket og
har deretter stabilisert seg
Rundt 1990 var det en vanlig opp-
fatning at ungdom flyttet stadig se-
nere hjemmefra. At unge menn ble
boende i foreldrehjemmet til langt
opp i 20-årene, ble i norske medier
omtalt som et stort problem for da-
gens middelaldrende foreldregene-
rasjon. En slik utvikling har bare i
beskjeden grad støtte i våre data.

Når vi studerer medianalder for
flytting blant menn og kvinner født
i vårt århundre, får vi følgende
bilde:

- Utflytting skjedde tidligere for
kullene født etter 2. verdenskrig
enn for dem som ble født tidlig i
vårt århundre. Medianalderen har
gått ned med flere år for begge
kjønn, både når første og endelig
flytting legges til grunn. Nedgan-
gen ser ut til å ha vært noe større
for menn enn for kvinner (Leve-
kårsundersøkelsen 1987, Omnibus-
undersøkelsen 1992, figur 2).

- Indikasjonene på at endelig utflyt-
ting fra foreldrehjemmet skjer se-
nere for dem som ble født i 1960-
årene enn for dem som ble født ti-
året før, er nokså svake (Familie-
og yrkesundersøkelsen 1988 og
Omnibusundersøkelsen 1992).
Flyttealderen ser heller ut til å ha
stabilisert seg.

- Om første flytting legges til
grunn, er medianalderen for flyt-
ting hjemmefra derimot gått svakt
opp etter kullene født så langt til-
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Levekårsundersøkelsen 1987
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Tabell 1: Andef alderen 20-24 ar
som oppgir å bo hos foreldrene. VITO
Menn og kvinner

Kjønn 1980 1983 1987 1991 1990

Begge kjønn 36 38 41 34 34

Menn 47 51 54 50 45
Kvinner 25 25 27 19 23

Kilder: Levekårsundersøkelsene 1980-1991 og
Ungdomsundersøkelsen 1990

bake som på 1940- og 1950-tallet.
(Levekårsundersøkelsen 1987).
Dette er også påpekt tidligere
(Andersen 1989).

Når forestillingen om flere hjem-
meboere blant de unge har vært så
utbredt, er bakgrunnen at det fin-
nes en rekke plausible forklaringer
på et slikt funn: I motsetning til
tidligere, er det få som er i arbeid
rundt 20-årsalderen. På mange må-
ter synes ikke framtidsutsiktene så
lyse for dagens unge. Foreldrene

har på sin side større boliger, sam-
tidig som utdanningstilbudene -
også på høyskolenivå - er bedre
spredt geografisk enn da de første
etterkrigskullene var under utdan-
ning.

Flere datakilder bekrefter
funnene ...
Andelen som oppgir å bo hjemme
ved intervjutidspunktet, kan ikke
direkte sammenliknes med noen av
målene nevnt ovenfor, men fun-
nene i de øvrige undersøkelsene
supplerer bildet som er gitt oven-
for. Mot siste halvdel av 1980-
årene var det en svak og usikker
tendens til at flere gutter i alderen
20-24 år (født utover på 1960-tal-
let) bodde hjemme (Levekårsun-
dersøkelsene 1980, 1983 og 1987,
tabell 1), mens det senere (i Ung-
domsundersøkelsen 1990 og Leve-
kårsundersøkelsen 1991) igjen har
vært en noe mindre andel som
bodde hos foreldrene. For jentene i

samme aldersgruppe var det ingen
aning i hjemmeboing på 1980-
tallet, mens det også for dem er
registrert en nedgang rundt 1990 i
andel som bodde hos foreldrene.
Også andre kilder for årlig registre-
ring av hjemmeboende unge viser
en stabilitet når perioden etter
1985 betraktes under ett (Gul-
brandsen 1993).

Om det var en svakt økende ten-
dens blant unge menn til å bo
hjemme rundt midten av 1980-tal-
let, har den iallfall vært forbigå-
ende. Boligprisene steg kraftig på
denne tiden, rentene var høye, og
endringer i skattereglene gjorde
låneopptak mindre lønnsomt.
Rundt 1990 falt boligprisene kraf-
tig igjen og rentenivået har senere
falt raskt. Men stadig er utsiktene
for de unge på arbeidsmarkedet
langt mørkere enn de har vært for
foregående ungdomsgenerasjoner.
For å kunne si noe sikkert om be-
tydningen av disse forholdene,
måtte det vært testet empirisk,
men så langt tyder ikke våre data
på at de har hatt noen stor innvirk-
ning på flyttemønsteret.

... andre kilder har bidratt til
forvirring
Vi har allerede påpekt at register-
opplysninger gir en dårlig beskri-
velse av ungdoms reelle flytting ut
av foreldrehjemmet (se ramme). I
tabellen under får vi også bekreftet
i hvilken størrelsesorden forskjel-
len mellom registrerte tall og inter-
vjuopplysninger er. Mens 30-40
prosent av 20-29-åringene har vært
registrert bosatt i foreldrehjemmet
i perioden 1970-1990, oppgav 22-
24 prosent av denne aldersgruppen
det samme ved intervju.

Registertallene har også bidratt til
forestillingen om økt hjemmeboing
blant de unge. Fordi flere var un-
der utdanning eller i samboforhold
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Tabell 2: Andel i alder 20-29 år som bor hos foreldrene. Prosent. 1970-1991
Data-
kilde 1970 1974 1980 1983 1987 1990 1991

Familiestatistikk
Folketelling
Levekårsundersøkelse

32
31 36

35
23 24 24

38
39

22

rundt 1990 enn på 1970-tallet, er
det nå relativt flere som ikke har
registrert sin utflytting ved en
flyttemelding. Det ate omfanget
av hjemmeboing som registeret
forteller om, er dermed bare tilsy-
nelatende.

i funn fra mindre undersøkelser,
for at gutter i større grad tar øko-
nomiske hensyn om de har valget
mellom å bli boende og flytte ut
(Brusdal 1984, 0. Gulbrandsen,
Hansen og L. Gulbrandsen 1992,
Texmon 1993).
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Kvinner flytter tidligere hjem-
mefra enn menn
Et av de klareste funnene vi har -
og som bekreftes av alle datakilder
- er at jentene forlater foreldre-
hjemmet tidligere enn guttene.
Dette gjelder for de to fødselskul-
lene der både menn og kvinner ble
intervjuet i Familie- og yrkesunder-
søkelsen (1,5 års forskjell i median-
alder), og det gjelder for samtidige
fødselskull i de øvrige undersøkel-
sene. Blant de eldste i Levekårs-
undersøkelsen 1987 og i Omnibus-
undersøkelsen, var forskjellen i
kvinners og menns flyttealder enda
noe høyere (2-3 år).

At jentene bryter opp hjemmefra
tidligere enn guttene gjør, kan
blant annet forklares av at de i
gjennomsnitt er to til tre 'Ai- yngre
ved inngåelse av ekteskap og sam-
boforhold. Det bidrar også en del
til kjønnsforskjellene at jenter fra
landsbygda oftere enn gutter til-
trekkes av byenes utdanningsinsti-
tusjoner og arbeidsmarked, mens
guttene i noe større grad oppsøker
lokale arbeidsmarkeder og dermed
kan bli boende hjemme også etter
at de er kommet i arbeid. Det fin-
nes i tillegg holdepunkter, både i
Familie- og yrkesundersøkelsen og

At jentene er noe tidligere modne,
og at de kan tenkes å mestre de
praktiske gjøremål som følger med
å ha eget hushold, trekkes også
fram som forklaring på forskjellen i
flyttealder mellom kjønnene, uten
at dette er bekreftet i data. Derimot
er det kjent fra flere kilder at jenter
i større grad enn gutter hjelper til i
praktiske gjøremål i husholdet
mens de bor hjemme hos forel-
drene. Samtidig utsettes de for
større kontroll. Gjennom utenland-
ske undersøkelser som har kartlagt
konflikt med foreldrene som årsak
til flytting, forteller jenter noe of-
tere om dette (Young 1987). Der-
med kan de alt i alt ha mer å vinne
og mindre å tape på å flytte hjem-
mefra.

Ikke bare alderen ved flytting
hjemmefra er forskjellig for menn
og kvinner. Nærmere analyse av
Familie- og yrkesundersøkelsen vi-
ser stor variasjon mellom kjønnene
i hvordan ulike bakgrunnsvariabler
påvirker flytteatferd. Mens gutters
utflytting framskyndes av høy
sosioøkonomisk status i oppvekst-
familien, av eget utdanningsnivå
og i noen grad av egen inntekt, er
oppvekststed mer utslagsgivende
for jentene.

Mange spørsmål gjenstår å
besvare
Spørsmålssekvensen i Omnibusun-
dersøkelsen 1992 tok sikte på å
kartlegge flere forhold som var
mangelfullt dekket i tidligere kil-
der. For det første var det ønskelig
å klargjøre i hvilken grad direkte
spørsmål om trinnene i utflyttingen
ville gi et annet bilde av flytte-
mønsteret enn hva de øvrige kil-
dene hadde bidratt til. Dernest ville
vi gjerne vite hvor stor andel det er
som ikke flyttet ut av oppvekst-
hjemmet for godt, men som etab-
lerte seg der, i eget hushold, eller
overtok det.

Stort sett var det brukbart samsvar
mellom medianalder for "endelig"
flytting i Familie- og yrkesunder-
søkelsen og i Omnibusundersøkel-
sen - og mellom "første" flytting i
Omnibusundersøkelsen og i Leve-
kårsundersøkelsen 1987. Menn
født for 1940 har imidlertid oppgitt
lavere alder for første flytting i
Omnibusundersøkelsen enn i
Levekårsundersøkelsen, der det
bare ble spurt om ett flyttetids-
punkt (figur 2).

Egen grunngiving av flytting hjem-
mefra var også lite kjent gjennom
annet intervjumateriale og ble
kartlagt i Omnibusundersøkelsen
1992. Men kanskje viktigst var det
å få oversikt over omfanget av til-
bakeflytting.

Flytting i flere trinn er utbredt
Svarfordelingen på de ulike spørs-
målene om flyttestatus ved inter-
vjutidspunktet, viste at 11 prosent
av respondentene, som var 16-79
år, bodde sammen med foreldrene.
I tillegg hadde om lag 5 prosent
overtatt foreldrehjemmet eller
bodde der i eget hushold. 83 pro-
sent var flyttet ut av foreldre-
hjemmet for godt, mens bare 1
prosent var ute av foreldrehjem-



Tabell 3: Andel som har vært midlertidig ute av foreldrehjemmet, fordelt
etter boform ved intervjutidspunktet. Prosent. Menn og kvinner. Ulike
fodselskohorter
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Flytting hjemmefra

Kjønn
Kohorter
født I alt

Ikke ute for godt Ute for godt

Ikke vært
ute av

foreldre-
hjemmet

Vært ute
tidligere 	 for
eller nå

Vært ute
endelig

utflytting

Bare
flyttet

én gang

Begge kjønn I alt 100 40 48

For 1940 100 49 50
1940-49 100 0 2 46 52
1950-59 100 0 1 46 53
Etter 1959 100 21 12 27 40

Menn I alt 100 6 48 39

Før 1940 100 0 0 54 46
1940-49 100 1 2 56 41
1950-59 100 1 2 53 44
Etter 1959 100 22 18 32 28

Kvinner I alt 100 7 3 33 57

For 1940 100 0 1 43 56
1940-49 100 0 2 35 63
1950-59 100 0 0 37 63
Etter 1959 100 21 7 21 51

met, men antok at det var midlerti-
dig. I alt var dermed 89 prosent ute
av foreldrenes hushold for godt.

En videre fordeling av respondent-
ene etter tidligere flyttehistorie, er
vist i tabell 3. Drøyt halvparten av
dem som bodde i foreldrehjemmet,
hadde aldri bodd utenfor det. Like--
dan var det bare noe over halvpar-
ten av dem som var flyttet for godt,
som hadde flyttet ut bare én gang.
Av de i alt 45 prosent som oppgav
en midlertidig flytting, var 5 pro-
sentpoeng enten midlertidig ute
eller returnerte hjemmeboende,
mens 40 prosentpoeng var ute
igjen for godt.

Det er mennene som i størst grad
har flyttet hjem igjen etter en tidli-
gere flytting, hele 54 prosent, når
både de som er ute igjen for godt
og de som fortsatt bor hjemme,
regnes med. For kvinnene gjaldt
det bare 36 prosent (tabell 3). For
mannskull som var født før 1960,
og dermed var gamle nok til at de

Tabell 4: Fordeling etter avstand i tid mellom første og siste flytting' 
r

fo 	 fleste var ute for godt ved intervju-

dem som både har flyttet ut foreldrehjemmet for har vært 40av godt og som ute

Antall år mellom flyttingene

Kjønn Kohorter
født

I alt Under 2 år 2-4 år Over 4 år

Begge kjønn I alt 100 25 26 49

Før 1940 100 13 20 67
1940-49 100 26 24 50
1950-59 100 28 31 41
Etter 1959 100 40 33 27

Menn I alt 100 21 24 55

For 1940 100 11 19 70
1940-49 100 20 23 57
1950-59 100 22 27 51
Etter 1959 100 39 30 31

Kvinner I alt 100 30 29 41

For 1940 100 16 21 63
1940-49 100 39 25 36
1950-59 100 37 37 26
Etter 1959 100 40 37 23

noen endring sannsynligheten for
å flytte tilbake fra de eldste til de
yngre. Kvinner født før 1940 flyttet
derimot oftere hjem igjen enn kvin-
nene født i de neste to tiårene.
Blant de yngste i undersøkelsen var
en stor andel fremdeles hjemmebo-
ende. Omtrent like mange menn og
kvinner blant de yngste hadde aldri
bodd utenfor foreldrenes hushold
(en av fem), men hele 18 prosent
av de yngste mennene og ikke mer
enn 7 prosent av de yngste kvin-
nene enten hadde flyttet hjem igjen
eller bodde midlertidig ute.

Omfanget av tilbakeflytting og for-
skjellen i menns og kvinners retur
til foreldrehjemmet samsvarer godt
med hva som er rapportert fra en
australsk datakilde (Young 1987),
mens et amerikansk arbeid i mot-

i	 idetav foreldrehjemmet tidligere. Prosent. Menn og kvinner. Ulike fødselskohorter 	tidspunktet, hadde skjedd
i
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setning til våre funn, har vist at
tilbakeflyttingsfrekvensen øker i
USA (DaVanzo og Goldscheider
1990).

Flyttingene kommer tettere
enn for
Selv om ikke tilbakeflyttingsfrek-
vensen har avtatt for menn, er det
blitt kortere varighet mellom første
og siste utflytting for yngre kull
(tabell 4). Andelen som flyttet en-
delig ut 4 år eller mer etter første
flytting, har gått ned fra 70 prosent
for dem født for 1940 til 50 pro-
sent av dem født mellom 1950 og
1959, når bare de som har to re-
gistrerte flyttetidspunkt, sammen-
liknes. For kvinnene er det en
minst like sterk sammentrengning i
tid, og for dem er det i tillegg blitt
færre som flytter flere ganger.
Dette gjelder også når vi holder de
yngste i undersøkelsen utenfor, de
som ikke kan si med full sikkerhet
hvor langt de er kommet i flytte-
prosessen. For alle fødselskullene
var det lengre avstand i tid mellom
første og siste flytting blant menn
enn blant kvinner.

At menn oftere flytter i flere etap-
per og at det er lengre avstand i tid
mellom flyttingene, har et par opp-
lagte forklaringer. Menn flytter ofte
ut i forbindelse med militærtje-
neste første gang, og da er det van-
lig å flytte hjem igjen. I tillegg kan
det bidra noe at menn flytter hjem
til foreldrene, iallfall for en kortere
tid, etter samlivsbrudd. Erfaringen
fra våre data tyder ikke på at den
siste gruppen gir noe viktig bidrag
til de observerte mønstrene.

Stort sett er det blant de tidlige
utflytterne det har vært størst til-
bakeflytting (ikke vist her). Riktig-
nok er ikke tilbakeflyttingsprosen-
ten stort mer enn halvparten blant
jentene som flyttet ut før de var 16
al-, mens det gjelder 70 prosent av

guttene som flyttet ut så tidlig. Av
dem som flyttet ut i 18-20-årsalde-
ren, har tilbakeflyttingsfrekvensen
vært drøyt én av tre for jentene og
fremdeles så mye som to av tre for
guttene. For flytting etter 22-års-
alderen har imidlertid tilbakeflyt-
tingsandelene ikke vært mer enn
drøyt 20 prosent for guttene og
drøyt 10 prosent for jentene.

At militærtjeneste gir et viktig bi-
drag til guttenes overhyppighet av
tilbakeflytting, bekreftes av den
store forskjellen blant flytterne i
18-20-årsalderen. Førstegangs flyt-
ting av andre årsaker gir åpenbart
også viktige bidrag, siden gutter
returnerer oftere også etter tidli-
gere eller senere flytting.

Giftermål og samliv viktigste
grunn til å flytte hjemmefra
Giftermål oppgis som den viktigste
grunnen til å flytte hjemmefra for
godt i generasjonen født før 1940.
52 prosent av kvinnene og 44 pro-
sent av mennene født før 1940 har
oppgitt dette som hovedgrunn til
at de flyttet for godt (figur 3). Sa
godt som ingen utflytting skyldtes
samboforhold blant disse fødsels-
kullene. Arbeid og utdanning er
oppgitt som årsak til i alt rundt 35
prosent av flyttingen fra foreldre-
hjemmet, både for menn og kvin-
ner, med arbeid som det viktigste.
Resten av flyttingene (21 prosent
for mennene og 13 prosent for
kvinnene) skyldtes først og fremst
ønske om å komme for seg selv,
foruten militærtjeneste for menn
(5 prosent).

Også i generasjonen født i de to
tiarene etter 1940, var de aller
fleste flyttet hjemmefra for godt da
de ble intervjuet i 1992. Flytting
som følge av samlivsinngåelse var
gått en del tilbake, til under 40
prosent for mennene og 43 prosent
for kvinnene. I tråd med utvik-

lingen av samboforhold har disse
også fått økende betydning som
flytteårsak. For om lag en firedel av
mennene født mellom 1940 og
1959, som flyttet hjemmefra på
grunn av samlivsinngåelse, startet
dette som et samboforhold, mens
den tilsvarende andelen for kvin-
nene var en femdel. Andelen av
flytting fra foreldrehjemmet som
samlet skyldtes arbeid og utdan-
ning, var den samme for mennene
og ate noe for kvinnene sammen-
liknet med generasjonen før. Ut-
danning hadde blitt en stadig vik-
tigere grunn til flytting i tråd med
Okt utdanningslengde, særlig for
kvinner, og arbeid hadde fått desto
mindre betydning som flytteårsak.

Blant de yngste, født i 1960 eller
senere, har nesten ingen av dem
som var flyttet hjemmefra ved in-
tervjuet gjort det på grunn av gif-
termål. Samboforhold er blitt en

Figur 3: Fordeling av oppgitte loy
grunner til endelig flytting ut av
foreldrehjemmet. Prosent. Menn
og kvinner. Ulike fodselskull

Menn
Fait for 1940

Fodt 1940-1959

Fodt etter 1959

Kvinner
Fodt for 1940

Fait 1940-1959

Fodt etter 1959

0 20 40 60 80 100
Prosent

• Giftermål
Samboforhold

1=1 Arbeid
Utdanning

E Andre årsaker
El Bor hjemme

Kilde: Omnibusundersokelsen 1992
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viktigere flytteårsak, men den an-
delen av flytting som skyldes inn-
gåelse av samliv, er samlet gått til-
bake (til noe over en av fire). Dette
skyldes nok at mange i denne al-
dersgruppen (16-27 år ved inter-
vjutidspunktet) ennå ikke hadde
flyttet for godt. Så mye som 25 pro-
sent av de yngste mennene, eller
oppunder halvparten av dem som
er flyttet, har oppgitt andre årsaker
til flytting enn parforhold, utdan-
ning og arbeid, hvorav halvparten
har oppgitt ønske om å bo for seg
selv som den viktigste.

Årsakene til første flytting, er - når
éngangsflytterne holdes utenfor -
stort sett arbeid og utdanning for
kvinner, og disse årsakene samt
militærtjeneste for menn. Svært få
av dem som oppgav samliv som
grunn til utflytting, er altså retur-
nert.
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Husholdninger i framtiden:

Sterk økning i antall alene-
boende

Forandringer i landets
husholdningsstruktur
kan få store konse-
kvenser for eldreom-
sorgen og alderstryg-
den, for eneforsørgere
og for boligbehov og
forbruk. Nye hushold-
ningsframskrivinger
for Norge fram til år
2020 viser at vi må
regne med en sterk øk-
fling i antall enperson-
husholdninger, særlig
blant eldre kvinner,
dersom endringene i
husholdningenes sam-
mensetning blir slik
som observert midt på
1980-tallet. Dessuten
blir det mange flere
enslige foreldre. Antall
par uten barn går også
sterkt opp, på bekost-
ning av barnefamilier.
Antall samboere stiger
jevnt, men andelen av
denne husholdnings-
typen i alle hushold-
ninger forblir beskje-
den.

Nico Keilman

Artikkelen gir de første resultatene
av et forskningsprosjekt med for-
målet å utvikle en metodikk som
kan brukes for å kartlegge befolk-
ningens framtidige husholdnings-
struktur. Prosjektet består av to de-
ler: en husholdningsframskriving
På makronivå, og en på mikronivå.
Makroframskrivingen, som rappor-
teres her, gir innsikt i antall hus-
holdninger av forskjellige typer, og
antall personer i slike husholdnin-
ger, fordelt etter alder og kjønn..
Det er med andre ord befolknin-
gens husholdningsstruktur (forde-
ling av landets befolkning etter for-
skjellige husholdningstyper) som
står sentralt i denne makrofram-
skrivingen. Mikroframskrivingen
fokuserer på måten de enkelte hus-
holdninger er sammensatt på
(husholdningens struktur). 1

Store forandringer i befolknin-
gens husholdningsstruktur
Danning av nye husholdninger og
oppløsning av bestående hushold-
ninger påvirker landets hushold-
ningsstruktur. Også barn som fø-
des eller som flytter hjemmefra fø-
rer til husholdningsforandringer.
Med begrepet husholdningsdyna-
mikk mener vi mønstret i slike hus-
holdningsforandringer: hvor ofte
opplever et individ en slik hushold-
ningsbegivenhet, og når i livet
skjer det? (Se grå boks.)

Dersom husholdningsdynamikken,
slik den er observert midt på 1980-
tallet, også gjelder de kommende
tre tiår, må vi regne med en be-
traktelig forandring i landets hus-
holdningsstruktur. Resultatene av
våre framskrivinger tyder på føl-
gende viktige trekk i husholdnings-
utviklingen mellom 1990 og 2020:

- Antall enpersonhusholdninger
stiger med en tredjedel: fra
740 000 til 990 000. Spesielt
er det eldre aleneboende kvin-

ner og middelaldrende alenebo-
ende menn som blir fler.

- Antall gifte par uten hjemmebo-
ende barn øker med 35 prosent:
fra 360 000 til 490 000.

- Dette går på bekostning av an-
tall gifte par med barn, som går
ned fra 510 000 til 390 000. Det
er særlig familier med tre eller
flere barn som det blir færre av.

- Til tross for en sterk økning i
antall samboere, særlig de som
bor sammen med ett eller flere
barn, forblir antall husholdnin-
ger av denne typen i stort min-
dretall sammenlignet med an-
dre husholdningstyper. Antall
sambopar uten barn kommer til
å stige fra 100 000 til 120 000;
sambopar med hjemmeboende
barn går opp fra 30 000 til
50 000. Likevel kommer ande-
len av husholdningene som be-
står av et sambopar med eller
uten barn ikke til å forandre seg
vesentlig, og ligger i hele fram-
skrivingsperioden på ca. 7 pro-
sent av alle private husholdnin-
ger.
Det blir mange flere enslige for-

eldre: 180 000 i 2020, mot
125 000 i 1990.

Totalt antall private husholdninger
går dermed opp fra dagens 1,95
millioner til 2,30 millioner om 30
år. Antall husholdninger øker ster-
kere enn folketallet. Det vil bety at
gjennomsnittsstørrelsen på priva te
husholdninger går ned fra 2,2 per-
soner pr. husholdning til 2,1. I til-
legg til en forutsetning om kon-
stant husholdningsdynamikk (re-
gistrert på midten av 1980-tallet)
er disse beregningene også basert
på følgende antakelser:

- Kapasitet i institusjoner for el-
dre, som lå på 45 000 i 1990,
forblir konstant.
Antall fødsler og dødsfall i fram-

tiden er lik tallene i SSBs
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$ka.i...ii	
içø:If'..:aktisk

registrert

	..-..

:.ii,":,:frytte

mefra fortsatt bli stående
registrert som bosatt i foreldre-
hjemmet. Dessuten melder ikke
alle

•

ret. Det antas særlig å gjelde den
første tiden etter inngåelse av

og ekteskapsbrudd. Derfor
overestimerer folketellingen
spesielt antall hjemmeboende
unge voksne, og underestimerer
antall sambopar og enperson-

samboforhold,

husholdninger. F&Y har blant
annet spørsmål om faktisk
parforhold og andre hushold-
ningssporsmål (SSB 1991). Me

d

denne informasjonen har vi
korrigert husholdningstallene
fra folketellingen. Derfor er
husholdningstallene som pre
senteres her ikke . samsvar med

1992, tabellene

offisielle tall somi9S Sos eBg 
f.eks.

eoa k s)r vs as rBe
tidligere

tall avspeiler den	 tis
husholdningssituasjonen, men s

faktiske

de offisielle tallene 

ir

innsikt
husholdningssammensetningen.
slik den kommer fram folkere-
gisteret.

F&Y gir også opplysninger om
respondentenes eventuelle
inngåelse og oppløsning av
ekteskap og samboforhold i et
livsloPsPersPektiv. Vi har data
fra tidspunktet vedkommende
flyttet hjemmefra til intervju
tidspunktet På
disse	 g
beregnet sannsynligheaterr 

vi
 at

menn og kvinn •

for Hèk$.enipel.., flytting ::14éitittiefra,
inngåelse eller,..400010Snjrit'av et
sarribo,Ip110r:!ekteskapsfothold;: :: 4
"fa barn, flytting til en institusjon
for eldre og så videre. Sann-
s)inlighete. :00?i"Egjelder perioden
1984-1988. Det 'er disse sanri-
sYtifigliOter for tne4n.: og kvinner
i femårsaldersgrupper vi bruker
for å kvantifisere begrepet
htiOhOI4ningstindiiiikk  nevnt
hovedteksten. Fordi F&Y ikke
dekker alle husholdningstyper
og -begivenheter, og heller
alle aldersgrupper som vi ønsket

ha iii...0d::::: :::ii:::litisholdningsfram-
ski*4igen;:::vair4 ,,,ii6c1t til
gjennomføre : en, del indirekt,,,,,,
estimeringer (blant annet på
grunn AV""' svenske og tiederia.p.d-
sk6, :data) og å bruke ulike forut-
setninger om aldersmonstret7tE ::::::
disse sannsynlighetene. Dødelig-
het er blitt analysert på grunnlag

'opplysninger fra folkeregiste
-ret.-

Man kan lage husholdningsfram-
sktivinger ved å anta at sann-
synlighetene for husholdnings-
begivenheter, slik som observert
i perioden 1984-1988, også
kommer til å gjelde i framtiden,
for så å anvende dem pa befolk-
ningens husholdnffigsstruktur
slik som observert i 1990.
Metodikken er nærmere omtalt
Van Imhoff og Keilman (1991);
Brunborg og Keilinan (under
publisering) drøfter prinsippene
i den nåværende anvendelsen
for Norge.

opplysningene har av

er femårs-
aldersgrupper opplever for k .

slige husholdningsbegivenheter,
per

befolkningsprognose (det så-
kalte mellom-alternativet) fra
1993 (Ukens statistikk 51/52,
1993); i denne omgangen er
ikke innvandring tatt med i be-
traktning.

Vi har også gjennomført en del ek-
stra framskrivinger der vi tar hen-
syn til det faktum at både sambo-
skap og skilsmisse i det siste har
blitt mer vanlig enn midt på 1980-

tallet. Selv om tallene for hushold-
ningsutviklingen blir litt annerle-
des i disse alternative framskrivin-
gene, viser de også den generelle
tendensen beskrevet ovenfor.

Utvikling i antall hus-
holdninger
Framskrivingen viser at antall pri-
vate husholdninger kommer til å
stige fra 1,95 millioner i 1990 til
2,30 millioner i 2020 (se figur 1),

dersom våre forutsetninger (se grå
boks) legges til grunn. Antall hus-
holdninger med et ektepar varierer
lite, og ligger i hele framskrivings-
perioden rundt 870 000. Mens det i
1990 bor minst ett barn i de fleste
av disse husholdninger (515 000
husholdninger), kommer bildet til
å snu seg i løpet av 30-årsperioden,
slik at flertallet av husholdningene
med et ektepar ikke har hjemme-
boende barn i 2020 (485 000 hus-



Figur 1: Husholdninger etter type

Figur 2: Befolkning etter husholdningsposisjon, kjønn og alder. 1990
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holdninger). Denne trenden forkla-
res delvis med den generelle ald-
ringen i befolkningen. Det ligger
dessuten også atferdsforklaringer
bak denne trenden: Antall ektepar
med barn går ned fordi flere par
forblir barnløse eller får bare ett
eller to barn, og fordi flere ekte-
skap oppløses mens barna fortsatt
bor hjemme.

Mest påfallende er den sterke øk-
ningen i antall enpersonhushold-
ninger, dvs. fra 425 000 til
525 000 for kvinner, og fra
315 000 til hele 465 000 for menn.
Enpersonhusholdninger utgjorde
38 prosent av alle private hushold-
ninger allerede i 1990, men i 2020
vil denne andelen ifølge framskri-
vingen ha steget til 44 prosent.
Også denne trenden er i samsvar
med den generelle befolknings-
aldring. I 1990 var 34 prosent av
alle aleneboende 65 år eller eldre -
i 2020 ma vi regne med en andel
eldre aleneboende på 41 prosent.

Menn Alder 	 Kvinner
Befolkningspyramider
Endringene vil være enda større
når vi ikke betrakter totalt antall
husholdninger, men går litt mer i
detalj og ser på menns og kvinners
husholdningsposisjon i ulike al-
dersgrupper. Figurene 2 og 3 viser
en befolkningspyramide for årene
1990 og 2020, der enkeltindividers
posisjon i husholdningen er blitt
tegnet inn. De ulike posisjonene er
om man er hjemmeboende barn,
bor sammen med en partner (en-
ten ektefelle eller samboer) - even-
tuelt med barn, om man bor alene
eller om man har en annen hus-
holdningsposisjon (for eksempel
enslig forelder eller bor på institu-
sjon). Analyseenheten i figurene 2
og 3 er altså person, mens i figur 1
var analyseenheten husholdning.
Her ser vi helt klart nedgangen i
antall individer som bor sammen
med en partner pluss ett eller flere
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Menn Alder Kvinner

barn. økningen i antall eldre alene-
boende kvinner (over 65 år) er dra-
matisk - fra 195 000 i 1990 til
290 000 30 år senere. For alenebo-
ende menn må vi også regne med
en kraftig økning, særlig i alders-
gruppen 40-70 år.

Flere samboere
Resultatene hittil er basert på en
forutsetning om at husholdnings-
forandringer, slik vi har observert
dem midt på 1980-tallet, også
kommer til å gjelde for framtiden.
Denne framskrivingen kaller vi for
referansealternativet. Det er mye
usikkerhet knyttet til den slags for-
utsetninger, men det en kan være
sikker på er at framtidens monster
når det gjelder pardannelse og
-oppløsning ikke vil bli det samme
som før. For eksempel, ferske tall
fra SSBs Omnibusundersøkelse vi-
ser at samboforhold er blitt mer
populært de siste 15 år. Av kvinner
i alderen 20-44 år var andelen sam-
boere 5 prosent i 1977, 18 prosent

i 1987 og 22 prosent i 1993 (Ukens
statistikk nr. 12, 1994). Dessuten
var antall samboere med barn ca.
60 000 i 1993 ifølge SSBs Familie-
statistikk (SSB, 1994, tabellene 3.1
og 3.2). Disse nylig observerte tal-
lene ligger mye høyere enn tilsva-
rende framskrivingsresultater ba-
sert på referansealternativet. Der-
for har vi også beregnet en alterna-
tiv framskriving. Med utgangs-
punkt i referansealternativets for-
utsetninger om husholdnings-
forandringer, har vi fordoblet alle
sannsynligheter for inngåelse av et
samboforhold for barnløse menn
og kvinner i alle aldersgrupper (et-
ter samboforholdets start kan de
naturligvis få barn). Sannsynlighe-
tene for å gifte seg når man (ennå)
ikke har barn er satt på et nivå som
ligger 45 prosent lavere enn i
referansealternativet. 2 De øvrige
forutsetningene er som i referanse-
alternativet. Konsekvensene av
denne beregningen er illustrert i
figur 4.

Med økt tilbøyelighet for å gå inn i
samboforhold ser vi naturligvis et
høyere antall samboere i 2020 i
forhold til referansealternativet. Til
tross for økt popularitet av sambo-
skap og lavere antall giftermål, lig-
ger - litt overraskende - antall ekte-
par nesten like høyt som i referan-
sealternativet. Forklaringen her er
at et økt antall samboere ville ha
fat til et høyere antall ekteskap
hvis giftermålssannsynligheten
ikke hadde blitt redusert med 45
prosent, men hadde vært uforan-
dret - tilbøyeligheten for å inngå
ekteskap for de som allerede har
en partner er høyere enn for de
som fortsatt bor alene. Denne posi-
tive effekten på antall ektepar er
dermed nesten like stor som den
negative effekten som konsekvens
av lavere giftermålssannsynlighe-
ter, og antall ektepar er bare litt
lavere enn i referansealternativet.
Fra figur 4 kommer det også fram
at økt antall samboskap fører til
færre enpersonhusholdninger.
Dette henger sammen med at sam-
bopar i stor grad rekrutteres fra
gruppen aleneboende.

Økt skilsmissehyppighet
Figur 4 viser også private hushold-
ninger av ulike typer i 2020, basert
på forutsetningen at skilsmisse-
sannsynligheten for menn og kvin-
ner er 50 prosent høyere enn i
referansealternativet. De øvrige
forutsetninger er de samme som i
referansealternativet. Antall ens-
lige foreldre stiger forholdsvis bratt
i perioden 1990-2020. Størst utslag
gir imidlertid denne varianten i an-
tall enpersonhusholdninger i år
2020, som da blir 1,1 millioner,
mot 990 000 i referansealternati-
vet. For aleneboende menn er ef-
fekten av økt skilsmissesannsynlig-
het litt sterkere enn for alenebo-
ende kvinner, fordi de fleste opp-
løsninger av barnefamilier fører til
en enslig mor og en aleneboende
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mann. Antall ektepar blir litt la-
vere, særlig de som ikke har hjem-
meboende barn. Forklaringen her
er at skilsmisserisiko for ektepar
med barn ligger lavere enn slik ri-
siko for ektepar uten barn.

Press på institusjoner for eldre
I 1990 var det 45 000 plasser i in-
stitusjoner for eldre. I framtiden
må vi regne med en betydelig stig-
ning i antall eldre. Hvis vi antar at
behovet pr. eldre person for en
plass i et alders- eller sykehjem
ikke kommer til å endre seg vesent-
lig, vil aldringen av befolkningen
fore til økt press på slike institusjo-
ner. For å illustrere dette presset
har vi laget en beregning uten ka-
pasitetsbegrensning. S annsynlig-
hetene for å flytte mellom en privat
husholdning og en institusjon
(både inn og ut), eller for å do på
institusjonen, er i denne varianten
i samsvar med det vi vet for året
1990. Figur 5 viser hvordan dette

Ektepar 	 Enperson- Enslig Annen

2020, okt samboskap 	 Ei 2020, okt skilsmisse

slår ut for husholdningsstrukturen
for eldre menn og kvinner i 2020.

Med ubegrenset kapasitet og
samme behov som i 1990 må en
regne med ca. to ganger så mange
plasser i 2020 (90 000) som i dag.
Omvendt blir det, med konstant
kapasitet, et uoppfylt behov for ca.
45 000 plasser på institusjoner for
eldre om 30 år, dersom behovet
blir det samme. Det er særlig menn
som kommer inn på institusjon i
langt stone grad enn når vi regner
med konstant kapasitet. For kvin-
ner går effekten i samme retning,
men den er ikke så stor som for
menn. Forklaringen er økningen i
antall aleneboende eldre. Institu-
sjonsbefolkningen rekrutteres fast
og fremst fra aleneboende eldre, og
aleneboende eldre menn har mye
stone sannsynlighet for å komme
inn på institusjon enn jevngamle
kvinner. Årsaken til sistnevnte ef-
fekt er uklar - eldre kvinner klarer

seg kanskje bedre alene enn eldre
menn. For private husholdninger
får kapasitetsbegrensningen først
og fremst en virkning for alenebo-
ende, igjen som folge av at
institusjonsbefolkningen særlig re-
krutteres fra enpersonhushold-
ninger. Men effekten er beskjeden,
som figur 5 viser (med mindre man
ser på de aller eldste, for eksempel
personer over 95 år). For alenebo-
ende kvinner under 80 år er det
ingen effekt i det hele tatt, fordi det
er svært lite sannsynlig at de kom--
mer på institusjon. Antall eldre ek-
tepar uten hjemmeboende barn på-
virkes også noe av kapasitets-
begrensning for institusjoner.

Usikker utvikling
I denne artikkelen har y illustrert
hvordan befolkningens hushold-
ningssammensetning kan komme
til å se ut i løpet av de kommende
30 år når y bruker ulike forutset-
ninger om danning og oppløsning
av husholdninger. Om forutsetnin-
gene som er blitt presentert i
denne artikkelen kommer til å rea-
liseres, er meget usikkert. Vi er
ikke i stand til å formulere et sett
med realistiske husholdningsfor-
ventninger. I stedet har vi brukt
flere litt mer ekstreme forutsetnin-
ger (50 prosent høyere skilsmisse,
dobbelt så høyt samboskap og 45
prosent lavere giftermål, økt kapa-
sitet på aldershjemmene) som like-
vel ikke kan betraktes som helt uri-
melige. Dermed danner vi en
spennvidde av mulige framtidige
husholdningsutviklinger, som
sannsynligvis kommer til å omfatte
den ynkelige utviklingen de kom-
mende årene. Dessuten er det flere
"tunge" tendenser i husholdnings-
utviklingen som i liten grad lar seg
påvirke av disse alternative forut-
setninger: vekst i antall enperson-
husholdninger og par uten hjem-
meboende barn, nedgang i antall
par med barn, og økte antall sam-

Samboere Samboere
uten barn med barn

Ektepar
uten barn

Figur 4: Sammenligning av husholdningstyper i 1990 og 2020

Private husholdninger i 1 000
1 200

med barn husholdning forelder
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Husholdninger

boere og enslige foreldre. Nivået i
disse tallene kan variere mellom
ulike alternativer, men hovedtrek-
kene er de samme. Dermed følger
Norges befolkning en utvikling vi
har sett siden 1950-tallet, og som
også er en hovedtrend for en rekke
andre vestlige land.

1. Mikroframskrivingen, som utgjør neste
trinn i prosjektet, gjennomføres på det
individuelle nivået og ville kunne gi svar
på spørsmålet om hvem som bor sammen

med hvem i et utvalg av husholdninger.
Prosjektet, som er delvis finansiert av
Sosialdepartementet, er et samarbeid
mellom Seksjon for demografi og levekår
og Gruppe for EDB i Avdeling for person-
statistikk, og Seksjon for offentlig øko-
nomi og personmodeller i Forsknings-
avdelingen.

2. Det er uklart hvor mye giftermålssann-
synlighetene går ned i en situasjon der
sannsynligheter for inngåelse av et
samboforhold blir dobbelt så høye som
midt på 1980-tallet. En ukjent del av de
"ekstra" samboere vil betrakte denne

samlivsform for et varig alternativ for
ekteskapet, og ikke gifte seg. At vi har
valgt en nedgang på 45 prosent i gifter-
målssannsynlighetene har følgende grunn.
Dersom bare sannsynligheter for inngåelse
av samboforhold fordobles, og sannsynlig-
hetene for å gifte seg beholdes uendret, får
vi 44,6 prosent flere samboende par i 1995
enn i referansealternativet samme år. Vi
antar at 45 prosent av samboere i alterna-
tivet med dobbelt så høye sambosann-
synligheter aldri vil gifte seg. Derfor har vi
satt giftermålssannsynligheter på et 45
prosent lavere nivå enn i referanse-
alternativet.
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Fi 	 -vanene: Når til-
budene øker og kontrollen
minker

Im- og TV

Til tross for nærmest
ukontrollert økning i
tilbudet av videofil-
mer og TV-kanaler
endrer folks seervaner
seg lite: Kinofilmen
holder stand, nyhets-
programmene er sta-
dig de mest populære
og folks valg av video-
filmer skiller seg lite
fra kinotilbudet. Det er
i forste rekke barn og
unge som fanger opp
de nye signalene og
utnytter valgfriheten.

Odd Frank Vaage

Helt fra filmens tidlige barndom
har det vært diskusjon om levende
bilders påvirkning på seerne. Sær-
lig har oppmerksomheten vært ret-
tet mot eventuelle skadevirkninger
de har på barn og unge, spesielt
skildringer av vold og scener som
på annen måte kan virke skrem-
mende. For å hindre at slike bilder
skal kunne vises uhemmet blant
kinopublikum, løste man dette pro-
blemet ved å innføre en sensurin-
stans, Statens Filmkontroll, som
ble opprettet i 1913. Denne instan-
sen hadde mulighet til å øve en ut-
strakt kontroll over hvilke filmer
som kunne vises på norske kinoer,
og hvilke aldersgrupper som skulle
få lov til å se de ulike filmene. I
Statens Filmkontrolls retningslinjer
heter det bl.a.:

"Filmkontrollen må ikke godkjenne
bilder hvis forevisning den mener
ville stride mot lov eller krenke ær-
barhet eller virke forrående eller
moralsk nedbrytende."

Denne situasjonen varte helt fram
til begynnelsen av 1960-tallet, da
fjernsynet for alvor kom til Norge.
Det nye mediet spredte seg raskt
inn i folks stuer og ble snart det
dominerende mediet for levende
bilder. En slik elektronisk bilde-
formidling gjorde det umulig å ha
noen kontroll over hva forskjellige
aldersgrupper skulle få se. Film
som vises i fjernsynet er ikke un-
derlagt Statens Filmkontroll. I ste-
det lå sensuren i at NRK, som
monopolinstitusjon øvet så streng
selvsensur at sterke scener ikke ble



Prosentandel som  bar sett, og minutter de 	brukt på
og vit100 pr. dag, prosentandel sörtChär vært på kilitt', :og antall ganger de

1992.har vært der pr. år, etter alder og kjønn.

9-15 år 16-24 år 25-79 år

Alle Menn Kvinner Alle Menn 	 Kvinner Alle Menn Kvinner

Fjernsyn:
Andel seere pr. dag 89 90 89 71 69 72 80 82 78
Minutter sett pr.dag 110 113 107 138 144 132 142 148 134

Video:
Andel seere pr. dag 21 23 18 18 24 12 7 8 6
Minutter sett pr. dag 74 84 58 107 109 103 66 71 59

Kino:
Andel besøkende pr. år 79 74 85 91 94 88 41 40 42
Antall besøk pr. år 5,2 5,7 4,7 9,8 10,1 9,7 5,0 4,8 5,3

Personer som svarte 207 113 94 305 150 155 1 615 823 792
Kilde: Mediebruksundersokelsen 1992
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formidlet i det hele tatt, eller bare
etter et visst klokkeslett på kvel-
den. Utover dette var det opp til
den enkelte lisensbetaler å fungere
som sensurinstans, overfor sin
egen og eventuelt over sine barns
fjernsynsseing.

NRK svekket som sensurinstans
Med videofilmene og de nye satel-
littkanalenes inntog i begynnelsen
og midten på 1980-tallet, forsvant
NRKs monopol på elektronisk for-
midling av levende bilder. Med det
forsvant også NRK som toneangi-
vende sensurinstans på dette feltet.
Det er i enda større grad blitt opp
til medlemmene av den enkelte
husholdning å være sitt eget utø-
vende sensurorgan. Dette skjer i en
tid med stadig økende og mer
uoversiktlig vrimmel av program-
mer, kanaler og videofilmer.

Vi skal se litt nærmere på hva fore-
liggende data kan fortelle oss om
hvordan folk takler denne nye si-
tuasjonen med utvidete muligheter
og utvidet ansvar: Hva er det folk
velger å se på av det fjernsyn, vi-
deo og kino formidler i dag?

Vi vil spesielt legge vekt på for-
skjellen i seingen mellom tre al-
dersgrupper. Den ene gruppen er
barna; de mellom 9 og 15 år. Den
andre gruppen er de unge; de mel-
lom 16 og 24 år. Til sammenlig-
ning har vi valgt å slå sammen alle
mellom 25 og 79 år, dvs. de voks-
ne. Det er uten tvil klare variasjo-
ner i mediebruken innenfor grup-
per som omfatter så mange Ars-
klasser. Grupperingen gir likevel
holdepunkt for å belyse aldersmes-
sige variasjoner.

Dataene er i hovedsak hentet fra
SSBs Mediebruksundersøkelse
1992. For å få stort nok tallmate-
riale til å vurdere videoseing er
slike tall fra denne undersøkelsen

slått sammen med tallene fra Kul-
tur- og mediebruksundersøkelsen
1991.

To timer til fjernsynsseing
Fire av fem nordmenn ser på fjern-
syn en gjennomsnittsdag. Vi bruker
i underkant av to timer pr. dag på
dette, noe mer i helgene enn ellers
i uka. Vi ser mest fjernsyn om vin-
teren og betydelig mindre i som-
mermånedene. Seertallene har ikke
endret seg i særlig grad de siste 15
åra, selv om tilbudet har økt kraf-
tig. På 1960- og 1970-tallet kunne
man få med seg det meste av det
som ble vist i TV. Nå er det bare de
færreste program man kan få sett.
Derfor er dagens TV-seing i mye
større grad basert på mer eller
mindre bevisste valg, der det meste
må utelukkes. Har man viktigere
eller mer interessante gjøremål,
blir TV-seingen droppet helt. Det er
ikke tilfeldig at pensjonister ser at-
skillig mer på TV enn småbarns-
foreldre.

Tabell 1 viser at de tre aldersgruip-
pene er ulike i sin daglige medie-
atferd. Barn ser oftere fjernsyn enn
de unge og de voksne. Ni av ti barn

ser fjernsyn en gjennomsnittsdag.
De ser derimot ikke så lenge på
fjernsyn pr. dag som de andre
gruppene. De er antakelig for rast-
lose og aktive til å sitte lenge foran
TV-skjermen.

De unge er de minst ivrige fjern-
synsseere. Syv av ti unge ser fjern-
syn på en gjennomsnittsdag. Ver-
den utenfor hjemmet lokker mange
av dem vekk fra TV-apparatet,
gjerne til organiserte idretts- eller
kulturaktiviteter.

Gutter og jenter er nokså like i sin
fjernsynsatferd på barnestadiet.
Blant de unge og de voksne er det
ikke så store forskjellen i hyppighe-
ten av fjernsynsseing, men menn
ser tydeligvis noe lenger på fjern-
syn når de først sitter foran skjer-
men.

Unge gutter ser mest video og
går mest på kino
Det har vært en formidabel økning
i salget av videospillere i de seinere
åra. Nærmere 60 prosent av befolk-
ningen har i dag tilgang til video i
hjemmene sine. økningen i bruken
har derimot ikke vært av samme



Tabell 2: Typer fjernsynsprogram sett en gjennomsnittsdag,
Norm. Prosent. 1992 	

s ag, etter alder og

9-15 år 16-24 år 25-79 år

Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner 	 Alle Menn 	 Kvinner

Sport 15 15 15 18 23 14 	 27 34 18
Nyheter 19 20 17 51 49 52 	 77 79 75
Info om samfunn 3 4 3 9 8 10 	 13 14 12
Info om kultur 2 1 2 3 1 5 	 4 5 4
Teknikk/vitenskap 1 1 0 1 0 2 	 1 1 1
Naturprogram 3 4 1 2 2 2 	 4 4 4
Andre infoprogram 4 6 1 6 3 9 	 9 7 10
TV-teater 1 1 1 0 0 1 	 1 1 0
Ballett 0 0 0 1 0 2 	 1 0 1
Spille-/TV-film 25 27 23 29 31 28 	 19 21 18
TV-serier 23 22 25 23 21 25 	 18 15 22
Musikkvideoer 10 12 9 9 10 9 	 3 3 2
Seriøs musikk 1 0 1 1 1 1 	 2 2 2
Sporrekonkurranser 12 8 16 11 12 11 	 9 7 11
Annen underholdning 27 25 28 32 38 26 	 32 30 33
Barne-/ungdomsprogram 40 34 47 17 15 20 	 14 10 18
Religiose program 1 0 1 0 0 1 	 1 1 2
Andre/uspesifiserte progr. 7 12 0 8 6 9 	 6 6 6

Personer som svarte 185 102 83 215 102 113 1 292 677 615

Kilde: Mediebruksundersokelsen 1992
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omfang. Omtrent 10 prosent av
den norske befolkning ser på video
en gjennomsnittsdag.

Når det gjelder hvem som ser vi-
deo, finner vi et noe annet monster
enn for fjernsyn: Barn og unge ser
atskillig oftere video enn voksne,
opptil tre ganger så ofte. En av fem
barn og unge ser på video en gjen-
nomsnittsdag. De unge bruker at-
skiing mer tid pr. dag på dette enn
andre.

Både blant barn, unge og voksne er
det tydelig at gutter og menn er de
ivrigste videoseerne. Spesielt gjel-
der dette de unge, der gutter ser
video dobbelt så ofte som jentene.

Til tross for 35 års konkurranse
med fjernsyn og 15 år med video,
har kinofilmen fortsatt en sterk
stilling. I overkant av halve den
norske befolkningen går på kino i
løpet av et år. Barn, og spesielt
unge, går atskillig oftere på kino
enn de voksne. Det horer nærmest
med til unntaket at ungdom ikke
har vært på kino i løpet av et år.
Ikke bare er de kinogjengere, de
går også temmelig ofte på kino.

Barna ivrigste satellittkanal-
seere
En klar majoritet, både blant barn
og voksne, velger NRK når de ser
på TV. Denne kanalen har derimot
bare halvparten av de unge TV-se-
erne med seg. Nesten halvparten
av alle barna som ser på TV en
gjennomsnittsdag, ser på andre ka-
naler enn NRK. En av fire ser på
satellitt-TV. Barna er de minst kon-
servative når det gjelder kanalvalg.
De har neppe den samme lojalitets-
følelsen og autoritetstroen overfor
NRK som det ser ut til at de voksne
har.

Blant dem som har tilgang til satel-
litt-TV synker NRKs andel blant

barna drastisk: Kun et mindretall
ser på NRK. Tre av fire ser på
andre kanaler og mer enn 50 pro-
sent ser på satellitt-TV. Blant de
unge er tendensen den samme: Det
er klart flere som ser på andre ka-
naler enn NRK. Blant de voksne
endrer derimot situasjonen seg lite,
selv om de får satellittkanaler inn i
huset. Omtrent like stor andel ser
på NRK likevel.

Nyheter sterk stilling blant de
voksne
Kategorisering av programmer, fil-
mer osv. er en vanskelig, av og til
en umulig oppgave. Alle slike kul-
turytringer er unike i sitt vesen og
dermed forskjellige fra hverandre.
Likevel er det ofte visse felles kjen-
netegn som går igjen i flere pro-
grammer eller filmer som kan gjø-
re detdet interessant å plassere dem i
en egen kategori eller gruppe. For-
delingen i tabell 2 over program-
mer som vises på fjernsyn, er en
forholdsvis enkel kategorisering,

selv om enkelte program faller
utenfor disse kategoriene.

Programfordelingen viser hva folk
ser på, noe som har en klar sam-
menheng med hva fjernsynskana-
lene selv prioriterer å sende. Forde-
lingen gruppene imellom uttrykker
derimot et tydelig skille i preferan-
sene.

Det er helt klart at spesielt barn,
men også de unge, i mindre grad
enn de voksne foretrekker sports-
sendinger, nyheter og informasjon.
Derimot er barn og unge i overvekt
når det gjelder å se på spille-/TV-
filmer, serier og musildwideoer.
Her ser vi en klar sammenheng
mellom hvilke 1V-kanaler og hvilke
programtyper de foretrekker: Satel-
littkanalene, som barn og unge er
de ivrigste seerne av, domineres av
filmer og serier. Dette på bekost-
ning av nyheter og informasjons-
program.
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I Egenprodusert video M Opptak fra TV
Kjøpt/leid videofilm

Komedie
Kriminal/action/thriller
Barne /familiefilm
Sosialdrama
Western
Historisk film
Katastrofe-/skrekkfilm
Science fiction
Erotisk film
Krigsfilm
Annet/vet ikke

Personer som svarte

	33 	 23 	 28 	 34 	 44 	 29 	 24
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37 	 20 	 23 	 9 	 44 	 34 	 38
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15 	 18 	 33 	 38 	 1 	 4 	 17
	

18

	

7 	 11 	 0 	 4 	 7 	 9 	 11
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3 	 4 	 7 	 2 	 1 	 4 	 3
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2 	 6 	 2 	 2 	 3 	 4 	 0
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2 	 1 	 2 	 1 	 1 	 3 	 2

	

1 	 1 	 2 	 1 	 0 	 1 	 2

	

0 	 1 	 0 	 1 	 0 	 1 	 2

	

1 	 2 	 0 	 1 	 0 	 1 	 2
	

2

	

10 	 13 	 14 	 9 	 11 	 10 	 5
	

15

	

178 	 2 274
	

43 	 352 	 72 	 563 	 63 	 1 359
Kilder: Kultur- og mediebruksundersokelsen 1991 og Mediebruksundersokelsen 1992

Kilde: Mediebruksundersokelsen 1992

Barna ser likevel helst på de pro-
grammene som er myntet spesielt
på dem; barne- og ungdomspro-
grammene. Blant de unge er inte-
ressen for slike program atskillig
mindre. De program som samler
alle tre aldersgrupper omtrent like
mye, er spørrekonkurranser og an-
nen underholdning.

Kjønnsfordelingene viser en del in-
teressante trekk: I alle aldersgrup-
pene er det gutter/menn som helst
foretrekker filmer, mens kvinnene
foretrekker serier. Barne- og ung-
domsprogrammene er det også
kvinnene som ser mest på, uansett
aldersgruppe. Gutter og jenter er
like interessert i sportsprogram,
men fra ungdommen av er det
mennene som har størst interesse.
Det er m.a.o. en klar kjønnsdeling i
valg av programtyper.

Ungdom ser leievideo, voksne
ser TV-opptak
En videomaskin kan brukes til å

vise forskjellige typer filmer. Her
skal vi skille mellom:

1. Egenprodusert video; det
seeren har tatt opp med eget
videokamera.

2. Opptak fra fjernsynsprogram.
3. Profesjonelle videofilmer, som

enten er kjøpt eller leid.

Det er først og fremst de voksne
som ser på egenproduserte
videoopptak. Omtrent halvparten
av videoseerne blant barn og
voksne ser opptak fra fjernsynet.
Bare en av fire unge ser på slike
opptak. Dette tar de igjen ved at
hele 70 prosent av de unge ser på
kjøpt eller leid video.
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Figur 3: Produksjonsland for filmer godkjent av Statens Filmkontroll 1992 og
for filmer sett ved siste kirtobesok. Prosent

Norge	 Norden ellers Storbritannia Frankrike Europa ellers	 USA	 Verden ellers

Kilder: Mediebruksundersokelsen 1992 og Film og Kino 3A/1993

Tabell 4: Fitritén  nasjonalitet  ved siste kin:00.esoki ettétaid#( .okjoriti •
Prosent. 1992 • #"4110

9-15 år 16-24 år 25-79 år

Alle Menn 	 Kvinner Alle Menn 	 Kvinner Alle 	 Menn 	 Kvinner

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Norge 26 20 33 7 4 10 8 10 7
Sverige 4 1 7 1 1 1 4 4 5
Danmark 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Storbritannia 4 3 4 4 3 6 4 2 5
Tyskland 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Frankrike 2 1 4 2 1 2 3 3 3
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sovjet/Russland 1 1 0 0 0 0 0 0 0
USA 46 57 35 71 81 61 63 65 60
Japan 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Annet 1 0 1 2 1 3 3 3 3
Vet ikke/husker ikke 16 15 17 12 7 17 13 12 15

Personer som svarte 163 83 80 277 141 136 659 327 332

Kilde: Mediebruksundersokelsen 1992
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Omtrent halvparten av barna og
1/3 av de voksne har sett på slike
videoer når de har brukt video-
maskinen.

Barna ser mer krim og action
på video enn på kino
Tabell 3 viser skillet mellom hva
folk ser av profesjonelle videofil-
mer og kinofilmer. Både barn,
unge og voksne ser i stor grad på

komedier og kriminal-/action-/
thrillerfilmer både på video og på
kino. Men den siste kategorien er
overrepresentert blant videofil-
mene, spesielt blant dem som barn
ser på. Det er tydelig at barna har
lettere tilgang til slike filmer i
hjemmene enn i de offentlig kon-
trollerte kinosalene. Blant de unge
er komedier og action de helt do-
minerende sjangre.

Spesielt barn, men også voksne, ser
i tillegg mye barne-/familiefilmer.
Dette er den sjangeren barna ser
mest både på video og kino. De
unge ser derimot i svært liten grad
slike filmer. Når det gjelder
sosialdrama, dvs. dramatiseringer
av realistiske sosiale situasjoner, er
det tydelig at de unge befinner seg
i et stadium mellom barn og
voksne. Interessen har økt fra
barnestadiet, men er fremdeles
ikke på høyde med de voksne.

Noen klare trekk viser seg når vi
ser på kjønnsfordelingen ved valg
av kinofilm. Komedie er omtrent
like populært for menn som for
kvinner uansett aldersgruppe. Det
er guttene i alle aldere som i størst
grad foretrekker krim osv., mens
kvinnene foretrekker barne-/
familiefilmene. Det siste er trekk vi
finner igjen fra fjernsynsseingen.
De sosialdramatiske filmene fore-
trekkes av kvinnene, både blant
unge og voksne.

Det er verd å merke seg at kata-
strofe-/skrekkfilmer og erotiske fil-
mer i svært liten grad er med blant
de filmene folk sier de har sett,
både når det gjelder video og på
kino. Når vi vurderer disse tallene
må vi ta hensyn til at de er basert
på intervju til dels foretatt hjemme
hos folk. Enkelte vil derfor være
forsiktige med å uttale seg om fil--
mer som kan være sosialt uaksep-
table å se på, f.eks. erotiske eller
sterkt voldelige filmer. Vi må like-
vel anta at dataene gir et nokså rik-
tig bilde av situasjonen. Dette gir
figur 2 et visst holdepunkt for. Den
viser en kategorisering av de video-
og kinofilmer som ble sluppet ut på
markedet i 1992.

Bruken gjenspeiles i tilbudet
Det er helt tydelige, ja, nesten for-
bausende klare paralleller mellom
det folk velger å se på video og
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kino og det som faktisk blir tilbudt.
Komedie, krim/action/thriller do-
minerer i tilbudet, på samme måte
som i bruken. Tilbudet på kino og
på video er heller ikke så fjernt fra
hverandre. At drama er så domine-
rende, spesielt i kinorepertoaret,
skyldes at det her er brukt en vid
kategorisering som overlapper
flere av de andre kategoriene.

Norske og amerikanske filmer
Figur 3 viser at det er nokså klart
sammenfall, selv om det ikke er
noen direkte blåkopi, mellom kate-
goriseringen av filmer som er god-
kjent av Statens Filmkontroll og de
filmer nordmenn ser på kino.
Norske og amerikanske filmer er
overrepresentert blant dem folk ser
på i forhold til dem som er tilgjen-
gelige. Europeiske filmer er deri-
mot underrepresentert. Spesielt
gjelder dette franske, italienske og
tyske filmer. Denne situasjonen har
ikke bare sammenheng med publi-
kums prioriteringer. Den har også
sammenheng med hvilke filmer
som blir kopiert i mange eksempla-
rer og dermed distribuert mest
rundt i landet. De "smalere" euro-
peiske filmene blir vist, men helst i
de store byene - i mindre kinosaler,
og blir distribuert kun i få eksem
plarer. Dermed er det reelle tilbu-

-

det mindre for den enkelte kino-
besøkende rundt i landet.

Norske filmer ses mest av
jentene
Det dominerende filmlandet på
norske kinoer er USA. Tabell 4 vi-
ser at en klar majoritet av de fil-
mene både unge og voksne ser er
amerikanske. Barna ser derimot i
langt stone grad på norske filmer
enn de som er eldre enn dem.

Kjønnsfordelingen viser klare for-
skjeller. Både blant barn og unge
er det jentene som i størst grad ser
på norske filmer. De amerikanske

filmene blir derimot helst sett av
gutter/menn. Hele 81 prosent av
de filmene unge menn ser, er fra
USA. Et flertall av guttene 9-15 år
har også sett på filmer fra USA når
de har vært på kino. Jentene/kvin-
nene har i størst grad sett filmer
produsert i andre land enn Norge
og USA. Spesielt skiller jentene
blant barna seg ut som seere av
svensk film.

Barn og unge velger nye tilbud
De foregående sidene viser at de
nye elektroniske bilde- og filmtilbu-
dene ikke har endret den norske
befolkningens medievaner i særlig
grad når det gjelder tidsbruk. De
fanger på ingen måte all oppmerk-
somhet. Heller ikke når det gjelder
innholdet ser det ut til at endrin-
gene har vært så enorme. Selv med
stadig økende valgmuligheter og
mindre kontroll, er nyheter og in-
formasjon, sport og familieunder-
holdning de dominerende pro-
grammene folk velger å se. Vi-
deoen er marginal i forhold til TV-
sendingene.

Men disse tendensene gjelder fast
og fremst de voksne. Det er tydelig
at barn og unge i langt stone grad
utnytter de nye mulighetene som
den svekkede kontrollen gir. Der-
med får de også med seg filmer og
program som neppe i forste rekke
er myntet på dem. Voldelige inn-
slag som kan virke "forrående",
som Statens Filmkontroll har til
oppgave å forhindre, er nok i langt
stone grad daglig kost for barn og
unge i dag enn for få år siden.

Det er likevel neppe riktig å trekke
direkte paralleller fra TV- og video-
vold til de økende voldstendensene
vi ser i samfunnet. Man antar at
det særlig er tre effekter slike inn-
slag kan ha på seerne:

1. De skaper aggressivitet.

2. De normaliserer og påvirker
holdningene til vold.

3. De skaper frykt og skrekk -
spesielt hos barn.

Selv om den type innslag ikke re-
sulterer i direkte fysiske voldshand-
linger fra seerens side, kan de altså
ha en mer langsiktig holdnings-
messig påvirkning, der aggressive
handlinger blir akseptert som et
legitimt alternativ når konflikter
skal loses.

Odd Frank Vaage er forstekonsu-
lent i Statistisk sentralbyrå, Seksjon for
intervjuundersokelser.
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Ett skritt tilbake for å gå to skritt fram?

PS kryss o g tvers den
videregående skolen?

Hvorfor kombinerer
elever i videregående
skole ulike utdannin-
ger? Elevene svarer
ofte at de ombestem-
te seg og foretar frie
og lite gjennomtenkte
valg. Sett utenifra er
det fristende å skylde
på flaskehalsene i
skolesystemet og den
negative utviklingen

å ungdomsarbeids-
markedet: De fleste
hadde ikke noe annet
valg. Artikkelen argu-
menterer for den siste
forklaringen, men for-
søker samtidig å vise
at vandring på kryss
og tvers kan forstås
som en strategisk til-
pasning i et sterkt ut-
velgende skolesystem.
Omvalgene gir f.eks.
utbytte der man minst
skulle vente det.

Jens B. Grogaard

Argumentet for vår tolkning av
elevenes tilbøyelighet til å kombi-
nere ulike utdanninger i den vide-
regående skolen (vandring på kryss
og tvers) framstilles i fire etapper:
- Forst skisseres noen konkurre-

rende forklaringsmodeller.
Dernest beskrives rammebetin-
gelsene for ungdommenes ut-
danningsvalg.
Så spør vi om elevenes utdan-
ningsatferd kan forstas som et
svar på disse rammebetingelsene.
Vi kommer et stykke på vei, men
når ikke helt fram til målet.

- Til slutt ser vi om det er grunnlag
for å hevde at vandring mellom
ulike linjer og studieretninger og
venting en kort periode utenfor
skoleporten, gir utbytte i en
situasjon med sterkt begrenset
valgfrihet. Her benyttes Forsk-
ningsstiftelsen FAFOs unders0-
kelse av vernepliktige gutter 19-
23 al. fra 1990. Ettersom under-
søkelsen bare omfatter gutter,
begrenses muligheten til å gene-
ralisere funn og tolkninger til
kvinner. Vi tror imidlertid at de
mekanismer som synes å ha gyl-
dighet for mannlige elever, også
er dekkende for kvinnelige
elever, men dette vet vi ikke sik-
kert.

KONKURRERENDE FORKLA-
RINGSMODELLER

Skyldes omvalgene strukturen
i skolesystemet eller elevens
egne ønsker?
Den videregående skolen som
vokste fram i forlengelsen av lov
om videregående opplæring
(1974) 1 var en åpen skole. På
landsbasis kunne avgangselever fra
grunnskolen velge mellom mer enn
100 grunnkurs innen et titalls stu-
dieretninger. Det var dessuten få
begrensninger på adgangen til om-
valg. Studieretningene hadde imid-
lertid svært ulik kapasitet. Innen

yrkesorienterte utdanninger var
det langt færre elevplasser på vide-
regående kurs enn på grunnkurs-
ene. Disse barrierene påvirket tilsy-
nelatende både fullføringsgraden
og andelen elever som kombinerte
ulike utdanninger (kryss-og-tvers-
elever) på veien mot sitt endelige
utdanningsmål.

Dersom vi spør den enkelte elev,
får vi imidlertid et noe annet inn-
trykk av hvor skoen trykker.
Markussen (1991) intervjuet 420
elever i videregående skole om ar-
sakene til at de hadde kombinert
ulike utdanninger etter grunnsko-
len. Blant de 80 prosent som endte
opp der de primært ønsket, svarte
syv av ti enten at de hadde ombe-
stemt seg, eller at deres første ut-
danningsvalg var preget av likegyl-
dighet og tilfeldigheter. Bare en av
fem hevdet at de hadde for få
poeng til å komme inn der de øn-
sket rett etter grunnskolen. Blant
kryss-og-tvers-elever som ikke be-
fant seg i en utdanning på inter-
vjutidspunktet som svarte til deres
førsteønske (de resterende 20 pro-
sent), var det et klart flertall (åtte
av ti) som forklarte vandringen i
videregående skole med at de
hadde for få poeng. Et flertall av
elevene som velger på nytt, forkla-
rer altså omvalgene ved å peke på
valgfriheten i systemet: De endret
utdanningsorientering. Et mindre-
tall skylder på adgangsbegrens-
ningene i skolen.

Hvordan forstå subjektive be-
grunnelser for handlingsvalg?
Innen samfunnsfagene er det svært
ulike holdninger til hvordan man
skal forstå ytringer om årsaker til
egen atferd. Slike holdninger
sprenger faggrensene - de fleste fag
har f.eks. sine kunnskapsorienterte
og atferdsorienterte retninger. Den
fenomenologiske posisjonen er
sterkt kunnskapsorientert: Den an-
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tar ikke bare at mennesker både vil
og kan. Troverdige forklaringer må
i tillegg bygge på gjensidig aksept
og gjenkjennelse. Den som obser-
verer atferd på behørig avstand,
må i prinsippet lage modeller av de
modellene den enkelte selv opere-
rer med på den sosiale scene
(Schutz 1967, Giddens 1984). Når
et flertall av elevene forklarer sine
omvalg med at de ombestemte seg,
må det være utgangspunktet for
vår forståelse av fenomenet vand-
ring på kryss og tvers i 1980-tallets
videregående skole. Atferdsorien-
terte eller behavioristiske tilnær-
minger inntar en mer kritisk hold-
ning til subjektive forklaringer. Den
ytterliggående behaviourist leter
konsekvent etter forhold utenfor
individenes rekkevidde. Mennesker
trekkes verken forfra av sine prefe-
ranser og ønskemål eller dyttes
bakfra av andres (f.eks. foreldre-
nes). Omgivelser velger ut handlin-
ger gjennom handlingenes konse-
kvenser (Skinner 1971). Den som
har størst distanse til et fenomen
gir normalt den beste diagnosen2 .

Det finnes også kunnskapsorienter-
te posisjoner som kjennetegnes ved
at de setter preferanser i høysetet
uten at de neglisjerer rammebetin-
gelsene for handlingen. Teorien om
rasjonelle valg antar at atferdsfor-
skjeller skyldes variasjon i mennes-
kers manøvreringsrom. Noen har
mange muligheter, mens andre har
få, og de fleste velger det som pas-
ser best innen det mulighetsområ-
det som foreligger der og da. Tra-
disjonell sosiologi tillater seg i til-
legg å knytte preferansene til tidli-
gere erfaringer, følelse av identitet
osv. Atferdsforskjeller har blant an-
net sammenheng med at verdi-
systemene varierer. For å forstå
handling må man også ta hensyn
til forskjeller i aktørenes "indre
konstitusjon" (Hedström 1993).

Verdier etterfulgt av strategisk
atferd?
Vi oppfatter det som empirisk
uholdbart å tolke tenåringenes før-
ste valg av utdanning etter grunn-
skolen ene og alene som uttrykk
for en komplisert sosioøkonomisk
investeringsbeslutning der innsats
og utbytte måles i verdien av venn-
skap og i klingende mynt - det som
gjerne kalles nytteforklaringen på
ungdommens utdanningsoriente-
ring (Boudon 1974, Pawson 1989).
Verdiaspekter som identifisering
med egen bakgrunn synes å være
vel så viktig. Gutter - antakelig
også jenter - velger en utdanning
etter grunnskolen i tråd med det de
kan best, og det er neppe særlig
overraskende. Overraskelsen be-
star i at oppfatningen av hva man
kan best er rimelig sterkt betinget
av hvem mor og far er (sosial sta-
tus). Dette passer dårlig for nytte-
forklaringen på utdanningsval-
gene, og kan også sies å bryte med
forestillingen om rasjonelle valg
(Grogaard 1993a,b) 3 .

Vi ønsker å trekke på både verdi-
og nytteforklaringer. Om det første
utdanningsvalget synes a gjenspei-
le verdiforskjeller i ungdomsgrup-
pen, kan vandring på kryss og tvers
og venting utenfor skoleporten for
å komme videre på et senere tids-
punkt (omvalgene), tolkes som ut-
trykk for strategisk tilpasning i et
sterkt utvelgende sosialt system.
Vandring og venting er kanskje
ikke uttrykk for den frihet ungdom-
mene selv peker på, men slik opp-
treden virker fornuftig fordi den
lønner seg der vi minst skulle vente
det.

Vi begynner med en beskrivelse av
rammebetingelser for ungdoms
utdanningsvalg. Deretter spør vi
om utdanningskombinasjonenes
omfang og sammensetning følger
av disse betingelsene. Siden svaret

er et betinget nei, spør vi om det er
individuelle kjennetegn som kaster
lys over utdanningskombinasjo-
nene. Vi tror at svaret finnes i et
ganske komplisert samspill mellom
prestasjonsnivå, status, linjevalg,
iherdighet og realisert utdannings-
nivå.

RAMMEBETINGELSER FOR
TENARINGENES UTDANNINGS-
ATFERD

Det er tre rammebetingelser for
tenåringenes utdanningsatferd som
peker seg ut: Veksten og reformene
i skolesystemet etter 1970, endrin-
gene på ungdomsarbeidsmarkedet
og fordelingen av elevplasser mel-
lom grunnkurs og videregående
kurs på ulike studieretninger i vi-
deregående skole gjennom 1980-
tallet.

Kapasitetsutvidelser og dypt-
gripende skolereform
Perioden 1970-1990 var ikke bare
preget av vekst i utdanningssyste-
met målt i kapasitet og i kroner og
øre, men også av flere viktige
skolereformen Niårig grunnskole
ble gradvis innført i norske kom-
muner mellom 1959 og 1974.4  Med
lov om videregående opplæring
(1974) skulle fylkene administrere
en integrert videregående skole
som samlet så ulike skoleslag som
gymnaset, handelsskolen og yrkes-
skolen "under samme tak". Man
kan diskutere hva som var målet
med enhetsskolen, men hensynet
til geografisk utjevning av utdan-
ningstilbudet (distriktspolitikk)
stod ihvertfall sentralt. Mange poli-
tikere var dessuten opptatt av å li-
kestille skoleslag som i utgangs-
punktet hadde ulik status (Telhaug
1979: 72-73). Til slutt ble en rekke
videregående fagskoler oppgradert
til høgskoler. Dette skjedde paral-
lelt med at kapasiteten i høgskole-
systemet ble utvidet gjennom ut-
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Definisjon av viktige
variabler
Sosial status: Fars realiserte
yrkeskompetanse etter Statistisk
sentralbyrås klassifisering av
yrkeskompetanse i 1984. Varia-
belen er skjevt A-formet med
fem verdier: Oppgir bare mors
yrke (=lavest), far har et yrke
som ikke krever spesiell utdan-
ning (ufaglært), far har et yrke
som gir status som faglært
(fagbrev, fagskole, etatsskole),
far har et yrke som forutsener
hvigskoleutdanriing opp til
calld.mag-nivå (postgymnasial
kompetanse), far har et yrke
som forutsetter akademisk
kompetanse (earid.rriag-nivå
eller høyere).

vurdering av psykisk	

,
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Alminnelig evnenivå: Samlet
skår på en kunnskapsprøve ved
18-19-årsalder (sesjon) der de
vernepliktige testes i ordforråd
(synonymordkunnslcap), regne-
ferdigheter og figurlikhet (rom-
lig assosiasjonsevne). Skala fra
1(=lavest) til 9(=høyest). Varia-
belen er tilnærmet nonnalfordelt
med gjennomsnitt nær 5,0 både
blant de som ble spurt (bruttout-
valg) og de som svarte på
spørreskjema (nettoutvalg).
Variabelen fungerer som indika-
tor på guttenes prestasjonsnivå
skolen, særlig prestasjonsnivået
9. klasse.

Teknisk innsikt: skår pa en
kunnskapsprøvee på sesjon der
de vernepliktigetige lOser Praktiske
oppgaver(flervalgsspørs111A1).
Skala fra 1 til 9. Variabelen er
tilnærmet riormalfordelt med
gjennomsnitt nær 5,0 både
brutto- og nettoutvalg.

Psykisk  kapasitet: En variabel
som kombinerer
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Utdanningsnivå: Høyeste
rapporterte utdanning etter
klassetrinn uansett utdannings-
type. Verdier: Ingen utdanning
ut over grunnskole, grunnkurs,
2. klasse i videregående skole
(vI(1), 3. klasse i videregående
skole (Ad!), diverse etats- og
fagskoler i grenselandet mellom
vklI og høgskole, universitets- °g
høgskolenivå 1-3. 

Utdanningsplaner innarbeider
de utdanningsplanene ungdom-
mene har etter førstegangsfe-
nesten. Planlagt utdanningsnivå
og realisert utdanningsnivå, på
intervjutidspunktet samvarierer
sterkt (r=0,73).

bygging av distriktshøgskoler og
utvidelser i universitetssystemet.

I ettertid kan man hevde at en rød
tråd i disse reformene var opphe-
velsen av gymnasets kompetanse-
monopol. Først kom reformgymna-
set med tilbud om spesialisering i
"anvendte" disipliner som sam-
funnsfag og naturfag ved siden av
de klassiske språkfagene og realfa-
gene. Dernest gav enhetsskolen
elevene nærmest ubegrenset ad-
gang til omvalg. For det tredje ble
det mulig å velge et sammenheng-.
ende treårig løp mot studiekompe-
tanse innen merkantile fag i tillegg
til allmennfagene. Oppgraderingen
av mange videregående fagskoler
pekte dessuten mot en høgskole-
sektor med mindre akademisk og
mer anvendt preg enn tidligere. At
et åpent skolesystem ville produ-
sere omveier, ja kanskje til og med
blindveier, var man oppmerksom
på. Noen effektivitetshensyn matte
man tross alt være villig til å ofre
på frihetens og likhetens alter.

Færre i fullt arbeid, flere i
videregående skole
Nedgangen i andelen tenåringer
som hadde arbeid som hovedbe-
skjeftigelse er antakelig den vik-
tigste endringen på ungdoms-
arbeidsmarkedet de siste decenni-
ene. Ifølge Ungdomsundersøkelsen
1990 ble andelen 17-19-åringer
med arbeid som hovedbeskjefti-
gelse redusert fra 31 prosent i
1975 til 8 prosent i 1990. I praksis
betyr dette at det tradisjonelle full-
tidsarbeidsmarkedet for unge ufag-
lærte hjelpearbeidere i industri,
tjenesteyting og forvaltning forvit-
ret steg for steg etter 1975 (figur
1). Myndighetene kompenserte ved
å utvide kapasiteten i den videre-
gående skolen. Andel skoleelever
blant 17-19 åringene økte fra 60
prosent i 1975 til 86 prosent i
1990. Samtidig vokste det fram et
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deltids- og sesongarbeidsmarked
for elever i videregående skole. Det
ble mulig og vanlig å jobbe ved si-
den av skolegangen, gjerne på
ukurante tidspunkter om kveldene
og i helgene.

Mens endringene i tenåringenes
hovedbeskjeftigelse etter 1975 for-
løp gradvis og må oppfattes som et
strukturelt trekk ved ungdomsar-
beidsmarkedet, reagerte den sam-
lede sysselsettingen blant tenårin-
gene umiddelbart på oljeprisfallet
og den etterfølgende innstram-
mingspolitikken i 1986/1987 5 . An-
del sysselsatte tenåringer falt fra
46 prosent i 1987 til 34 prosent i
1990. I 1990 var 18 prosent av 16-
19-åringene i arbeidsstyrken klassi-
fisert som arbeidsledige. De ledige
utgjorde 4 prosent av alle 16-19-
åringer. For den arbeidsorienterte
tenåringen forsvant altså et viktig
alternativ til skolegang. Det høye
ledighetsnivået i 1990 peker på det
problematiske i situasjonen for
disse ungdommene. For utdan-
ningsorientert ungdom represen-
terte det nye deltids- og sesongar-
beidsmarkedet en ny mulighet.
Den som hadde det ene beinet
trygt plantet i videregående skole
på 1980-tallet, hadde bedre mulig-
het til å tjene penger på si enn til-
svarende ungdomskull ti til femten
år tidligere.

Kapasitetstrapp på praktiske
linjer
Figur 2 illustrerer begrensningene i
antall elevplasser mellom grunn-
kurs og videregående kurs på de
praktiske studieretningene, den så-
kalte kapasitetstrappen. Selv om
det ble opprettet langt flere elev-
plasser på nesten alle grunnkurs og
videregående kurs gjennom hele
1980-tallet, var det skoleåret 1991/
92 bare allmennfaglig studieret-
ning som kunne tilby alle sine
grunnkurselever et sammenheng-

Figur 1: Andel 17-19-åringer med^
skolegang som hovedbeskiefti-
geise (1975-1990). prosent. Andel

17-19-åringer med yrkesarbeid
som hovedbeskjeftigelse (1980-
1990). Prosent. Andel sysselsatte
16-19-åringer (1980-1990).
Prosetiti. Andel arbeidsledige 16-
19-åringer (1980-1990). Prosent av
arbeidsstyrken
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Skolegang som hovedbeskjeftigelse
(17-19 år)

— Arbeid som hovedbeskjeftigelse
(17-19 år)

- — Sysselsatte ifølge AKU (16-19 år)
- - -- Arbeidsledige ifølge AKU (16-19 år)

i Som sysselsatte regnes personer som utførte
inntektsgivende arbeid av minst en times
varighet i undersøkelsesuka. Antall sysselsatte
16-19-åringer (AKU) er korrigert for klassi-
fiseringsendringer f.o.m. 1987, da blant annet
vernepliktige ble inkludert i AKUs syssel-
settingsmål

Kilder: Ungdomsundersøkelsen 1990 og
SSBs Arbeidsmarkedstatistikk

ende treårig utdanningsløp. Av et
inntak på 100 prosent i første
klasse (grunnkurset) var det på
landsbasis plass til 96 prosent i
andre klasse (vkI) og 109 prosent i
tredje klasse (vkII). Samtidig var
nok opptakskonkurransen toffest
på denne studieretningen6. På
studieretningen for husflid og este-
tikk hadde de videregående kur-
sene (vkI og vkII) til sammenlig-

ning bare 28 prosent av elevplas-
sene på grunnkurset. Helse- og
sosialfag gav i praksis bare et to-
årig tilbud til sine grunnkurselever.
Håndverks- og industrifagene, den
viktigste praktiske utdanningen for
gutter, hadde en kapasitet i annen
og tredje klasse på henholdsvis 70
og 30 prosent av kapasiteten i førs-
te klasse. Disse elevene hadde i til-
legg muligheter til å manøvrere seg
inn på tekniske fagskoler, lærlinge-
skoler og i ordinær lærlingekon-
trakt etter fullført grunnkurs eller
VKI. Handels- og kontorfagene
kom i en mellomstilling og hadde
ved inngangen til 1990-tallet en
struktur som minnet om allmenn-
fagene ti år tidligere.

Kapasitetsfordelingen mellom ulike
studieretninger hadde antakelig
med økonomi å gjøre. En elev på
husflid og estetikk kostet dobbelt
så mye som en elev på handels- og
kontorfag og allmennfag i 1990
(Sosialt utsyn 1993: 124). Dette er
i det minste én plausibel forklaring
på hvorfor handels- og kontorfa-
gene hadde raskere kapasitetsøk-
ninger på videregående kurs enn
mange yrkesfaglige studieretninger
gjennom 1980-tallet. Med Re-
form94 tar myndighetene sikte på
å fjerne kapasitetstrappen på de
praktiske studieretningene.

ER ELEVENES ATFERD EN KON-
SEKVENS AV RAMMEBETINGEL-
SENE?

Det er tre trekk ved tenåringenes
utdanningsatferd som kan knyttes
til rammebetingelser på arbeids-
markedet og i videregående skole:
Først at andelen som velger all-
mennfag eller handels- og kontor-
fag øker på 1980-tallet, dernest at
fullføringsgraden er lavest der
kapasitetsbegrensningene er størst
(innen yrkesfagene), og til slutt at
det er mer vandring på kryss og
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Figur 2: "Kapasitetstrappen" "'1VeléSr.qp7.."
 pr 1. oktober 1981, 1986 ogpå utvalgte studieretninger i videregående
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VKI I
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tvers mellom linjer og studieretnin-
ger blant yrkesfagelever enn blant
allmennfagelever. Elevens kombi-
nasjoner av utdanninger, vandrin-
genes form, kan imidlertid ikke for-
klares av disse rammebetingelsene
alene.

Fra utdanningsrevolusjon til
teorirevolusjon
For det første kan økningen i tiden
1981-1991 i opptak ved linjer som
gir studiekompetanse - kall det
gjerne teorirevolusjonen - oppfattes
som et naturlig svar på kapasitets-
fordelingen mellom praktiske og
teoretiske linjer i videregående
skole. Blant avgangselevene fra
grunnskolen høsten 1991 begynte
59 prosent ved studieretningene
for allmennfag eller handels- og
kontorfag, en økning på 13 pro-
sentpoeng siden 1981 (Sosialt ut-
syn 1993: 158). Opptakskravene til
teorilinjene er sannsynligvis redu-

sert. Vi kan vanskelig tenke oss at
prestasjonsfordelingen i ungdoms-
skolen har endret seg i samme takt
som dette. Andre kilder til øknin-
gen i ungdomskullenes søkning
mot teoretisk utdanning kan være
1960- og 1970-tallets utdannings-
revolusjon: 68ernes barn må anta-
kelig overgå sine foreldre i utdan-
ning. Man skal heller ikke se bort
fra at oppmykningen i utdannings-
systemet - fra akademisk mot an-
vendt - har redusert tradisjonelle
skillelinjer i sosialgruppenes utdan-
ningsorientering (Lipset i Boudon
1974: v). Dessuten gir turbulensen
på ungdomsarbeidsmarkedet in-
centiver til å velge teoretisk utdan-
ning etter grunnskolen.

Sterke kapasitetsbegrensnin-
ger gir mye vandring på kryss
og tvers
For det andre påvirkes andelen
elever som kombinerer ulike ut-

danninger (vandring på kryss og
tvers) av kapasitetsfordelingen i
videregående skole (kapasitets-
trappen). Mens halvparten av elev-
ene som valgte husflid og estetikk
eller helse- og sosialfag etter
grunnskolen i 1985 kombinerte
flere utdanninger, gjaldt dette fire
av ti elever på håndverks- og indu-
strifag, tre av ti elever på handels-
og kontorfag og to av ti elever på
allmennfag (Sosialt utsyn 1993:
161).

Fullføringsgraden var lavest på
praktiske linjer
For det tredje ble fullføringsgraden
påvirket av kapasitetstrappen.
Mens drøyt åtte av ti allmennfag-
elever fullførte et sammenheng-
ende treårig utdanningsløp siste
halvdel av 1980-tallet, var full-
føringsgraden i tredje klasse (vkII)
knapt 50 prosent på handels- og
kontorfaglig studieretning. Mindre
enn to av ti elever på håndverks-
og industrifag fullførte vkII innen
tre år etter avsluttet grunnskole.
Denne andelen ate til rundt 40
prosent etter fem år. 60 prosent av
elevene som begynte på denne stu-
dieretningen i 1985 fullførte yid
innen 1990 (Sosialt utsyn 1993:
160).

Utdanningstatistikkens mål på
fullføringsgrad er imidlertid pro-
blematisk: For det første er det
befinne seg et sted i tre år ikke ens-
betydende med at man har tatt ek-
samen i alle fag. Videre må vi reg-
ne med at utdanningsambisjonene
varierer mellom elever på ulike
studieretninger. Det er ikke sikkert
at fullført tredje klasse (vkII) er det
naturlige utdanningsmålet på prak-
tiske linjer. Yrkesutdanning i vide-
regående skole er også et spring-
brett mot betalt yrkesopplæring
(lærlingekontrakt), og der kan al-
der være like viktig inngangsbillett
som formell utdanning. I 1989 ble
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Kilde: Utdanningsstatistikk og Sosialt utsyn 1993
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syv av ti lærlingekontrakter inngått
med ungdom i alderen 18-22 år
(NOU 1991 4: 31).

Vandringenes form forklares
ikke fullt ut av kapasitets-
trappen
Vandring på kryss og tvers i videre-
gående skole kan inndeles etter tre
kriterier: Først om den krysser inn-
delingen i studieretninger (intern/
ekstern), dernest om den er hori-
sontal eller nedadgående etter klas-
setrinn, og til slutt om den foregår
tidlig eller sent i utdanningsløpet
(Grogaard 1993a: 23). Allmenn-
fagelever som vandret på kryss og
tvers i løpet av 1980-tallet gjen-
nomførte i hovedsak studieret-
ningseksterne (70-80 prosent), ned-
adgående (50-60 prosent) vand-
ringer etter 'fullført" vkli (70-80
prosent). Det betyr at disse elevene
gjerne valgte et praktisk grunnkurs
etter at de hadde fullført en treårig
utdanning på allmennfag. Hånd-
verks- og industrifagelever som
kombinerte ulike utdanninger,
gjennomførte til sammenligning
studieretningsinterne (80 prosent),
horisontale (90 prosent) vandrin-
ger første til tredje år etter grunn-
skolen (80 prosent). Disse elevene
valgte med andre ord en annen
håndverks- og industrifaglinje på
samme nivå. De bedrev gjerne
grunnkurssamling. Handels- og
kontorfagelevene kom nok en gang
i en mellomposisjon (Sosialt utsyn
1993: 162).

Det er to paradoksale forhold ved
disse utdanningskombinasjonene
som ikke fanges opp i utdannings-
statistikken. Hvorfor viser yrkesfag-
elevene så stor troskap mot sitt før-
ste studieretningsvalg, og hvorfor
er allmennfagelevene så troløse?
To forklaringer er mulig på
yrkesfagelevenes atferd: Det kan
hende de ikke vil noe annet, men
det er også mulig at de ikke kan,

f.eks. fordi prestasjonsnivået kan
være for svakt til at de kan konkur-
rere om opptak til allmennfag eller
handels- og kontorfag. Prestasjons-
indikatorer glimrer med sitt fravær
i utdanningsstatistikken. Allmenn-
fagelevene kommer kanskje ikke
videre, eller de ønsker kanskje å
gjøre noe annet før de fortsetter i
høgskolesystemet?

VANDRING PÅ KRYSS OG TVERS
- UTTRYKK FOR VIUE OG EVNE
TIL Å KOMPENSERE?

Ikke bare prestasjoner og
sosial bakgrunn belønnes i
skolen
Om skolen er det sagt at det er få
arenaer i samfunnet hvor mennes-
ker er mer avhengig av sine ressur-
ser enn nettopp der (Tyler 1977:
131). Tabell 1 bekrefter for så vidt
denne påstanden. Blant gutter i al-
deren 19-23 år i 1990, finner vi at
de tre individuelle ressursene so-
sial status, prestasjoner og psykisk
kapasitet fanger opp 38 prosent av
variasjonen (variansen) i studieret-
ningsvalg umiddelbart etter grunn-
skolen. Det samme ressursbatteriet
fanger dessuten opp 32 prosent av
variasjonen i høyeste avsluttede
utdanningsnivå og 27 prosent av
variasjonen i planlagt utdannings-
nivå når guttene står på terskelen
til å gjennomføre militær- eller
siviltjeneste 7. Sagt med andre ord
er prestasjonssterk ungdom med
høy sosial status og stor psykisk
kapasitet både klart overrepresen-
tert på allmennfag, blant ungdom
som har høyest realisert utdan-
ningsnivå i den aktuelle alders-
gruppen, og blant ungdom som
sikter mot høyere utdanning de
neste årene.

Det første utdanningsvalget etter
grunnskolen er særlig påvirket av
prestasjoner (prestasjonseffekten)
og av hvem mor og far er (valg-

effekten), og kan karakteriseres ved
metaforen "skomaker bli ved din
lest". Utdanningsnivå og utdan-
ningsambisjoner er i tillegg påvir-
ket av hvilken studieretning gut-
tene valgte etter grunnskolen.
Dette kan oppfattes som en virk-
ning av frie, selvstendige valg: Den
som manøvrerer seg inn på all-
mennfaglig studieretning etter
grunnskolen på tross av status og
prestasjonsnivå, har stor sjanse for
å fullføre tredje klasse, ja faktisk
også for å begynne med universi-
tets- eller høgskolestudier før inn-
kalling til militær- eller sivil-
tjeneste. Tabell 1 viser imidlertid at
hvis vi kontrollerer for kapasitets-
fordelingen mellom klassetrinnene
på ulike studieretninger, f.eks.
gjennom en variabel som angir
sjansen for å fullføre et sammen-
hengende treårig løp når man først
har kommet inn på studieretnin-
gen, forvitrer linjevalgseffekten i
modellen. Dette på-tross-av-mo-
mentet har altså i hovedsak med
studieretningenes struktur å gjøre.
Forklaringskraften på individnivå
er dessuten rimelig stor, henholds-
vis 65 prosent på realisert utdan-
ningsnivå og 45 prosent på utdan-
ningsplaner. For de fleste praktiske
formål er kildene til variasjonen i
disse variablene identifisert.

Utdanningsnivå og utdannings-
planer er også knyttet til alder. Det
er noe som heter "å ta tiden til
hjelp" på toppen av individuelle
ressurser og rammebetingelser i
skolesystemet og på arbeidsmarke-
det.

Tre konkurrerende målsettin-
ger ....
Hvis vi tillater oss å ty til en meta-
for, kan skolen oppfattes som en
organisme i kamp med seg selv.
Skolen har særlig tre oppgaver re-
presentert ved stikkordene fored-
ling, integrasjon og differensiering.
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Sum, forklaringskraft 	 38

Personlige ressurser:
1 	 Sosial bakgrunn
2 	 Prestasjoner
3 	 Psykisk kapasitet

Preferanser/strukturelle barrierer:
Kapasitetstrappen
Studieretningsvalg

Tid, tidligere meritter:
Alder

7
	

Høyeste avsl. utd.nivå

Den viktigste oppgaven er å utvikle
menneskelig talent. Dernest bygger
skolen bro over skillelinjer som
skapes og opprettholdes ellers i
samfunnet ved at den peker på fel-
les kunnskaper, verdier og sosiale
ferdigheter. Til slutt rangeres elev-
ene etter evne og vilje til å tilegne
seg alt dette. Skolen skaper likhet
og ulikhet på samme tid, og range-
ringen av elevene etter prestasjo-
ner påvirker deres mulighet til å ta
videre utdanning slik at de kan
kvalifisere seg for gode jobber.

... som arter seg ulikt i lukkede
og åpne skolesystemer
I et lukket skolesystem kan man
hevde at differensieringsaspektet
dominerer. Når elevene har gjen-
nomgAtt en prestasjonstest ved ut-
gangen av grunnskolen, vil det
framtidige utdanningsløpet være
lagt for de fleste. Der de flinkeste
kan velge mellom tre utdanninger
langs skalaen fra teoretisk, via
merkantil til praktisk, kan elever
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med svakt prestasjonsnivå bare
velge én vei, normalt den praktisk-
yrkesorienterte. Et åpent skole-
system virker på samme måten ved
første "brekkpunkt" etter grunnsko-
len, fordi elever med svakt presta-
sjonsnivh stiller bakerst i køen.
Hvis det ikke finnes arbeid, er det
stor sjanse for at eleven ma ta en
utdanning som representerer et an-
dre eller tredjevalg. Deretter gir det
åpne skolesystemet elevene adgang
til å kompensere for manglende
prestasjonsnivå ved å gå omveier
mot sitt egentlige utdanningsmål.
Slike omveier omfatter alt fra ven-
ting utenfor skoleporten for å
samle alderspoeng til vandring på
kryss og tvers mellom studieretnin-
ger og linjer innen skolesystemet
for å bedre sine kvalifikasjoner og/
eller for å samle alderspoeng. Der
den lukkede skolen bare gir én fri-
het, friheten til "å snobbe ned", gir
den åpne skolen i tillegg friheten til
"å snobbe opp" for den som er villig
til a ta tiden til hjelp. Nå spør vi om

det er empirisk belegg for å hevde
at venting og vandring demper den
utvelgelsen i skolen som er knyttet
til kombinasjoner av karakterer,
sosial bakgrunn og utdanningsvalg.
For å få til dette ma vi definere en
indikator på grad av iherdighet.

Fire grader av iherdighet
To grupper elever får lavest skår på
vårt iherdighetsmål (ingen i tabell
2). Forst den gruppen elever som
går strake veien mot det utdan-
ningsmålet de har satt seg på ska-
laen fra grunnskole, via klassetrin-
nene i videregående skole til fag-
opplæring eller universitets- og
høgskolestudier. Dernest den grup-
pen elever som hopper av uten å
vandre eller vente når de stanger
hodet i "prestasjonstaket". Midlerti-
dig drop-out gir nest lavest skår på
iherdighet. Med det menes elever
som venter utenfor skoleporten
minst ett år for å komme inn der
de ønsker ved neste korsvei (vente i
tabell 2). Kryss-og-tvers-elever får
nest høyest skår på iherdighet
(vandre i tabell 2). Disse elevene
kombinerer ulike utdanninger
innen eller mellom studieretninger
i videregående skole av ulike gun-
ner. Til slutt kan man skille ut en
elevgruppe som både venter en pe-
riode utfor skoleporten og kombi-
nerer flere utdanninger. Elever
som både venter og vandrer får
topp skår på iherdighet (vandre og
vente i tabell 2).

Utdanningsnivåets
forutsigbarhet reduseres med
økende iherdighet
Tabell 2 illustrerer at kombinasjo-
ner av prestasjoner, sosial bak-
grunn og linjevalg fanger opp
drøyt 80 prosent av variasjonen
(variansen) i utdanningsnivå i tre
av fire grupper etter vårt iherdig-
hetsmål når disse faktorenes for-
klaringskraft maksimeres8. La oss
ta et eksempel på utsagnskraften i

1 Forklaringskraft som prosent forklart varians estimert ved trinnvis lineær regresjon
Tabellforklaring: Studieretningsvalg er studieretninger rangert etter gjennomsnittlig prestasjonsskår blant elevene.
Utdanningsnivå er høyeste avsluttede utdanningsnivå i antall år etter grunnskolen. Utdanningsplaner er planlagt
utdanningsnivå i antall år etter grunnskolen. Prestasjoner er allminnelig evnenivå og teknisk innsikt. Teknisk
innsikt har ikke statistisk signifikant nettoeffekt på utdanningsplaner. På alle andre faktorer er økningen i forklart
varians statistisk signifikant med mindre enn 5 prosent sjanse for å ta feil
Kilde: FAFOs Vernepliktsundersokelse 1990
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Tabell 2: Prestasjonseffekten, statuseffekten og linjevalgseffekten PA høyeste
avsluttede utdanningsnivå blant gutter i alderen 1 9.13 år (1990) med ulik grad
av iherdighet. Effekter som prosent förklart varians estimert ved ANOVA

Bruttoeffekter

Iherdighet

KommentarIngen Venter Vandrer
Vandrer

og venter

Prestasjonseffekt 33 26 12 9 Dempes av iherdighet
Statuseffekt 16 7 8 3 Dempes av iherdighet
Linjevalgseffekt 85 71 55 54 Dempes av iherdighet/

sterk effekt
Prestasjon og status 39 42 28 23 Dempes
Prestasjon og linjevalg 87 80 61 65 Dempes/sterk effekt
Status og linjevalg 85 74 56 64 Dempes/sterk effekt

Prestasjon, status og Påvirkes ikke av
linjevalg 88 88 71 86 iherdighet/

sterk total effekt
(N) (1 517) (162) (359) (90)

Tabellforklaring: Elever som venter oppgir minst ett venteår etter grunnskolen (midlertidig drop-out). Elever som
vandrer oppgir vandring innen eller mellom studieretninger i videregående skole. Elever som vandrer og venter
har både vandret på kryss og tvers og ventet minst ett år. Kategorien Ingen omfatter elever som verken har
vandret eller ventet
Kilde: FAFOs Vernepliktsundersøkelse 1990

Tabell 3: Høyeste avsluttede giennomsnittsutdanning i klassetri onn etter
grunnskolen på praktiske fag (inkludert handels- og kontorfag) 

g p

allmennfag, etter prestasjonsnivå og iherdighet

Prestasjons-
nivå

Iherdighet

Alle
Gevinst ved
iherdighetIngen Venter Vandrer

Vandrer
og venter

PRAKTISKE FAG (HAR
KAPASITETSTRAPP):
Lavt 1,3 1,4 2,2 2,1 1,5 0,8 trinn
(N) (300) (35) (48) (16) (409)

Middels 2,2 2,1 2,3 2,4 2,2 0,2 trinn
(N) (545) ( 89) (163) (52) (849) Liten, men signifikant

Høyt 2,4 (2,4) 2,6 (2,0) 2,5 Ingen
(N) ( 99) (7) (21) (5) (132)

Alle 1,9 1,9 2,3 2,3 2,0 Ca. 0,4 trinn
(N) (954) (131) (232) (73) 1 390)

TEORETISKE FAG (INGEN
KAPASITETSTRAPP):
Lavt 	 2,9 (2,3) (2,7) ingen 2,8 Få observasjoner
(N) 	 (13) (3) (6) (22)

Middels 	 3,5 3,2 3,2 3,4 3,4 Svakt negativ,
(N) 	 (315) (27) (78) (14) (434) men signifikant

Høyt 	 3,7 (4,0) 3,2 (2,8) 3,6 Negativ, ca.
(N) 	 (301) (8) (53) (6) (368) 0,5 trinn

Alle 	 3,6 3,3 3,2 3,2 3,5 Negativ, ca.
(629) ( 38) (137) (20) (824) 0,4 trinn

Kilde: FAFOs Vernepliktsundersokelse 1990

tabellen: Blant de 234 guttene i ut-.
valget som hadde høyt prestasjons-
nivå og høy sosial status (far er
funksjonær) og ble tatt opp ved all-
mennfaglig studieretning etter
grunnskolen, hadde så godt som
alle fullført tredje klasse (vkII) eller
begynt på universitets- eller høg-
skolestudier før innkalling til mili-
tær- eller siviltjeneste i 1990. Blant
de 243 guttene i utvalget som
hadde lavt prestasjonsnivå og lav
sosial status (far er arbeider) og
valgte et praktisk løp, avsluttet fire
av ti utdanningen etter grunnsko-
len, åtte av ti hadde maksimalt full-
ført grunnkurs og 93 prosent stop-
pet opp før vkII i 1990. Vi påstår
ikke at vi har en teori om forskjel-
ler i utdanningsnivå, men vi påstår
at en teori om forskjeller i utdan-
ningsnivå må forholde seg til kom-
binasjonen av verdier på disse tre
variablene på en eller annen måte.

Vi ser enda et interessant mønster i
tabell 2: Prestasjonseffekten,
statuseffekten og linjevalgseffekten
(brutto), samt kombinasjoner av to
og to slike effekter, dempes steg for
steg når vi oker elevenes skår på
iherdighet. Vi ser f.eks. at mens
prestasjonsforskjeller i skolen for-
klarer 33 prosent av forskjellene i
høyeste avsluttede utdanningsnivå
blant de guttene som har lavest
skår på iherdighet, er prestasjons-
effekten "bare" 9 prosent blant de
elevene som både har kombinert
ulike utdanninger og som i tillegg
har ventet utenfor skoleporten for
å komme inn der de ønsket (van-
dret og ventet).

Det er først når alle de tre ressur-
sene kombineres, at modellens
forklaringskraft ikke påvirkes av
endringer i elevenes iherdighet.
Dette betyr at det gjennomgående
er vanskeligere å gjette seg til
utdanningsnivået blant elever som
vandrer og venter enn blant elever

000,410
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som går strake veien gjennom vide-
regående skole. Det er fristende å
lansere en hypotese om at iherdig-
het kan være en strategi for å dem-
pe virkningen av skolens differen-
sieringsmekanisme. Da må vi vise
at iherdighet gir utbytte. Er det slik
at elever går ett skritt tilbake for å
gå to skritt fram, eller går de bare
ett skritt tilbake?

Yrkesfagelever med lavt
prestasjonsnivå vinner mest på
å vandre og vente
Tabell 3 viser utdanningsnivå etter
iherdighet, prestasjonsnivå og om
elevene ble konfrontert med kapa-
sitetsbegrensninger eller ikke.
Blant yrkesfagelever med lavt pre-
stasjonsnivå er gevisten ved å van-
dre på kryss og tvers nesten ett
trinn. Vanligvis stopper disse elev-
ene opp etter grunnkurset, mens
de iherdige elevene når vkI-nivå i
gjennomsnitt. For elever med mid-
dels prestasjonsnivå gir vandring
og venting mindre gevinst (0,2
trinn), selv om også denne er sta-
tistisk pålitelig med 5 prosent
sjanse for a ta feil. Disse elevene
fullfører gjerne vkI for innkalling til
førstegangstjeneste. For elever med
høyt prestasjonsnivå gir ikke vand-
ring og venting noen gevinst. Her
er to tolkninger mulig. Kapasitets-
begrensningene kan være så sterke
at bare rundt halvparten når vkII,
uansett om de vandrer og venter
eller gjennomfører et rettlinjet løp.
Alternativt kan gjenomsnittseleven
i dette prestasjonssjiktet ha nådd
så langt - midt mellom yid og vldI -
at det er gode muligheter for å
fortsette på teknisk fagskole eller å
manøvrere inn i betalt yrkesopp-
læring (inkludert lærlingeskole).

På allmennfag er utbyttet av vand-
ring og venting negativt i alle
prestasjonssjikt: Lavt prestasjons-
nivå girgir vanligvis ikke adgang til
allmennfaglig studieretning, men

blant de 22 elevene i utvalget som
kom inn på allmennfag mot alle
odds, er det en (ikke-signifikant)
tendens til at elevene taper på å
vandre og vente. Middels presta-
sjonsnivh er normalt tilstrekkelig
til å fullføre tredje klasse (vide. I
gjennomsnitt har disse elevene ett
bein i universitets- og høgskole-
systemet som 19-23-åringer (3,4 i
utdanningsnivå der 3=v1dI og
4=grunnfag). Elever med høyt pre-
stasjonsnivå taper et halvt trinn på
å vandre og vente. I dette presta-
sjonssjiktet har gjennomsnitts-
eleven begynt på universitets- og
høgskolestudier før innkalling til
førstegangstjeneste (utdannings-
skår 3,6).

Al Imennfagelevenes
utdanningskombinasjoner
forsterker kapasitetstrappen
Prestasjonsnivået er viktig for pro-
gresjonen i videregående skole.
Samtidig viser tabell 2 og 3 at
prestasjonseffekten varierer med
kapasitetsfordelingen. Nå skal vi
argumentere for at kapasitetsbe-
grensningene mellom grunnkurs
og videregående kurs på praktiske
linjer forsterkes av allmennfagele-
venes preferanser. I vårt utvalg har
allmennfageleven og håndverks- og
industrifageleven en gjennomsnitt-
lig prestasjonsskår på henholdsvis
6,3 og 4,3 på skalaen fra 1 til 9.
Mens halvparten av allmennfag-
elevene tilhører grunnskolens
prestasjonselite (de beste 20-25
prosent), gjelder dette knapt 10
prosent av håndverks- og industri-
fagelevene. Allmennfageleven som
vandrer ned mot et praktisk grunn-
kurs skårer 6,0 på samme skala.
Dette er litt lavere enn andre all-
mennfagelever, men betydelig høy-
ere enn konkurrentene på det
praktiske grunnkurset. Disse vand-
rerne utgjør antakelig mellom 10
og 15 prosent av antall tredjeklas-
singer på allmennfag årlig. Deres

"ressurser" skulle tilsi at de vinner
fram i konkurransen om opptak til
praktiske kurs på bekostning av
andre søkere. De har høyere pres-
tasjonsnivå og flere alderspoeng
enn sine konkurrenter (Grogaard
1993a: 116-129).

Vandring på kryss og tvers må med
andre ord oppfattes som et sam-
mensatt fenomen. Vandringene på
praktiske linjer framstår ikke som
en vandring ut fra rent prestasjons-
messig styrke. Disse elevene må i
hovedsak vandre mellom linjer
innen yrkesfaglige studieretninger,
eller de må vente utenfor skolepor-
ten til det byr seg en ny anledning.
Hvis de tar tiden til hjelp, har vi
imidlertid dokumentert at de pres-
tasjonssvake blant dem kommer
ett trinn lengre enn forventet i
gjennomsnitt. Når vi nærmer oss
vkII-nivå, er det imidlertid slik at
selv ikke vandring og venting fører
fram. Dette er for så vidt en logisk
konsekvens av den sterke kapa-
sitetsbegrensningen mellom vkI og
vkII, men kan også bety at elevene
har kvalifisert seg, utdannings- og
aldersmessig, til videre utdanning
eller arbeid.

Vandringen med utgangspunkt i
allmennfaglig studieretning har en
annen karakter. Dette er en vand-
ring ut fra styrke, rent prestasjons-
messig. Det kan godt hende at all-
mennfagelevene ikke kommer vi-
dere etter vkII, men konkurrentene
i videregående skole representerer
ingen trussel så lenge elevene vel-
ger praktisk. Turbulensen på prak-
tiske linjer skyldes med andre ord
ikke bare kapasitetsfordelingen.
Den forsterkes av at også mange
prestasjonssterke "teoretikere" kon-
kurrerer om de begrensede plas-
sene. Skolemyndighetene har vært
oppmerksom på dette problemet
lenge. Det er interessant at Re-
form94 tar sikte på å fjerne mulig-
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heten for å vandre ned mot grunn-
kurs etter fullført vkII.

Hvilket perspektiv forklarer
elevenes vandring og venting
best?
Atferdstenkeren ville kanskje for-
søkt å forklare vandring og venting
ved å ty til betegnelsen flukt (es-
cape): En naturlig menneskelig re-
aksjon på motgang, er at man
skjermer seg ved å lope vekk fra
problemet. Det vi har kommet fram
til her, er for så vidt i pakt med
denne tankegangen. Vi har forsøkt
å vise at det er forhold bakenfor
elevenes frihet og verdighet som
kaster lys over vandringens form
og omfang. Det som imidlertid ska-
per problemer for den atferds-
orienterte tolkningen, er at vand-
ring og venting ikke bare framstår
som en unnvikelse, men som en
strategisk unnvikelse: Omveien er
mest lønnsom der omgivelsene
opptrer mest fiendtlig - blant pre-
stasjonssvake elever på linjer med
sterke kapasitetsbegrensninger.

Fenomenologen satser i prinsippet
på elevenes egne forklaringer, dvs.
at vandringene er uttrykk for frie,
men lite gjennomtenkte utdan-
ningsvalg. Denne forsthelsen pas-
ser tilsynelatende bra for allmenn-
fagelever, og kanskje også for
prestasjonssterke elever på prak-
tiske linjer som vandrer på kryss
og tvers. Hvis vi antar at nedadgh-
ende vandring blant allmennfag-
elever delvis skyldes at de har pro-
blemer med å komme videre, fram-
star også deres omveier som en
vinnende strategi. Det er stor sjanse
for at allmennfagelever som velger
et praktisk grunnkurs etter vkII,
kommer inn der de ønsker. Hvis vi
derimot aksepterer at allmennfag-
elevene har alternativer til videre-
gående utdanning, må vi gi inn-
rømmelser overfor tenåringenes
egne forklaringer på vandringen og

ventingen: De prestasjonssterke
kommer dit de vil uansett, og kan
gjerne skylde på endringer i prefe-
ranser, svak informasjon eller til-
feldigheter. Elever med svakere ut-
gangspunkt kan ikke det, fordi de
har problemer med å komme vi-
dere uten å "gå rundt grøten". Si-
den det er yrkesfagelevene som er
mest tilbøyelig til å velge omveier,
vil vi tillegge et perspektiv som leg-
ger vekt på rasjonelle tilpasninger
større tyngde enn et perspektiv
som legger vekt på frie, ugjennom-
tenkte valg. Det er nok mange
vandrere og ventere som, på tross
av betydelig suksess, rasjonaliserer
sin opptreden i videregående skole
når de blir spurt hvorfor de kombi-
nerte ulike utdanninger.

Noen spørsmål til og spådom-
mer om virkningen av
Reform94
Vi har ikke muligheter til å skissere
bredden i 1994-reformen i videre-
gående skole her, men vil peke på
noen hovedpunkter. Den kjenne-
tegnes av at kapasitetsbegrensnin-
gene mellom grunnkurs og videre-
gående kurs innen yrkesfagene
fjernes. Samtidig blir det mindre
mulighet til å kombinere ulike ut-
danninger. Det er fristende å gjette
at tilstanden på alle studieretnin-
ger vil bli som på allmennfag på
1980-tallet, kanskje med unntak av
den nedadgående vandringen mot
praktiske kurs som kjennetegnet
allmennfagelever som kombinerte
ulike utdanninger. Da forsvinner
turbulensen i systemet. Vi oppfat-
ter disse virkningene som proble-
matiske av flere grunner:

For det første er videregående
skole fortsatt utvelgende etter pres-
tasjoner. Mange vil antakelig kom-
me inn på annet- og tredjeønsket
sitt. I Reform94 får disse elevene
én, og bare én, sjanse til omvalg,
og vil kanskje benytte denne mulig-

heten i stor skala. Nettoeffekten
kan fortsatt bli høye andeler
ventere og vandrere på de prak-
tiske kursene. Man slipper imidler-
tid å se samlere av tredje og fjerde
grunnkurs på veien mot arbeid el-
ler betalt yrkesopplæring.

En framtidig turbulens påvirkes
dessuten av hvilke overganger som
blir mulige. Hvis overgangen mel-
lom ulike utdanninger må skje på
grunnkursnivå, kommer vandrin-
gen og ventingen rimelig raskt et-
ter grunnskolen. Blir det mulig å
skifte beite etter yid, kan vi regne
med at eventuelle overganger for-
deles mellom alle trinnene.

Den store utfordringen blir veien
videre mot studie- eller yrkeskom-
petanse. Hvis næringslivet ikke
gjør sin del av jobben og skaffer
lærlingeplasser, vil vi antakelig få
se et arsenal av vkII-faglærte ung-
dommer. Det er også et åpent
spørsmål om de klassiske jente-
utdanningene får et tilstrekkelig
lærlingetilbud. Til slutt kan vi
spørre om universitets- og høg-
skolesektoren makter å ta imot så
mye som 50-60 prosent av hvert
årskull på toppen av etterslepet fra
1980-tallet. Presset på høgskole-
sektoren kan imidlertid dempes
hvis en reduksjon i kapasitetsbe-
grensningene på praktiske fag gjør
yrkesutdanningen mer attraktiv
enn tidligere, men da vil presset på
lærlingeordningen øke.

Nye flaskehalser kan skapes i over-
gangen mellom videregående skole
og høgskolesystemet og mellom
videregående skole og arbeidsmar-
kedet. I så fall vil kanskje kombina-
sjonen av alder, ledighet og under-
sysselsetting bli viktigere indikato-
rer på hvor skoen trykker enn de
målene vi har lagt hovedvekten på
her, nemlig prestasjoner, linjevalg
og sosial status.
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1. Lov om videregående opplæring ble
vedtatt i 1974, men ble først innført etter
at et offentlig oppnevnt utvalg hadde
utredet spørsmål knyttet til læreplaner,
rammetimetall, kompetanse og prinsipper
for differensiering og evaluering. Loven
ble gjennomført med virkning fra 1. januar
1976 (Telhaug 1979: 227-229).

2. Selv om denne holdningen kan oppfat-
tes som typisk for psykologiens syn på
klassifisering, er kunnskapsorientert
(kognitiv) psykologi nøye med å under-

streke forskjellen mellom det å klassifisere
etter forestillinger om årsaker (etiologisk
inndeling) og det å klassifisere etter
hvordan man som observatør oppfatter
fenomenet slik det framstår der og da
(symptomatologisk inndeling) (Kringlen
1980: 46-47). Behaviouristen skiller
verken mellom handling og hendelse eller
mellom forklaring og årsak (Coleman
1973: 1, Hollis 1977: 37).

3. Jo høyere prestasjonsnivå (alminnelig
evnenivå), jo større sjanse for å velge en
teorilinje i videregående skole. Samtidig er
guttenes oppfatning av hva de kan best,
påvirket av hvem far og mor er, og
effekten er størst der prestasjonssignalet
er sterkest (i prestasjonseliten). Blant
funksjonærsønner som både er praktisk og
teoretisk flinke velger nesten 90 prosent
allmennfag. Blant arbeidersønner som
både er praktisk og teoretisk flinke velger
mindre enn 40 prosent allmennfag. Hvis
en gutt som er flink på skolen har lav skår
på praktiske ferdigheter, er sosial bak-
grunn irrelevant for utdanningsvalget. Nå
velger åtte av ti teoretisk utdanning
uansett. Påbudet (imperativet) lyder slik:
Hvis du finner ferdighetsmessige argumen-
ter for å velge en utdanning som bekrefter
din egen sosiale oppvekst, må du velge i
henhold til dette signalet. Hvis du ikke
finner slike argumenter, kan du gjøre hva
du vil! I det midtre prestasjonsjiktet kan
konkurrenten til nytteforklaringen
formulers slik: Den som velger det ukjente
tror at han kaster seg ut på de 70 000
favners dyp, mens den som velger det
kjente vet at han kan stå på bunnen. Der
prestasjonsnivået er middels, velger
nesten syv av ti funksjonærsønner en
teoretisk utdanning, mot maksimalt to av
ti arbeidersønner - jf. Banduras (1977)
begrep om egenvurdert kapasitet.

4. Ved inngangen til 1970-tallet hadde åtte
av ti kommuner gjennomført reformen
(Telhaug 1979: 10, Severeide 1989: 73).

5. En ansettelse kan oppfattes som en
investeringsbeslutning over den ansattes
yrkesaktive livssyklus. Da kan man argu-
mentere for at utbyttet er minst i begge
ender av en "arbeidsmarkedstunnel". Den
som ønsker å rasjonalisere driften, har
mest å hente blant de yngste og de eldste
(Colbjørnsen 1982: 40). Dette kan være et
aspekt ved den økonomiske forklaringen
på at det tradisjonelle arbeidsmarkedet for
unge ufaglærte hjelpearbeidere forvitret
gradvis etter 1975.

6. Grøgaard (1993a: 92, tabell 3.5)
rangerer mannlige elever på ulike studie-
retninger etter gjennomsnittlig alminnelig
evnenivå på sesjon (ved 18-19-årsalder).
Alminnelig evnenivå er validert mot skole-
prestasjoner i matematikk og norsk. Dette
prestasjonsmålet påvirkes av den utdan-
ningen ungdommene har tatt etter grunn-
skolen. De gjennomsnittlige forskjellene
mellom elever på f.eks. allmennfag og
håndverks- og industrifag er antakelig
større enn de gjennomsnittlige forskjel-
lene ved avslutningen av grunnskolen. I en
bredt sammensatt (heterogen) gruppe
mennesker vil imidlertid samvariasjonen
mellom prestasjonsnivå i ungdomsskolen
og senere prestasjonsnivå være relativt
høyt. Skal vi tro amerikanske undersøkel-
ser, er effekten av prestasjonsnivå ved 11-
årsalder på prestasjonsnivået ved 18-19-
årsalder inntil fire ganger større enn
effekten på prestasjonsnivået blant 18-19-
åringer av den utdanningen ungdommene
har tatt i mellomtiden (Jencks mfl. 1972:
339).

7. Gutter i alderen 19-23 år (1990) som
har identisk sosial bakgrunn, prestasjons-
nivå og psykisk kapasitet har henholdsvis
38, 32 og 27 prosent mindre variasjon
(varians) i studieretningsvalg, realisert
utdanningsnivå og videre utdannings-
planer enn en vilkårlig sammensatt gruppe
19-23-årige gutter på disse ressursindika-
torene.

8. ANOVA-programmet i SAS beregner
effektene av enkeltverdier og verdikombi-
nasjoner med laveste skår som referanse-
gruppe, en prosedyre som i praksis maksi-
merer modellens evne til å fange opp
variasjonen på den avhengige variabelen
fordi den tar med samspillseffekter som
undertrykkes i en vanlig regresjonsmodell.
Tendensen endres imidlertid ikke om vi
hadde latt et "normalt" regresjonsprogram
gjøre jobben. Samspill betyr f.eks. at
prestasjonenes betydning for utdannings-
nivå blant 19-23-åringer arter seg ulikt i
ulike statusgrupper, på ulike studieretnin-
ger, i ulike statusgrupper på samme
studieretning osv.
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Personellinnsatsen i
den forebyggende hel-
setjenesten for barn
har de siste fem årene
økt med omtrent
samme veksttakt som
tallet på barn i forsko-
lealder. I de største by-
ene har barnetallet økt
mer enn tallet på per-
sonell, mens små og
mellomstore kommu-
ner har bedret
personellinnsatsen.
Enslige forsørgere ser
ut til å ha noe sjeld-
nere kontakt med den
forebyggende helse-
tjenesten enn gjen-
nomsnittet. Kontakter
med denne gruppen er
derimot mer tidkre-
vende, og omfatter
flere problemer enn
andre kontakter. Kon-
takter med innvan-
drere er ikke mer tid-
krevende enn andre
kontakter. Innvan-
drere viser seg også å
ta sjeldnere initiativ til
kontakt enn andre.

Jon Erik Finnvold

Artikkelen retter søkelyset mot en
viktig del av den forebyggende
helsetjenesten i vårt land - helse-
søstertjenesten. Innledningsvis be-
skrives utviklingen de siste fem
årene med utgangspunkt i spørs-
målene: Har kommunene økt be-
manningen? Omfattes hele barne-
befolkningen av ulike tilbud? Er
ulikhetene mellom kommunene
blitt mindre? Videre ser vi spesielt
på innvandreres og enslige forsør-
geres mote med den forebyggende
helsetjenesten, slik den beskrives
av helsesøstre som arbeider i skole-
og helsestasjonstjenesten.

Skole- og helsestasjons-
tjenestens formål og oppgaver
Forebyggende helsearbeid er et as-
pekt ved flere virksomheter i kom-
munene, og derfor vanskelig å
måle det totale omfanget av. Etter
lov om helsetjenesten i kommu-
nene er kommunene pålagt å orga-
nisere skole- og helsestasjons-
tjeneste. Lov- og forskriftsverket
krever også at kommunene skal ha
en helsesøstertjeneste, som skal
være ansvarlig for den daglige drif-
ten av skole- og helsestasjons-
tjenesten. Helsesøstrene står for 60
prosent av personellinnsatsen i
disse virksomhetene, der også le-
ger, fysioterapeuter, jordmødre og
personell uten helsefaglig utdan-
ning er viktige støttespillere.

Ifølge forskriftene, er formålet med
virksomheten å forebygge syk-
dommer, samt å arbeide for å frem-
me barns fysiske, psykiske og sosiale
helse. Massevaksinasjon er et viktig
virkemiddel i dette arbeidet. Alle
barn skal i prinsippet få tilbud om en
rekke vaksinasjoner etter et program
anbefalt av Statens helsetilsyn (tidli-
gere Helsedirektoratet). Dette arbei-
det har sin historiske bakgrunn i
infeksjonssykdommene, som domi-
nerte ved århundreskiftet og kulmi-
nerte før krigen.

Helseopplysning gir helsesøsterar-
beidet et pedagogisk og oppdra-
gende element. Gjennom indivi-
duelle kontakter, gruppesamtaler
og undervisning opplyses det om
godt foreldreskap, ulykkesfore-
byggende tiltak og sunn livsstil.

Helsesøsterarbeidet har også en
overvåkende side. Det enkelte
barns fysiske og psykiske utvikling
følges over tid. Vurdering av fami-
liesituasjonen, vekt-, syns- og hør-
selskontroller skal forsøke å identi-
fisere barn som har ulike avvik, slik
at tiltak kan settes inn så tidlig som
mulig.

Det er vanlig å sette sykelighet -
spesielt psykiske og psykosomatis-
ke problemer - i sammenheng med
vanskelige levekårsforhold som ar-
beidsløshet, isolasjon og familie-
oppløsning. Helsesøstrene ønsker
også å mote disse utfordringene.
Eksempler på dette er tiltak som
skal forbedre de sosiale nettverk-
ene til foreldre og barn (Bjåland og
Mortensen 1992). Andre argumen-
terer for at helsesøstrene bør enga-
sjere seg mer i arbeid med familier
i omsorgssviktsituasjoner, og i
større grad ta opp sosialtjenestens
problemstillinger (Killén 1993).
Dette innebærer en sterkere inte-
grasjon med barnevernet, som
også har forebyggende målsettin-
ger.

HELSESØSTERTJENESTEN
1987-1992

Prioriterer kommunene skole-
og helsestasjonstjenesten?
I 1992 ble det utført 1900 årsverk i
skole- og helsestasjonstjenesten.
Dette utgjør 2,3 prosent av perso-
nellinnsatsen i den kommunale
helse- og sosialsektoren.

Til sammenligning utgjorde barne-
vernstjenesten 3 prosent, mens tje-



Figur 1: Utforte årsverk i kommunale helse- og sosialtjenester, etter
virksomhetsområde. 1992

Hjemmetjenester 33,6%
Fysikalsk behandling 2,9%

Legepraksis 4,3%
Sosialtjenesten 5,5%

Barnevernstjenesten 3,0%

Skole- og helsestasjons-
tjenesten 2,3%

Institusjoner for eldre
48,4%
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Helsesostertjenesten inkluderer årsverks-
innsatsen av helsesostre i kommunehelse-
tjenesten og sykepleiere i skole- og helse-
stasjonstjenesten

2 Hjemmesykepleien inkluderer årsverks-
innsatsen av sykepleiere og hjelpepleiere i
kommunehelsetjenesten. Noe av veksten
skyldes HVPU-reformen

nester for eldre og funksjonshem-
mede stod for 82 prosent. Skole-
og helsestasjonstjenesten utgjør
altså en liten del av den kommuna-
le helse- og sosialtjenesten. Denne
andelen er ikke blitt stone de siste
årene.

I perioden 1987-1992 har veksten i
helsesøsterårsverk holdt folge med
veksten i tallet på barn i forskoleal-
der (figur 2). Tallet på barn i skole-
alder har gått ned i perioden, slik
at utbyggingsgraden på nasjonalt
nivå har hatt en svak økning i pe-
rioden. Hjemmesykepleien har i
samme periode hatt en langt ster-
kere vekst.

Hva er bakgrunnen for skole- og
helsestasjonstjenestens relativt be-
skjedne omfang i kommunene? Vi
kan anta følgende:
- En av årsakene er at det fore-

byggende helsearbeidet er rettet
mot friske mennesker, mens
eldreomsorgens brukere har
nedsatt funksjonsevne, og ofte
trenger et heldøgns omsorgstil-
bud. I sykehjemmene er det for
eksempel over ett årsverk bak
hver institusjonsplass.

- Forebyggende helsetjenester for
friske mennesker er ikke et tema
som har samme gjennomslags-

kraft i media og lokalpolitikk
som eldreomsorgen.

- Det er vanskelig å måle resulta-
tene av forebyggende arbeid.
Mens eldreomsorgen kan vise til
at flere får sykehjemsplass, og at
det blir flere som får hjemmetje-
nester, er ikke effektene av res-
sursinnsatsen i det forebyggen-
de helsearbeidet like åpenbare.

I større byer har helsesøstrene
fått flere barn å betjene
Nasjonale oversikter kan dekke
over store regionale variasjoner.
Som figur 2 også viser, ble det i
byer med over 50 000 innbyggere
utført noen færre helsesøsterårs-
verk i 1992 enn i 1987. I samme
periode hadde disse kommunene
en vekst i tallet på barn under sju
al. på 4,4 prosent. Utviklingen i

Datagrunnlaget
Løpende statistikker over
personell i kommunehelsetjenes-
ten samler årlig inn oppgaver
over ulike yrkesgruppers perso-
nellinnsats i kommunehelsetje-
nesten fra alle kommuner. Fra
skole- og helsestasjonstjenesten
samles det inn årlige rapporter
fra kommunene om aktiviteten
disse virksomhetene, blant annet
tallet på utførte vaksinasjoner
og helsekontroller

Statistisk sentralbyrå gjennom-
forte hosten 1992 en utvalgs-
undersokelse av brukerkontak-
ter i helsesøstertjenesten. Under-
søkelsen omfattet 83 kommuner
og bydeler. I en 14-clagersperio-
de ble alle helsesøstre bedt om å
registrere alle brukerkontakter
som hadde et samtaleelement
mer enn 10 minutter. Undersø-
kelsen resulterte i opplysninger
om over 12 000 kontakter
mellom brukerne og helsesøster.
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storbyene kjennetegnes altså av
manglende samsvar mellom ut-
bygging av tjenester og vekst i
tjenestenes målgruppe.

Ulikhetene er blitt mindre
Det er større forskjell fra kommune
til kommune når det gjelder ut-
byggingsgrad av helsesostertjenes-
ter enn hva tilfellet er for eldre-

Fig ur 3: Årsverk Pr. infibygger i
ulike deltjenester. Antall ‘1110
kommuner etter avvik frara
gjennomsnittet. 1992
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EI Utførte årsverk av helse-
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ie Utførte årsverk i institu-
sjoner pr. innb. over 67 år

Utførte årsverk i hjemme-
tjenestene pr. innb.
over 67 år

institusjonene og hjemmetjenes-
tene (figur 2).

Helsesøstertjenesten har relativt
mange kommuner med en perso-
nellinnsats (årsverk pr. innbygger)
som er 60 prosent høyere eller 60
prosent lavere enn gjennomsnitts-
kommunen. Personellinnsatsen i
denne tjenesten varierer i større
grad enn hjemmetjenestene og in-
stitusjonene fra kommune til kom-
mune. En av årsakene til dette er at
alderssammensetningen i kommu-
nene i større grad styrer utbyggin-
gen av eldreomsorgen enn tilfellet
er for skole- og helsestasjons-
tjenesten (Finnvold 1993).

Ulikhetene har likevel avtatt noe
etter 1987, det er blitt færre kom-
muner med store avvik fra
gjennomsnittskommunen.

Helsesøstertjenesten er blitt be-
skrevet som et "sikkerhetsnettverk
med klare hull" (Paulsen 1990),
fordi en rekke kommuner ikke har
maktet å etablere en helsesøster-
tjeneste, dvs. ansette helsesøstre. I
1987 var det 49 kommuner som
ikke hadde helsesøstertjeneste.
Denne situasjonen har bedret seg
noe, i 1992 var 35 kommuner helt
uten helsesøster. I mange mindre
kommuner består helsesøster-
tjenesten av kun én helsesøster.
Permisjoner, oppsigelser og ube-
satte stillinger har ofte som konse-
kvens at mange små kommuner i
perioder er helt uten helsesøster-
tjeneste. Smådriftsulemper er der-
for en viktig årsak til at mange
kommuner står uten helsesøster.

Når tjenestene alle?
Alle barn skal i prinsippet få tilbud
om vaksiner ved ulike alderstrinn.
Ut fra den løpende rapporteringen
av ni ulike vaksiner, mottok mel-
lom 95 og 98 prosent av barna vak-
siner ved foreskrevne alderstrinn i

1992 (SSB 1993). En del barn vil
ikke få vaksinasjon fordi de er syke
på det tidspunkt de skal vaksine-
res, eller er utsatt for allergiske
reaksjoner. Vaksinasjon er ikke
obligatorisk, noen vil derfor vegre
seg, eller la være å møte opp. Den
høye vaksinasjonsdekningen viser
at det er oppslutning blant bruker-
ne om dette tilbudet, og at tjenes-
ten når de fleste.

Oppslutningen om helsekontroller
og hjemmebesøk var ikke like god.
I alt møtte 93 prosent av fireårin-
gene til fireårskontrollen, mens 87
prosent gjennomførte toårskont-
rollen. Familier med nyfødte skal
gis tilbud om hjemmebesøk i løpet
av de første ukene etter fødselen.
Nesten 83 prosent mottok dette til-
budet i 1992.

Tallene har endret seg lite de siste
fem årene.

Helsesøstertjenesten en
småbarnsomsorg
Utvalgsundersøkelsen viste at
helsesøstertjenesten i stor grad er
en småbamsomsorg (figur 4). Nes-
ten to av tre besøk var kontakter
med barn i førskolealder. Av disse
utgjorde barn under et år nesten
halvparten. Kontakter med førsko-
lebarn innebærer som oftest at
foresatte besøker helsestasjonen
for å få vaksinert og helsekontrol-
lert barnet sitt. I 1992 ble det be-
sluttet å innføre vaksine mot hjer-
nehinnebetennelse for barn under
to år, en beslutning som forsterker
inntrykket av helsesøstertjenesten
som en småbarnsomsorg.

Kontaktene med skolebarn er som
regel med barnet selv. Ungdom
mellom 16 og 18 år utgjorde 2 pro-
sent av brukerkontaktene. Et fler-
tall av disse var jenter som opp-
søkte helsesøster på eget initiativ.
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Aldersprofilen i tjenestene avspei-
ler vaksinasjons- og helsekontroll-
programmet som er utarbeidet og
anbefalt av sentrale helsepolitiske
myndigheter. For eksempel er det i
løpet av barnets første levemåne-
der anbefalt 10 vaksinasjoner/
kontroller i tillegg til hjemmebesøk
(Helsedirektoratet 1990). Program-
met bygger på medisinske kriterier,
blant annet immunologisk kunn-
skap om ulike aldersgruppers
respons på ulike vaksiner.

INNVANDRERE OG ENSLIGE
FORSØRGERES MØTE MED
HELSESØSTERTJENESTEN

I utvalgsundersøkelsen ble helse-
søster blant annet bedt om å regist-
rere barnas familietype, og om for-
eldrene var født i 3. verden.

Enslige forsørgere: en under-
representert brukergruppe
Av kontaktene med barn i førskole-
alder oppgav helsesøster at 88 pro-
sent av kontaktene var med barn
der mor og far var gift eller sam-
boende, mens vel 9 prosent var
med enslige forsørgere. Register-
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baserte opplysninger for utvalgs-
kommunene og bydelene viser at
vel 18 prosent av alle barn i samme
aldersgruppe tilhørte familietypen
enslige forsørgere (figur 5). Det var
først og fremst for barn under to år
at helsesøsterregistreringen viste
en lavere andel enslige forsørgere
enn SSBs familiestatistikk. Nå er
det ikke uproblematisk å sammen-
ligne resultatene fra undersøkelser
med ulike registreringsmåter. 1 Li-
kevel er forskjellen så stor at vi må
anta at enslige forsørgere neppe er
en overrepresentert brukergruppe.

Data fra utvalgsundersøkelsen gir
grunn til å anta at enslige forsør-
gere heller er underrepresentert
enn overrepresentert i helsesøster-
tjenesten. Vi kan ikke belyse denne
problemstillingen fullstendig, men
en hypotese kan være at enslige
forsørgere endrer adresse oftere
enn andre, og derfor er vanskeli-
gere å nå for helsesøster. En under-
søkelse dokumenterer at vaksina-

sjonsdekningen er lavere for barn
som flytter mye. (Solberg og Jo-
hansen 1984). Levekårsundersø-
kelsen for 1991 viste at nesten
halvparten av alle enslige mødre
hadde bodd under fem år der de
hadde sin adresse på intervjutids-
punktet. Målt på denne måten var
enslige forsørgeres flyttehyppighet
dobbelt så høy som for par med
barn. Enslige forsørgeres høye
flyttehyppighet kan kobles til øko-
nomiske levekårsfaktorer. Ifølge
levekårsundersøkelsen bodde 38
prosent av alle kvinner som var
enslige forsørgere i leid bolig uten
innskudd, tjenestebolig eller på
framleie. Det tilsvarende tallet for
familier der begge foreldrene
bodde sammen med barnet var 9
prosent.

En annen årsak til en eventuell
underrepresentasjon kan være veg-
ring fra brukernes side. Kontakter
som enslige forsørgere selv tok ini-
tiativ til utgjorde en langt lavere
andel enn familiestatistikken anty-
der. Er det slik at enslige forsør-
gere oftere enn andre kvier seg for
å ta kontakt, eller av ulike grunner
velger å holde seg borte fra helse-
stasjonen? Det er dokumentert at
enslige forsørgere kommer dårlig
ut på en rekke levekårsområder (se
nedenfor). Dette kan føre til en be-
kymring fra helsesøsters side for
barnets omsorgssituasjon, som i
noen tilfeller kan skape angst og
uro hos foreldrene. Som nevnt har
det forebyggende helsearbeidet et
element av overvåkning og kon-
troll. Helsesøstrene har for eksem-
pel plikt til å melde tilfeller av
omsorgssvikt og mishandling til
barnevernet. Av 14 300 barne-
vernssaker i 1992 ble nesten 9 pro-
sent meldt av helsestasjonen (SSB
1994). Enslige forsørgere var over-
representert og utgjorde halvpar-
ten av disse sakene.

El Andre
familietyper

E Enslige
forsørgere

• Mor og far
gift/sambo-
ende
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Kontakter med enslige forsør-
gere mer tidkrevende
Kontakter med enslige forsørgere
ser ut til å være relativt tidkreven-
de (figur 6). Regnet i prosent tok
kontakter med enslige forsørgere
med ett barn gjennomsnittlig 18
prosent lengre tid enn gjennom-
snittet, mens kontakter med ens-
lige forsørgere med flere barn tok
6-7 prosent lengre tid.

Enslige forsørgere kommer som
nevnt dårlig ut på en rekke leve-
kårsområder. Spesielt når det gjel-
der sysselsetting og materielle go-
der er kontrasten mellom enslige
forsørgere og par med barn stor.
Hvis vi lar kvinner som er enslige
forsørgere med barn under 16 år
representere enslige forsørgere,
oppgav 22 prosent av disse at de
var langtidsledige. Tilsvarende for
kvinner med barn i parforhold var
6 prosent. Mens nesten halvparten
av enslige forsørgere oppgav at de
ikke hadde muligheter til klare en
uforutsett regning på 2 000 kroner,
oppgav 13 prosent av de som levde
i parforhold dette. Vi må anta at
vanskelige levekårsforhold er en
medvirkende årsak til sykdom -

spesielt nervøse lidelser - og at
problemfylte tema derfor oftere
dukker opp i samtaler med enslige
forsørgere. Dette kan være en av
årsakene til at disse kontaktene tar
lengre tid. I registreringen ble hel-
sesøster også bedt om å oppgi en-
kelte opplysninger om hva som var
temaet for kontakten. I kontakter
med familier med barn i førskoleal-
der ble det oppgitt at psykiske og
psykosomatiske problemer ble tatt
opp i omtrent 8 prosent av møtene
mellom bruker og helsesøster. For
enslige forsørgere ble psykiske og
psykosomatiske problemer nevnt i
nesten hver fjerde kontakt. Et lig-
nenede monster viser seg for kon-
takter mellom skolebarn fra ulike
familietyper og helsesøstre. Psy-
kiske og psykosomatiske proble-
mer ble definert med symptomer
som depresjoner, aggressivitet,
spiseforstyrrelser, søvnløshet o.l.

Når kontakter med enslige forsør-
gere er mer tidkrevende og har et
annet innhold enn andre kontak-
ter, kan dette også ha bakgrunn i
helsesøstrenes forventninger og
måte å forholde seg til ulike bru-
kergrupper på. Fra andre tjenester

finnes det eksempler på at yrkes-
grupper utvikler såkalte klienttypo-
logier, dvs. plasserer brukerne i
ulike båser. Dette er typisk for yr-
kesgrupper som har stor klient-
gjennomstrømming og liten tid til
hver klient (Mennerick 1974). Å
klassifisere brukerne kan hjelpe
yrkesgruppene til å styre kontak-
tene slik at man får en bedre mål-
oppnåelse. Er det slik at helsesøst-
renes beskrivelse av variasjonene i
ulike familietypers møte med hel-
setjenesten har en sammenheng
med helsesøstrenes utdanning?
Dette kan vi få et inntrykk av ved å
sammenligne helsesøstre og syke-
pleiere. I undersøkelsesperioden
deltok over 320 helsesøstre. Nesten
10 prosent av disse var sykepleiere
som ikke hadde helsesøster-
utdanning, men som på grunn av
ubesatte stillinger fungerte som
helsesøstre. Disse sykepleierne re-
gistrerte noe over 1 100 kontakter i
14-dagersperioden. I kontakter
med sykepleiere som fungerte i
helsesøsterstillinger var det ingen
tendens til at kontakter med ens-
lige forsørgere tok lengre tid. Dette
kan tyde på at helsesøstrene har en
"samfunnsmedisinsk" orientering
som vi ikke finner hos sykepleierne
i samme grad.

Figur 6:  Brukerkontakter i
hélsestasjonstjenesto*etter
tam i ietypepg 'foreldres
ttecla Gjennomsnittlig antall
minutter OK kontakt.

Alle kontakter

Enslige med
et barn
Enslige med
flere barn
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fodt i 3. verden
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Kontakter med innvandrere er
ikke spesielt tidkrevende
Vår undersøkelse bygger blant an-
net på opplysninger fra 23 bydeler
i Oslo. Nesten hvert fjerde barn un-
der sju år i hovedstaden har en el-
ler to foreldre som er født i 3. ver-
den. I denne sammenhengen er
innvandrere familier der begge for-
eldrene er født i 3. verden. Dette er
en relativt mangfoldig kategori,
som kan inkludere alt fra barn som
er født i Norge og har foreldre som
er vel integrert i det norske sam-
funnet, til nyankomne flyktninger.
I figur 6 ser vi at kontakter med
innvandrere ikke er mer tidkreven-
de enn andre kontakter.

I utgangspunktet var forventningen
det motsatte: At kontakter med
innvandrere av ulike grunner ville
være relativt tidkrevende. Begrun-
nelsen for dette er blant annet at
flyktninger oftere henvender seg til
helsestasjonen med syke barn, at
det trengs lengre tid for å kommu-
nisere og at smitteforebyggende
arbeid er mer tidkrevende for inn-
vandrere. Som en konsekvens av
dette er det hevdet at kontakter
med innvandrerbarn krever 25 til
50 prosent lengre tid sammenlig-
net med norske barn (Refsdal
1993: 33). Statens helsetilsyn har
utarbeidet en veileder for helse-
stasjonsvirksomheten. Veilederen
kan betraktes som et uttrykk for de
helsepolitiske myndigheters inten-
sjoner for tjenesten. Veilederen
omtaler innvandrere som en risiko-
gruppe med behov for spesielle til-
tak, herunder bruk av tolk. Dette
begrunnes av sosioøkonomiske for-
hold, infeksjonsfare etter besøk i
hjemlandet og høy frekvens av ar-
velige sykdommer. "Manglende
kommunikasjon og forståelse av de
helsefremmende og forebyggende
tiltak som helsestasjonen skal med-
dele", og "kosthold som ikke er til-
passet vårt levesett" er også nevnt

som risikofaktorer som gjør inn-
vandrere spesielt utsatt (Helsedi-
rektoratet 1990: 40). En undersø-
kelse av spedbarnsdødeligheten i
Oslo viser at dødeligheten det før-
ste leveåret blant pakistanske barn
er to til tre ganger høyere enn for
befolkningen forøvrig (Steen et al.
1993). Dette tyder på at risikoen
for medfødte funksjonshemninger
er større hos innvandrere fra 3.
verden enn for andre grupper.
Dette har konsekvenser for helse-
stasjonstjenesten, som har et spe-
sielt ansvar for å identifisere barn
med mulige funksjonshemninger,
og henvise disse til spesialister.

Hva er årsaken til at kontakter med
innvandrere ikke er mer tidkre-
vende enn gjennomsnittet? En un-
dersøkelse fra Sverige kan kaste lys
over dette. I undersøkelsen ble
kontakter mellom innvandrere og
helsesøstre over en periode obser-
vert av en utenforstående forsker
(Olin Lauritzen 1990). Det ble kon-
kludert med at kontaktene hadde
et standardisert og rutinisert preg,
og at det i liten grad ble åpnet for
dialog mellom partene. Helse-

i Innvandrere er familier der begge barnets
foreldre er født i 3. verden

søstrene satte dagsorden, og for-
midlet et program bygget på kultu-
relt betingede oppfatninger om
ulike helseproblemers karakter, år-
sak og behandlingsmetoder. Om
innvandrerne var nyinnflyttet, eller
hadde bodd flere år i landet, hadde
lite å si for innholdet i kontaktene.
Ulike kulturers forståelse av hva
som er sykdom og helsefremmende
atferd vil variere. Når helseperso-
nell og brukere har ulik kulturell
bakgrunn, blir det også færre berø-
ringspunkter i forståelsen av det
aktuelle helseproblemet. Mulighe-
tene for dialog blir dermed mindre.

En forutsetning for at innvandrere
skal kunne prioriteres, er at per-
sonellinnsatsen er relativt god i
kommuner og bydeler med mange
innvandrere. Ser vi på den interne
fordelingen av personell mellom
Oslos bydeler, ser det ut til at
denne forutsetningen i noen grad
er oppfylt. Andelen barn med forel-
dre født i 3. verden var over 40
prosent i bydeler som Grünerløkka
og Gamle Oslo (1992). Den samme
gruppen utgjorde mellom 2 og 4
prosent i bydeler som Vindern og
Nordstrand. Resultater fra den lø-
pende statistikken over personell i
kommunehelsetjenesten viste at
bydeler med mange innvandrere i
mange tilfeller har en personellinn-
sats over gjennomsnittet for Oslo.
Når det er kontrollert for at barne-
andelen varierer mellom bydelene,
viser det seg at de fem bydelene
med den høyeste innvandrerande-
len i 1992, hadde en personellinn-
sats som lå fra 10 til 100 prosent
over gjennomsnittet for Oslo.

Innvandrere tar relativt sjelden
initiativ til kontakt
Nesten 80 prosent av kontaktene i
helsestasjonstjenesten, og 72 pro-
sent av kontaktene i skolehelse-
tjenesten, fant sted etter initiativ
fra helsesøster.
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Den forebyggende helsetjenesten
er følgelig preget av helseperso-
nellets initiativ, som innkaller bru-
kerne til kontroller og vaksinasjo-
ner etter bestemte rutiner. Det er
imidlertid også anledning for bru-
kerne til å oppsøke tjenesten. Re-
sultatene tyder på at innvandrere
benytter denne muligheten noe
sjeldnere enn andre. I helsesta-
sjonstjenesten var 18,8 prosent av
kontaktene et resultat av bruke-
rens initiativ. Av kontaktene med
innvandrere var det 10,6 prosent
av kontaktene som fant sted etter
initiativ fra brukeren.

Avslutning
Barnevernet og sosialtjenesten i
kommunene er selektive og bygger
på behovskriterier. Å ha kontakt
med disse tjenestene blir derfor
ofte sett på som belastende og
stigmatiserende. Helsesøstertje-
nesten har en universalistisk orien-
tering, den representerer et tilbud
til hele barnebefolkningen. "Alle"
har kontakt med helsesøster-
tjenesten. Av den grunn blir helse-
søstrene antatt å være i en spesielt
gunstig posisjon for å yte hjelp til
utsatte grupper (Killén 1993).
Helsesøstertjenesten skal sørge for
at tilbudet når fram til alle, og at
grupper med spesielle behov får et
utvidet tilbud. Tjenesten kan der-
med gi et bidrag til at sosiale ulik-
heter i helsetilstand utjevnes.

Selv om kontakter med enslige for-
sørgere er relativt tidkrevende, er
det ikke funnet noen entydig ten-
dens til at tjenesten fungerer
universalistisk i denne betydningen
av ordet. Analysen over tyder ikke
på at sosiale grupper med relativt
store behov får et utvidet tilbud.

Om helsesøstertjenesten vil få ny
vekst avhenger i stor grad av hvor-
dan tjenesten markedsføres overfor
administratorer og politikere i

kommunene. En argumentasjon for
at tjenesten skal bli mer rettet mot
utsatte grupper, og i større grad
samarbeide med sosialtjenesten og
barnevernet, behøver ikke være en
riktig strategi. Ordninger som alle
nyter godt av, kan ha større mulig-
heter til å oppnå allmenn oppslut-
ning.

1. To forhold tilsier at andelen enslige
forsørgere i familiestatistikken er større
enn den faktisk er. Dersom foreldrene er
samboende og ikke har meldt flytting til
felles adresse, vil barnet tilhøre enslige
familietyper. Barn som bor i familier der
en av foreldrene er samboende med en
partner som ikke er barnets biologiske far
eller mor, vil regnes som enslige familie-
typer i familiestatistikken.
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Oslo-regionen

Vekst ï økonomisk aktivitet
for Oslo-regionen fra slutten
av 1992

De siste 25 årene har
Oslo-regionens syssel-
setting hatt stare
konjunktursvingninger
enn landet som helhet,
men regionens andel
av landets sysselset-
ting har vært noen-
lunde konstant. Etter
en periode på fem år
med svak utvikling i
regionens lønns-
kostnader, har regio-
nen fra slutten av 1992
hatt en sterk vekst i
forhold til resten av
landet.

Stig E. Omre og
Per Schanche

Den regionaløkonomiske utvik-
lingen gir grunnlag for hushold-
ningenes opptjening av lønns- og
næringsinntekt. Disse inntektskil-
dene utgjør omtrent to tredjedeler
av husholdningenes samlede inn-
tekter, og disse inntektene danner
igjen et viktig grunnlag for den
kommunale beskatningen. Den re-
gionalokonomiske utviklingen har
derfor stor betydning både for pri-
vat og offentlig velferd i en region.

Mulighetene for arbeid er videre et
viktig flyttemotiv, og den regional-
økonomiske utviklingen betyr mye
for flyttingen mellom regioner. I
årene etter krigen og fram til om-
trent 1970 var økonomisk konsen-
trasjon en viktig årsak til at netto-
flyttingen i stor grad var rettet mot
Oslo-regionen (her definert som
Oslo og Akershus). I perioden fira
1970 til midten av 1980-tallet
hadde regionen hatt lavere befolk-
ningsvekst enn resten av landet, og
i de fleste av disse årene var det
nettoutflytting fra regionen.

Fra midten av 1980-tallet har Oslo-
regionen igjen fått sterk nettoinn-
flytting. En vesentlig andel av
denne innflyttingen er knyttet til
økt innflytting av innvandrere. Høy
befolkningsvekst og svak utvikling
på det regionale arbeidsmarkedet
har ført til en økning i ledigheten
og en reduksjon av befolkningens
yrkesdeltakelse. Ungdom, innvand-
rere og personer med lav utdan-
ning er grupper som i særlig grad
er rammet av denne utviklingen.

Levekårsutvalget (NOU 1993:17),
som leverte sin innstilling i mai
1993, ser klare sammenhenger
mellom sysselsetting og velferd:
"Inntektsgivende arbeid ble et
knapt gode på slutten av 80-tallet,
og et gode som ble skjevt fordelt
mellom grupper." Utvalget konklu-
derer med at økonomiske og so-

siale virkninger av problemene på
arbeidsmarkedet var de viktigste
negative trekkene ved levekårsut-
viklingen.

En tredjedel av landets lønns-
kostnader er opptjent i Oslo-
regionen
På grunnlag av ny informasjon om
utviklingen i lønnskostnadene vil vi
fokusere på de siste ti års utvikling
for Oslo-regionen i forhold til lan-
det som helhet. Lønnskostnadene
gir et samlet uttrykk for utviklin-
gen i antall timeverk og lønn pr.
timeverk, og er således en sentral
indikator på utviklingen innen det
regionale arbeidsmarkedet. Begre-
pet lønnskostnader, slik det er
brukt i artikkelen, ser utbetalingen
fra bedriftenes side. For hushold-
ningene er lønnen en inntektskilde
som igjen danner grunnlag for
beskatning. Datagrunnlaget for ar-
tikkelen er utarbeidet med grunn-
lag i statistikk for innbetalt ar-
beidsgiveravgift (se egen tekst-
ramme).

For hele landet danner lønnskost-
nader på i alt 30 mrd. grunnlaget
for arbeidsgiveravgiften som er
innbetalt i 1992 (se tabell 1). Grovt
sett fordeler lønnskostnadene seg
med en tredjedel på Oslo-regionen
og to tredjedeler på resten av lan-
det.

Tabell 1: Lønnskostnader 1 992,
• mill. .kr og gjennomsnittlig årlig
vekst.49844992Peosent. , • ,0slo•
Akershus og hele landet

Lonnskostnader 1992 Gs. 	 .

Mill.
kr

Andel
av

landet
ellers

årl i g
vekst
1984-
1992

I alt 295 988 100,0 1,9

Landet ellers 202 036 68,3 2,6
Regionen 93 952 31,7 0,6

Oslo 65 609 22,2 -0,8
Akershus 28 343 9,6 5,3
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Fornavn

Fornavn: Tradisjon o
gjennom 100 år

g moter

Navn som var popu-
lære for over 100 år si-
den, "oldeforeldrenav-
nene", er også popu-
lære nå. Martin og Ida
var det mest brukte
gutte- og jentenavnet
for barn født i 1993.
De mest brukte nav-
nene for hele befolk-
ningen er Anne og Jan.
Noen navn forsvinner
nesten fullstendig.
Helt nye - som Silje -
dukker opp. Ofte opp-
står nye moter i
Bærum.

Jørgen Ouren

Det er ikke bare når det gjelder
klær og biler at vi ønsker å være
tidsriktige. Vi følger også moter
når vi gir våre barn navn. Som for
moter generelt, kan vi også for
navnetildeling snakke om mote-
bølger og trendsetting. Man må
minst tre generasjoner tilbake, til
olde- og tippoldeforeldrene, for å
finne igjen lignende fornavn med
samme popularitet som de nav-
nene som gis til mange nyfødte i
dag. Foreldre- og besteforeldre-
navn er "ut". Ser vi derimot på hele
befolkningen, vil vi få en helt an-
nen ti-på-topp liste.

Anne vanligst
Tabell 1 viser de vanligste navnene
for hele befolkningen i 1992. Anne
er det hyppigst brukte kvinne-
navnet, mens Jan er mest brukt
blant mannsnavnene. Både Anne
og Jan brukes mye sammen med et
annet fornavn (f.eks. Anne Kari og
Jan Erik), noe som forklarer deres
topplassering et stykke på vei (bin-
destrek-navn kommer i tillegg).

Sist en slik oversikt ble laget var i
1982. Endringene de siste 10 årene
er påfallende små. De seks mest
brukte mannsnavnene er like i
1982 og 1992 - bare Bjorn og Arne
har byttet plass. For kvinnenav-
nene er de tre mest brukte uend-
ret, dvs. Anne, Inger og Kari. Det
bør bemerkes at Anne, med nær
68 000 navnesøstre, har en meget
solid ledelse på Inger som innehar
andreplassen (drøye 38 000).

Navn fra forrige århundre
La oss sammenligne navnetopp-
listen for barn født i 1993 med
navnelisten for personer født mel-
lom 1850 og 1874 - dvs. for mel-
lom 120 og 140 år siden. Mange av
navnene vil da finnes på begge lis-
ter: Av de 10 vanligste navnene for
kvinner født i perioden 1850-1874
finner vi f. eks fortsatt Anna, Marie,

67 831 Anne 52 244 Jan
38 196 Inger 45 919 Per
31 578 Kari 42 462 Bjørn
30 440 Marit 38 562 Arne
27 751 Liv 34 674 Kjell
25 790 Solveig 33 058 Ole
25 264 Astrid 31 595 Knut
23 996 Ingrid 29 092 Odd
22 906 Randi 28 613 Svein
22 037 Bjørg 28 217 Lars
21 858 Gerd 27 924 Hans
21 676 Eva 23 582 John
21 631 Berit 23 250 Terje
19 110 Anna 23 120 Geir
18 751 Else 23 116 Tor
18 627 Ragnhild 21 818 Olav

Gjelder forste fornavn. Forskjellige skrivemåter ikke
slått sammen

Anne, Karoline og Kristine, altså
hele fem, på dagens 40-på-topp
liste. Oline er eneste navn som har
gått ut av bruk. For guttene er Ole,
Lars og Anders med, mens Anton
er borte (kan det være fetter Anton
i Donald Duck & Co?). Det er ingen
tvil om at dagens navnebruk ligner
mer den fra over 100 år tilbake enn
den fra dette århundret.

Mannsnavnene mest robuste
Sammenligner vi de mest brukte
"voksennavnene" med den ferske-
ste statistikken for "nyfødtnavn",
blir forskjellene derimot svært
store. Av kvinnenavnene er det
bare Ingrid, Anne og Anna som
fortsatt er med blant de 40 mest
populære. Enkelte - som Bjørg,
Gerd og Else - er nesten gått ut av
bruk. Av mannsnavnene er Ole,
Lars og Jan fortsatt blant de 40
mest brukte, og ingen er helt borte.
Mye tyder på at mannsnavnene er
mer robuste for motesvingninger
enn kvinnenavnene - de holder seg
bedre over tid.

Sjeldne navn
Kan vi si noe om hvor mange navn
som er i bruk? 108 navn er såpass
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Figur Utvalgte fornavn etter popularitet. 1870-1993
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mye brukt at mer enn 10 000 per-
soner deler det. Videre bæres 572
navn av minst 1 000 personer. Hvis
vi setter grensen for sjeldne navn
til 100 personer, er det 1 618 navn
som ikke er sjeldne. Disse 1 618
navnene representerer nesten fire

millioner mennesker. Likevel er det
en mengde navn som nesten ikke
er representert. Det er vanskelig å
gi eksempler, men noen av de
"sjeldne" er: Ebbe, Taran, Velaug,
Ildri, Grim, Hartvik, Matti,
Hallgrim, Ellisiv, Giske, Torres,

Skule, Tallak, Eila, Eirill, Eirunn,
Embla og Eirny. De store navne-
bokene er fulle av dem.

Utviklingen av de vanligste
navnene
Figur 1 viser utviklingen i bruk av
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noen av de mest populære nav-
nene. Kurvene viser andel i prosent
som fikk navnet hvert an Data fra
for 1910 er hentet fra Utne (1990).
Årene etter er hentet fra Statistisk
sentralbyrås kilder.

De seks øverste kurvene viser de
mest populære fornavnene for hele
befolkningen. Disse kurvene er
ganske like; de viser en lang bølge
som na er ganske nær bunnen. Selv
om det ikke blir født så mange med
f.eks. navnet Anne, ser vi at de
fleste som har det navnet vil leve i
mange år ennå. Anne vil altså fort-
satt lenge være det mest brukte
navnet. Det ser ut til at navnebru-
ken i dag er mer variert, slik at da-
gens navn ikke når opp i de store
tallene som tidligere. Arne var
nummer en fra 1910 til 1940, men
kulminerte tidligere enn de andre.
MOnsteret er likevel det samme.

De nederste kurvene viser utviklin-
gen for en del navn som er på mote
nå. Et monster som går igjen er de
såkalte oldeforeldrenavnene, som
f.eks. Julie, Ida, Martin og Andreas.
Fra en relativt høy frekvens i for-
rige århundre, faller populariteten
langsomt til nesten null, for så
igjen å stige til et nivå som ofte er
vesentlig høyere enn for 90 år si-
den (se f.eks. Ida).

Det er langt fra alle oldeforeldre-
navnene som kommer igjen. Noen
god forklaring på dette er vanske-
lig A. gi. Men også utenfor en "topp-
40" liste er mange gamle navn i
framgang. I 1993 fikk dobbelt så
mange navnet Peder (63) som i
1990 (32). Som vi har vært inne
pa, er mannsnavnene mer upåvir-
ket av tidssvingninger. Det er ikke
så ofte de blir helt borte.

Noen navn er helt nye. Silje er et
eksempel på det. Sondre, som er
blitt populært nå (på grunn av Lil-

lehammer-OL?), er strengt tatt ikke
nytt, men har aldri hatt særlig ut-
bredelse utenfor Telemark.

Navnebølger
Når vi ser på kurvene i figur 1, er
hovedtendensen at de er svært
jevne: I den grad det skjer noen
endringer, skjer disse jevnt og trutt
over lang tid. Når et navn først
øker i popularitet, kan det fortsette
i 40-50 al-. Tilsvarende gjelder ved
tilbakegang. Vi ser altså et mon-
ster, som gir en viss grad av forut-
sigbarhet. Det virker som om tradi-
sjon er et mer dominerende trekk
enn mote når vi betrakter navnetil-
deling historisk.

En forklaring på disse bølgene kan
rett og slett være at navn blir ut-
slitt. Foreldre som velger navn til
barna sine, unngår navn de føler er
utbrukte og kjedelige. Det er navn
de er vokst opp med, navn på ven-
ner og spesielt foreldres slekt og
venner. Det verste er "gammel-
tante-" og "gammelonkel"-navn.
Når et navn har vært mye brukt i
en generasjon, vil den neste opp-
fatte det som utbrukt. Derfor går
det mer eller mindre av bruk. Når
tilstrekkelig tid er gått, forbinder
ikke lengre foreldre noe negativt
med et navn slik at det igjen kan
komme i bruk. Bølgen er fullført.

Atskillig verre er det å forklare
hvorfor enkelte navn blir mote-
navn. Av alle aktuelle navn (ikke
gamle tanter), slår noen an. Forkla-
ringen er nok den samme som for
andre moter. Når toneangivende
kretser tar et navn i bruk, tar andre
etter.

Noen navnemoter starter i
Bærum
Bærum representerer en av de
mest ressurssterke regionene i
Norge, og fungerer ofte, sammen
med Oslo Vest, som trendsetter for

mange moter. Dette ser også ut til
gjelde for navnemoter. Figur 2

viser noen eksempler på dette. Kur-
vene for Camilla og Thomas fortel-
ler tydelig hvordan disse navnene
fast begynner å bli populære i Bæ-
rum. Om lag fem år senere følger
resten av landet etter. I Bærum
når bruken ekstreme høyder, føl-

den faller ned på landsgjennom-
snittet, som i mellomtiden har sta-
bilisert seg og holder seg på et gan-
ske høyt nivå.

Navnene Caroline og Julie er ikke
kommet så langt i utviklingen, men
kurvene følger nøyaktig samme
monster. Caroline har tydeligvis
nådd toppen, Bærum-nivået faller
ned på landsgjennomsnittet. Julie
nærmer seg toppen.

Disse navnene er spesielt plukket
ut for A. vise moter som starter i
Bærum. Andre moter oppstar ut-
over i landet. Sondre er f.eks. ikke
noe spesielt Bærum-navn (ennå).

Silje er et spesielt navn. Det er bare
sju med navnet Silje som er født
før 1966. Siden vokste det jevnt og
trutt til 1984/85, da Silje antakelig
var det mest brukte navnet totalt
(som i 1992). Vi ser i figuren at
Silje i begynnelsen er mest popu-
lært i Bærum, for så å stabilisere
seg mellom 1 og 1,5 prosent. I re-
sten av landet fortsetter veksten.
Det har vært spekulert i om Margit
Sandemo med sin Silje i serien om
Isfolket, har hatt en innvirkning
her.

Større navneregister for jenter
Guttene deler færre navn enn hva
jentene gjør. Kvinnenavnene sprer
seg over et større register, noe som
gjelder både for voksen- og nyfødt-
navnene. Listen over aktuelle gut-
tenavn er med andre ord kortere
enn listen over jentenavn, noe som
muligens ligger bak når mange





Samfunnsspeilet 2/94
	 Fornavn

Tabell 2: Fornavn tildelt nyfødte gutter og jenter (forste fornavn). Antall og utvikling. 1993

GUTTER:
Navn 	 Antall Tendens Navn Antall Tendens Navn 	 Antall Tendens Navn Antall Tendens

Adrian 156 + Geir 55 4 Lars 484 4- Sander 52 +

Aksel 44 + Georg 20 0 Lasse 121 4+ Sebastian 145 ++

Aleksander 271 4 Gjermund 25 0 Leif 44 0 Sigbjørn 21 0

Alexander 296 .44 Glenn 56 4-4- Mads 128 Sigurd 104 +

Alf 32 0 Gunnar 27 0 Magne 36 0 Sigve 31 +

Ali 27 0 Gøran 63 + Magnus 457 0 Simen 444 ++

Amund 24 0 Haakon 83 + Marcus 91 Simon 173 ++

Anders 519 4 Hallvard 23 0 Marius 571 ++ Sindre 377 ++

Andre 182 0 Halvor 38 0 Markus 147 ++ Sivert 33 0

Andreas 749 + Hans 169 4 Martin 	 1 038 +++ Sjur 31 +

Are 30 ÷ Harald 57 0 Mathias 235 ++ Snorre 47 +

Arild 20 4 Helge 42 0 Matias 34 0 Sondre 460 +++

Arne 64 4- Henning 54 4 Mats 270 Stefan 25 +-

Asbjørn 27 0 Henrik 439 ++ Michael 116 Steffen 186 0

Aslak 23 0 Herman 69 + Mikael 84 O Stein 48 0

Atle 54 0 Håkon 386 +++ Mikal 29 O Steinar 38 4

Audun 64 0 Håvard 233 ++ Mikkel 49 O Stian 505 44

August 27 + Isak 30 0 Mohammad 33 Stig 67 ÷

Axel 20 0 Ivar 48 0 Morten 331 +4- Ståle 29 0

Bendik 97 + Iver 27 0 Nicholas 25 0 Svein 68 4.

Benjamin 142 ++ Jacob 29 0 Nick las 27 0 Sveinung 20 0

Bjarte 22 0 Jakob 65 + Nicolai 80 ++ Sverre 59 0

Bjorn 185 ÷ Jan 220 4-4- Nicolay 21 0 Tarjei 23 0

Bjørnar 83 0 Jarl 20 0 Niklas 51 Terje 48 4

Brage 38 + Jarle 43 0 Nikolai 98 Thomas 620 ÷÷4

Bård 45 0 Jens 98 0 Nils 59 Thor 46 4

Carl 55 4 Jesper 33 0 Odd 63 O Tim 26 0

Cato 40 0 Jim 40 0 Odin 37 Tobias 145 ++

Chris 53 4 Jo 32 0 Ola 176 ++ Tom 113 4.

Christer 114 44 Joachim 199 0 Olav 110 0 Tomas 49 0

Christian 293 44 Joakim 345 0 Ole 524 0 Tommy 177 4

Christoffer 252 ÷ Johan 101 0 Ole-Martin 26 Tony 51 0

Christopher 79 ÷ Johannes 89 + Oliver 22 0 Tor 171 4

Dag 53 0 John 140 0 Oscar 33 0 Torbjørn 74 0

Dan 41 4 Johnny 25 0 Oskar 39 Tord 47 0

Daniel 593 0 Jon 181 ÷ Patrick 91 Tore 73 4

David 97 0 Jonas 451 ++ Patrik 20 0 Torgeir 38 0

Dennis 41 0 Jonathan 55 + Paul 29 0 Torjus 20 0

Didrik 48 + Jone 24 0 Peder 63 Tormod 30 0

Edvard 48 + Jostein 75 0 Per 160 Torstein 78 0

Egil 25 0 Julian 35 0 Peter 57 0 Trond 70 4

Einar 66 0 Jøran 29 0 Petter 249 Truls 77 0

Eirik 472 0 Jørgen 337 + Philip 37 O Trygve 39 0

Eivind 175 + Jorn 43 ÷ Preben 77 O Trym 57 +

Elias 33 + Kai 24 4- Pål 109 O Ulrik 23 0

Emil 228 + Karl 83 0 Rasmus 35 O Vebjørn 59 +

Endre 52 0 Kasper 24 0 Raymond 43 Vegar 37 -:-

Erik 276 44. Ken 29 0 Remi 35 Vegard 326 +

Erlend 217 0 Kenneth 197 44- Richard 55 O Vetle 129 ++

Erling 38 0 Kent 44 4- Roar 20 O Victor 30 0

Eskil 36 0 Kevin 125 ++ Robert 116 O Vidar 48 0

Espen 401 44 Kim 233 444- Robin 213 O Viktor 24 +

Even 188 ++ Kjartan 28 0 Roger 30 William 49 0

Fabian 25 0 Kjell 61 0 Rolf 30 Ørjan 104 4

Frank 45 4 Kjetil 150 44 Ronny 33 O Øystein 151 0

Fredrik 537 4.4 Knut 127 0 Roy 39 O Øyvind 198 4

Frode 31 4 Krister 45 + Ruben 117 O Adne 34 +

Gard 35 0 Kristian 450 0 Runar 69 O Asmund 41 0

Gaute 51 + Kristoffer 473 0 Rune 98 ++
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• Tabell 2 (forts.): . Fornavn tildelt nyfødte gutter og jenter (forste fornavn). Antall og utvikling. 1993

JENTER:
Navn Antall Tendens Navn Antall Tendens Navn Antall 	 Tendens Navn Antall Tendens

Aina 66 0 Hanne 289 Lene 189 Nora 145 ++
Alexandra 37 0 Hedda 48 O Lill 29 Oda 174 O
Amalie 104 ++ Hege 134 Lillian 31 Pernille 117
Amanda 103 ++ Heidi 177 4- Lina 52 Pia 77 4-

Andrea 244 ++ Helen 21 O Linda 174 Ragnhild 123 O
Ane 128 Helena 31 O Line 202 Rakel 32 O
An ette 223 Helene 327 Linn 298 Rand 33
Anine 32 O Helle 45 O Lisa 154 Rebecca 118 ++
Anita 88 Henriette 207 O Lisbeth 22 Rebekka 79
Anja 112 Hilde 149 Lise 153 Regine 31 O
Ann 108 Ida 696 ÷± Liv 46 Renate 124 O
Anna 202 ++ Ina 95 Live 36 Rikke 103
Anne 282 Ine 63 O Lone 28 Ronja 31 O
Annette 41 O Inga 38 O Lotte 49 Ruth 23 O
Annika 20 O Ingeborg 98 Louise 34 Sandra 196 4-

Anniken 100 O Inger 69 Lovise 23 Sanne 20 +
Astrid 97 Ingrid 435 Madeleine 57 Sara 182
Aurora 40 Ingunn 45 O Made len 54 Sarah 57 O
Beate 42 Ingvild 251 ++ Maiken 77 Signe 39 O
Benedicte 111 Irene 37 Maja 86 Sigrid 100
Benedikte 61 0 Iris 22 O Malene 109 Silje 634
Bente 31 0 Isabel 28 O Malin 377 Siren 26 O
Berit 36 0 'salmiII 35 O Maren 265 Siri 180
Bettina 31 0 Isabelle 20 O Margrete 24 Siv 62 O
Birgitte 48 Iselin 123 O Margrethe 29 Sofie 122 ++
Camilla 530 ÷÷ Jane 22 O Mari 324 Solveig 140
Carina 67 ÷4- Janne 63 Maria 472 Stina 42 O
Caroline 255 Jannicke 42 O Mariann 34 Stine 407
Cathrine 164 Jeanett 44 O Marianne 178 Sunniva 114
Cecilie 181 ÷÷ Jeanette 108 4- Marie 313 Susann 45
Celine 37 Jenny 99 + MarieII 48 Susanne 187
Charlotte 311 Johanne 96 O Marielle 33 Synne 105
Christina 174 4-÷ Josefine 38 Marion 32 Synnøve 50 O
Christine 155 Julia 47 O Marit 138 Tanja 27 O
Connie 21 0 Julianne 32 Marita 179 Thea 255 ++
Dina 39 Julie 390 ++ Marlen 21 Therese 166 ÷÷
Eirin 91 June 80 O Marlene 56 Tina 185
Eli 30 O Kaja 87 O Marte 373 Tine 49 44-

Elin 103 4- Kamilla 120 Martha 32 Tiril 53 +
Eline 117 + Karen 74 O Marthe 213 Tone 87 4-

Elisabeth 274 O Kari 83 O Martine 284 Tonje 294 O
Elise 219 Karianne 83 O Mathilde 86 Tora 28 O
Ellen 67 Karin 32 O May 35 Trine 146 4-

Else 20 O Karina 86 Merete 34 Trude 54 O
Emilie 265 ++ Kanne 26 O Merethe 38 Tuva 33 O
Emily 20 O Karoline 428 Mette 55 Vanja 23 O
Emma 71 Katarina 28 O Mia 131 Veronica 128
Erika 21 Katharina 22 O Michelle 68 Veronika 51 O
Eva 49 O Kathrine 60 Mina 53 Vibeke 40 O
Frida 221 +++ Katrin 194 0 Miriam 85 Victoria 183 ++
Fride 21 Kine 157 ÷÷ Mona 72 Viktoria 33 O
Gina 65 Kjersti 82 Monica 107 Vilde 276 +++
Grete 22 O Kristin 290 ++ Monika 35 Yvonne 33 O
Gry 22 O Kristina 177 O Nadia 32 Ase 21 O
Guro 139 Kristine 448 O Natalie 50 Åshild 28 O
Hanna 134 ++ Laila 23 O Nathalie 38
Hannah 44 0 Lena 117 Nina 175
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