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Bak murene:

ingerFanger o g fengsl
gjennom 20 år

Det er omtrent like
mange som settes i
fengsel i dag som for
20 år siden. Siden 1973
har tallet ligget på
mellom 10 000 og
12 000 årlig. Men bru-
ken av fengsel er en-
dret. Strengere straf-
fer har fort til storre
press på fengslene og
økende fangetall. De
som fengsles i dag er
eldre enn for 20 år
siden, de har begått
alvorligere lovbrudd
og de sitter oftere
lenger i fengsel. En av
fire fanger sitter for
narkotika.

Liv Hilde Birkelund

Troen på at fengselsstraffen kunne
oppdra og behandle mennesket var
på vikende front allerede i 1970-
årene. I tiårene for var det en opti-
misme knyttet til straffens virknin-
ger. Vår nåværende fengselslov, av
1958, la vekt på menneskelige hen-
syn. Bakgrunnen var at fengsels-
oppholdet i seg selv forårsaket nok
lidelse. Den innsatte skulle behand-
les slik at han var i stand til å fore
et lovlydig liv etter løslatelse.

Behandlingsoptimismen nådde sitt
høydepunkt i 1950-årene. Noen tro
på at fengslet helbreder mennes-
ket, eller kurerer for senere krimi-
nalitet, fins knapt i dag. Tilbake-
fallet er for stort til det. Om det er
fengselsstraffen i seg selv som ska-
per tilbakefallet vet vi lite om, for
fengselsstraffen blir i utgangspunk-
tet oftest gitt til tilbakefallsforbry-
tere og ikke så ofte til nybegynne-
re. At fengselsstraffen virker
behandlende, er det imidlertid lite
grunnlag for å si. I dag betones
først og fremst de allmennpreventi-
ve virkninger av straffen.

Flere fanger, men stabilt antall
fengslinger
I 1993 var det i gjennomsnitt 2 627
personer i norske fengsler. Dette er
det høyeste tallet på fengselsinn-
satte i etterkrigstida. Samme år ble
12 200 personer fengslet. Noen av
disse ble fengslet, løslatt og fengs-
let igjen i løpet av året. Tallene på
dem som til enhver tid er fengslet
og de som går ut og inn i løpet av
et år, vil nødvendigvis måtte bli
forskjellige.

Med dette har vi illustrert to tilnær-
mingsmåter til fengselsstatistikken.
De er for så vidt to sider av samme
sak, men gir ulike bilder av
fangebefolkningen.

La oss ta et eksempel: Selv om en
av tre fengslinger gjelder promille-

Kilde: Kriminalstatistikk

kjøring, er det i gjennomsnitt bare
en av 20 innsatte som sitter for det.
Det skyldes at promillekjøreren sit-
ter kort tid, i gjennomsnitt tre
uker, mens en person som er dømt
for drap vanligvis får lang straff og
opptar plass i fengslet lengre tid.
Ser vi på antall fengslinger, vil
promillekjørerene, som forårsaker
mange fengslinger i løpet av et år,
spille en stor rolle og drapsdømte
mindre.

Det er heller ikke drapsmenn og
voldtektsforbrytere som dominerer
blant innsatte i norske fengsler.
Halvparten av fangene på et gitt

Fengslene i Norge
Det fins i dag 42 fengsler
Norge. Fem av dem, Ila,
Bredwedt og Ullersino, Bastøy
og Bergen er landsfengsler som
er ment for de som er dømt til
1 p fengsels- og sikringsstraf-
fer. Krets- hjelpefengsléne er
beregnet pa avholdelse av vare-
tekt og kortere straffer.



Figur 3: Skjematisk framstilling fra et lovbrudd begås til det eventuelt
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tidspunkt er siktet eller dømt for
narkotikaforbrytelse eller tyveri.
Det er de grove narkotikaforbrytel-
sene og de grove tyveriene som do-
minerer. Voldsforbrytere utgjør
den tredje største gruppen. I 1993
var 14 prosent av fangene mistenkt
.11er dømt for voldsforbrytelse, og

prosent for sedelighetsforbrytel-
se. 396 personer var fengslet for
grov narkotikaforbrytelse, 124 for
drap, 76 for voldtekt og 91 for
grovt ran.

Fra lovbrudd til fengsel
Det er naturlig å tenke seg at
Fengslene, eller fangebefolkningen,
avspeiler kriminaliteten i et sam-
funn. Her er det imidlertid ingen
iirekte sammenheng. Fengsels-
;traffen er siste ledd i en lang kjede
iv hendelser. En forutsetning for
Fengsling er en lovstridig handling,
.11er en mistanke om det. Andre
Forhold har imidlertid også betyd-
-Ang: Om lovbruddet blir oppdaget
.11er anmeldt, om det etterforskes
)g oppklares og om det pådømmes

og til slutt ender med fengselsdom.
Fengselsstraffen er en av mange
måter å straffe på, og den
strengeste.

Mye kriminalitet forblir skjult og
dermed ikke anmeldt eller regist-
rert. Omfanget av den skjulte kri-
minaliteten er stort. Mørketallet
varierer for forskjellige lovbrudds-
typer og med lovbruddets grovhet
og synlighet, med offerets forhold
til gjerningsperson og offerets "nyt-
te" av å anmelde (Statistisk sentral-
byrå 1992). En alvorlig forbrytelse
som drap regner man med at stort
sett blir oppdaget og anmeldt,
mens skadeverk og tyveri sjeldnere
blir anmeldt. Politiets innsats er
også av stor betydning for om et
lovbrudd blir registrert. Heleri og
narkotikaforbrytelse er for eksem-
pel forbrytelser som oftest blir an-
meldt av politiet og ikke av offeret.
Forholdet mellom faktisk og regist-
rert kriminalitet ser også ut til å
variere over tid. Levekårsunder-
søkelsene (Statistisk sentralbyrå
1980, 1983, 1987 og 1991) tyder
blant annet på at mørketallet for
tyveri og skadeverk har gått ned.
For mens andelen av befolkningen
som hadde vært utsatt for tyveri og
skadeverk økte lite fra 1980 til
1991, var økningen i registrert kri-
minalitet dramatisk. Dette må skyl-

des at lovbruddene i større grad
ble anmeldt.

Kriminaliteten mangedoblet
siden 1973
Registrert kriminalitet er mange-
doblet de siste 20 år. Når det gjel-
der forbrytelser, er tallet tredoblet.
Det ble etterforsket 87 000 forbry-
telser i 1973. Tallet økte til
160 000 i 1983 og i 1993 lå det på
248 000. Hvilke endringer kan man
finne i bruken av fengsel for sam-
me periode?

Selv om antall fengslinger har okt
noe de siste årene, har utviklingen
siden begynnelsen av 1970-årene
vært stabil. Tallet på fengslinger
har ligget på mellom 10 000 og
12 000 årlig, uten at det har vært
noen klar tendens til verken opp-
gang eller nedgang. 1974 var lenge
toppåret, men i 1993 var tallet for
første gang over 12 000. Umiddel-
bart ser man et motsetningsforhold
mellom stabiliteten i fengslinger og
økningen i registrert kriminalitet.

En person som er mistenkt for en
straffbar handling, kan fengsles
mens politiet etterforsker saken.
Fengslingen kan skje for å hindre
at han flykter, ødelegger bevis eller
påvirker vitner. Fare for gjentakel-
se er imidlertid kanskje det argu-

Narkotika-
forbrytelse

Tyveri

Legemsvold

Sedelighets-
forbrytelse
Utpressing
og ran
Promille-
kjøring
Andre
lovbrudd



Samfunnsspeilet  4I9Fengsler

0

mentet som oftest brukes. Forut-
setningen for en slik varetekts-
fengsling er at det foreligger god
grunn for mistanke, og at lovbrud-
det er av en viss alvorlighetsgrad.
Varetekt er formelt sett ikke straff
og skjer uten at dom er avsagt
(Andenæs 1989).

I hovedsak er det fengselsstraffen, i
motsetning til varetekten, som må
regnes som fengslenes viktigste
oppgave. Fengselsstraffen er den
strengeste straffereaksjon som kan
gis i dag. Straffens lengde kan
variere fra 14 dager til 15 år, og i
særskilte tilfelle 21 år.

Fangetallet faker - flere sitter
lenger
Om antall fengslinger øker lite, så
øker fengselsstraffen i omfang,
mens varetektsfengslingene avtar.
Avviklingen av de ubetingede dom--
mene utgjør et stort press på fengs-
lene. At det er flere innsettelser i
dag enn for 20 år siden skyldes i
hovedsak at flere gjelder fengsels-
dom, ikke varetekt. Prosentande-
len var 46 i 1973 og 67 i 1993, og
stadig flere får lengre straffer.
Gjennomsnittsstraffen er fordoblet,
den ate fra 130 dager i 1973, til
227 i 1983 og til 259 dager i 1992.
I 1993 var tallet gått ned til 242.

Om dette gjenspeiler en tendens til
å dømme strengere, eller om det er
et endret kriminalitetsmønster som
er årsaken til at straffen øker, er
imidlertid vanskelig å si. Det er
komplisert å sammenligne straffe-
nivået over tid, for straffesakene er
aldri like.

Konsekvensen av strengere straffer
er blant annet at fengselsopphol-
dene blir lengre. Mens det i 1973
var 267 personer som hadde til-
brakt mer enn ett år i fengsel når
de ble løslatt, var tallet i 1993 godt
over det dobbelte. Lengre opphold

i fengslene er nok en viktig forkla-
ring på at fangetallet (gjennom-
snittsbelegget) har økt de siste 20
år, fra 1 900 i 1973 til 2 627 i 1993.
økningen var størst den siste fem-
årsperioden. I denne perioden er
det også satt i verk tiltak for å av-
vikle soningskøen. I 1989 var det i
en periode over 6 000 personer
som ventet på å sone dom. I juli
1994 erklærte justisministeren, på
en pressekonferanse, at sonings-
køen på det nærmeste var avviklet.
Nye fengselsplasser er opprettet,
blant annet ble Bergen landsfeng-
sel ferdigstilt i 1992. Men fangene
satt nok også trangere en stund.

Når fangetallet tross alt ikke har
økt mer enn det har, skyldes det at
fengselskapasiteten ikke har vært
større.

To av tre fengselsopphold
varer under to måneder
44 prosent av løslatelsene fra feng-
sel i fjor gjaldt opphold under en
måned og ytterligere 20 prosent
opphold som hadde vart fra en må-
ned og inntil to måneder. Av nes-
ten 700 løslatelser fra opphold
over ett år, hadde 69 personer til-
brakt mer enn tre år bak murene.
Tre personer hadde sittet lenger
enn 10 år.

Selv om varetektsfengsling er ment
å brukes i begrenset utstrekning og
skal opphøre når etterforskningen
er ferdig, var det i alt 204 av de
lengre fengselsoppholdene, fra ett
til to år, som gjaldt varetekt.

I gjennomsnitt varer et fengsels-
opphold 96 dager, viser tall for
1993. Sittetiden varierer sterkt, alt
etter hvilke lovbrudd det gjelder.
For drapsdømte var gjennomsnitt-
lig sittetid seks år. Løslatte fra dom
for voldtekt og grov narkotikafor-
brytelse hadde sittet gjennomsnitt-
lig ett år og sju måneder i fengsel,

Figur 4: Sittetid i fengslene blant op
loslatte" i 1973 og 1993 	 40
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mens gjennomsnittet for grovt ran
var elleve måneder.

De fleste av dem som soner feng-
selsstraff, blir løslatt for straffen er
utholdt. I Norge gis prøveløslatelse
normalt etter at to tredeler av
straffen er sonet, dog ikke før det
er gått to måneder. Det stilles be-
tingelser om at det ikke skal begås
nye straffbare handlinger i en fast-
satt prøvetid, og det kan også stil-
les som vilkår at man står under
tilsyn av Kriminalomsorg i frihet.
Prøveløslatelse blir oftere brukt i
dag enn i 1973. 17 prosent av
løslatelsene i 1973 var av denne
typen, mot 35 prosent i 1993. Den-
ne økningen har nok til dels sam-
menheng med at fengselstraffene
er lengre og at muligheten for å gi
prøveløslatelse dermed er større.

Mindre bruk av varetekt
økningen i bruk av fengselsstraff
har gått parallelt med nedgang i
bruk av varetekt. Vi vet ikke om
det er noen sammenheng her, om
nedgangen i varetektsfengsling
skyldes plassmangel, eller om det
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Figur 5: Innsettelser i fengslene
etter om det er varetekt, feng-
selsdom eller annen straff. 1993
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3ky1des større varsomhet med
Fengsle personer uten dom.

Selv om varetekt brukes sjeldnere
i dag enn før, er det fortsatt i over-
kant av 3 000 som årlig varetekts-
Fengsles, de fleste for forhold som
;enere medfører dom. En del av
lem som får dom på ubetinget
Fengsel, har derfor utholdt straffen
:left eller delvis ved varetekts-
Fengslingen. Noen slipper imidler-
:id med en mildere straffeform, el-
er får saken henlagt eller blir en-
log frifunnet. For disse oppleves
iok varetektsfengslingen som
irimelig.

engre blir oftere varetektsfengslet
mn eldre og utenlandske statsbor-
;ere oftere enn norske. I 1993
Kjaldt over en firedel av alle fengs-
Inger varetekt. Andelen var imid-
ertid nær 60 prosent i aldersgrup-
)ene under 20 al ., og 23 prosent i
Ildersgruppene over 30 år. Samti-
lig er det slik at fengselsstraff
;vært sjelden gis til personer under

18 an I den grad det gis, er derfor
straffen som oftest oppgjort ved
varetekt. Utenlandske statsborgere
som stod for 7 prosent av fengs-
lingene totalt i 1993, stod for 15
prosent av varetektsinnsettelsene.
Hver åttende varetektsfengsling
skjedde med hjemmel i
utlendingsloven.

Grovere kriminalitet
Promillekjøring og tyveri er de lov-
brudd som forårsaker flest fengs-
linger' . Dette gjaldt for 20 år siden
og det gjelder i dag. Både i antall
og relativt har imidlertid lovbrud-
dene vært i tilbakegang. I begyn-
nelsen av perioden stod de for tre
av fire fengslinger, i 1993 for under
halvparten. Fengslinger som gjel-
der promillekjøring, har vist størst
nedgang, særlig i siste del av perio-
den etter at veitrafikkloven i 1988
gav adgang til å gi betinget fengsel
for promillekjøring, ikke som tidli-
gere kun ubetinget. Av tyveriene er
det simple tyverier som har hatt
den største prosentvise nedgangen.

Til gjengjeld finner vi en økning i
tallet på narkotikaforbrytelser og
voldsforbrytelser. Tallene er nær
fordoblet i 20-årsperioden. I dag
gjelder rundt en av fire fengslinger
narkotikaforbrytelse eller voldsfor-
brytelse.

Sedelighetsforbrytelser og bedrage-
ri utgjør et lite antall av fengs-
lingene totalt, men er forbrytelser
som har økt mye relativt sett. I
1993 ble det registrert mellom to
og tre ganger sa mange sedelig-
hetsforbrytelser som i 1973 og mer
enn dobbelt sa mange bedragerier.

Fengslingene i dag gjelder alvorli-
gere lovbrudd enn i begynnelsen av
1970-årene. Ran, bedrageri og nar-
kotikaforbrytelser omfattes oftere
enn for av de groveste straffebe-
stemmelsene. Grove sedelighetsfor-

brytelser som incest, voldtekt og
utuktig om gang med barn under
14 år, har okt til mer enn det
dobbelte i perioden.

Godt voksne fanger
Gjennomsnittsalderen for dem som
ble fengslet i 1993, var 31 an Nær
halvparten av fengslingene gjaldt
personer mellom 20 og 29 år og 4
prosent gjaldt personer under 20 år.

De eldste, det vil si de som var over
30 år, ble relativt ofte fengslet for
sedelighetsforbrytelse, bedrageri
og promillekjøring. Tenåringene
kom relativt ofte i fengsel på grunn
av tyveri - særlig tyveri av motor-
kjøretøy - og skadeverk.

Label! 1: Innsettelserl i fengslene 010,
fordelt på alder og kjønn. 1993 	 40

Alder I alt Menn Kvinner

I alt 11 228 10 587 641
15-17 år 66 65 1
18-20 år 791 756 35
21-24år 2 382 2 264 118
25-29 år 2 564 2 429 135
30-39 år 3 095 2 882 213
40 -49 år 1 539 1 432 107
50- 791 759 32

Omfatter ikke botesoning og sikring.

Alderssammensetningen i fange-
befolkningen er endret. De som
fengsles i dag, er gjennomgående
eldre enn for 20 år siden. I grove
trekk er det slik at aldersgruppene
under 25 år er redusert og alders-
gruppene over 25 hr har har økt,
og de som er over 30 år har økt
mest. Mens en tredel av fengs-
lingene i fjor gjaldt personer over
30 år, var nær halvparten over 30
år i 1993.

Antall tenåringer er derimot kraftig
redusert. I 1973 var det i alt 735
innsettelser som gjaldt personer
under 18 år, i 1993 var tallet redu-
sert til 66. Riktignok ble kriminell

tA.
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lavalder hevet til 15 år siste del av
perioden, men dette har hatt mini-
mal betydning for nedgangen, si-
den 14-åringene også i 1973 bare
stod for et lite antall fengslinger.

Mer belastet enn før?
Siden de som fengsles i dag gjen-
nomgående er eldre enn for 20 år
siden, følger det naturlig at de har
en lengre kriminalitetskarriere bak
seg, selv om noen bare har startet
senere. De har begått mer alvorlig
kriminalitet og de sitter lenger i
fengsel. Flesteparten av dem som
får dom på ubetinget fengsel, har
også vært straffet tidligere. I 1973
som i 1993, gjaldt åtte av ti ubetin-
gede fengselsdommer personer
som også hadde vært straffet
tidligere.

En undersøkelse blant fanger i åtte
av landets kretsfengsler og to
landsfengsler viser at fangene
svært ofte manglet tilhørighet i ar-
beidsliv og familieliv, og at de stort
sett var uten noen utdanning. 30
prosent av fangene var helt uten
fast arbeid eller trygd, og 60 pro-
sent hadde ikke kontakt med fami-
lie. Av dem som var mellom 16 og
24 år, var tre firedeler uten arbeid.
Bare noen helt få av dem som var
uten arbeid, var under utdanning.
17 prosent av fangene i 1991 had-
de ikke fullført grunnskolen, og av
dem som hadde avsluttet grunn-
skolen hadde en av fire gått på spe-
sialskole (Fridhov 1991).

Dette bidrar til å forsterke inntryk-
ket av fangene som sosiale
"tapere", og sammenlignet med en
tilsvarende undersøkelse fra 1977,
kanskje i enda større grad enn før.
Det er i alle fall lite som tyder på at
fangene er blitt mer ressurssterke.
Riktignok er det en liten økning av
innsatte med akademisk bakgrunn,.
Men det er også blitt flere arbeids-
løse og samtidig har fangene gene-

relt blitt hengende etter i utdan-
ningssamfunnet.

Forskjellsbehandling mellom
kvinnelige og mannlige
lovbrytere?
769 fengslinger gjaldt kvinner i
1993 og 372 i 1973. Kvinneandelen
økte fra 3 til 6 prosent i 20-års-
perioden. Sett i et slikt tidsperspek-
tiv kunne en kanskje vente seg at
endringen var større, i en tid da det
er skjedd endringer når det gjelder
kvinnens posisjon i samfunnet. Det
er reist spørsmål om toleranse-
grensen er større for kvinner enn
menn. For det første skal det kan-
skje mer til for at et lovbrudd be-
gått av en kvinne blir anmeldt. For
det andre kan det være at politi og
påtalemyndighet behandler kvin-
ner lempeligere, slik at det dermed
sjelden ender med fengselsdom.
Uansett er det slik at kvinneande-
len synker fra anmeldelse til siktel-
se og fra tiltale til fengselsdom og
fengsling. Kvinneandelen er størst
ved anmeldelse, 12 prosent. Ved
fengsling er den nede i 6 prosent
(Haslund 1994).

Hvis kvinner og menn begår tilnær-
met samme lovbrudd, ville forkla-
ringen om en viss forskjellsbehand-
ling av politi og rettsapparat være
rimelig. Vi kjenner ikke omfanget
av all kriminalitet i vårt samfunn,
men registrert kriminalitet viser at
kvinnene gjennomgående begår
mindre alvorlig kriminalitet enn
mennene, som selv ikke mennene
blir fengslet for. Når kvinnene først
fengsles, skiller lovbruddene seg
derfor lite fra mennenes. Men noen
forskjeller er det likevel. Kvinne-
andelen blant fengslede er noe
større for narkotikaforbrytelse og
promillekjøring enn ellers.

Utlendinger i fengsel
7 prosent av fengslingenel i fjor
gjaldt utenlandske statsborgere. Av

de utenlandske statsborgerne var
det de jugoslaviske statsborgere
som toppet, med 58 fengslinger,
tett etterfulgt av iranske, med 57.
Pakistanske, svenske og danske
statsborgere lå alle på rundt 50
fengslinger hver.

Utenlandske statsborgere utgjorde
imidlertid 18 prosent av fangebe-
folkningen i norske fengsler i 1993 .
De var oftere siktet eller dømt for
grovere forbrytelser enn nordmenn
og utgjorde derfor en større andel
av gjennomsnittet enn av innsettel-
sene totalt. Nesten halvparten av
de grove narkotikaforbrytelsene og
en av fire drap gjaldt utlendinger.
På Ullersmo landsfengsel var det i
fjor, ved begynnelsen av året, 60 aN
i alt 214 fanger som var uten-
landske statsborgere.

1. Omfatter ikke botesoning og sikring.
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Lìkestillîng - et ideal for
velutdannede !winner?

Mt likestilling mellom
Winner og menn har
vært et mål for den of-
fentlige politikken i
Norge, og mye er opp-
nådd på dette områ-
:let. I denne artikkelen
;par vi om hvilken
coppslutning likestil-
ling har blant kvinner i
alike sosiale lag. Er
likestilling et ideal
Forst og fremst for
kvinner med god
utdanning og gode
muligheter til å lykkes
poå arbeidsmarkedet?

Anne Lise Ellingsæter,
Fund Noack og
Warit Ronsen

Likestilling innebærer lik fordeling
av goder og byrder for kvinner og
menn. Dette er et ideal som i den
offentlige politikken spesielt har
nedfelt seg i arbeidet med å gi
kvinner og menn de samme mulig-
heter innen utdanning og yrkesliv.
For likestillingsforkjempere har en
jevnere fordeling av tid brukt til
yrkesarbeid og familie vært et sær-
skilt viktig mål. I denne artikkelen
spør vi om disse idealene deles av
kvinner i alle sosiale lag, eller om
det er slik at kvinners ulike mulig-
heter når det gjelder utdanning og
jobb fører til ulik oppslutning om
likestillingspolitikken. Satt på spis-
sen: Blir likestilling et ideal først og
fremst for kvinner med god utdan-
ning og gode muligheter til å lyk-
kes på arbeidsmarkedet?

Utdanning er i dag en av de viktigs-
te faktorene som skaper sosiale
skiller i samfunnet (se for eksem-
pel Colbjørnsen et al. 1987). Kvin-
ners utdanningsnivå er avgjørende
for deres muligheter i yrkeslivet.
Med økt utdanning øker også sjan-
sene for at arbeidslivet blir en
arena for identitet, selvrealisering
og belønning. Alternativet kan
være en mer tradisjonell kvinne-
Tolle med sterkere forankring i fa-
milien. Kvinners status på arbeids-
markedet, målt i f.eks. lønn og ar-
beidstid, kan også tenkes å påvirke
deres forhandlingsstyrke i familien,
ikke minst med hensyn til arbeids-
deling og familieøkonomi (se for
eksempel Brandt & Kvande 1992).

Mål på likestilling blant unge
og middelaldrende kvinner
Vårt mål for holdning til likestilling
bygger på oppslutning om fire
ulike utsagn (se ramme 2). De to
første utsagnene tar opp forhold
som har stått sentralt i den offent-
lige likestillingspolitikken, nemlig
kvinners rett til utdanning på lik
linje med menn og kjønnskvotering

ved ansettelser. Deretter ser vi på
to spørsmål som i større grad er
unndratt offentlig politikk, arbeids-
delingen i hjemmet og normer for
den gode mor.

Spørsmålene blir først analysert
enkeltvis. Dernest blir de slått sam-
men til en additiv indeks og analy-
sert under ett som et mer generelt
mål på kvinnenes likestillingsorien-
tering.

Vi tar utgangspunkt i holdningene
til de unge kvinnene, kvinner som
er født i 1960. Disse representerer
de "nye" kvinnegenerasjonene som
i langt større grad ble eksponert
for likestillingsverdier i oppveks-
ten, og som fikk flere muligheter til
utdanning enn tidligere generasjo-
ner av kvinner. Fra tidligere analy-
ser vet vi at de unge kvinnenes
holdninger til en del spørsmål er
mer radikale enn holdningene
blant eldre kvinner (Ellingsæter et
al. 1993). For å undersøke om
sammenhengen mellom utdan-
ningsnivh og holdninger er sær-
egen for denne generasjonen av
kvinner, sammenligner vi med
kvinner født i 1945.

Datagrunnlaget
Analysen bygger på data fra
Familie- og yrkesundersøkelsen
1988. I denne artikkelen er det
bare resultater fia et underut-
valg, kvinner født i 1945 og
1960, som presenteres. Datainn-
samlingen var basert på besøks-
intervju, og frafallsprosenten var
22 prosent for kvinner født i
1945 og 15 prosent for kvinner
født i 1960.

De to fødselskohortene var hen-
holdsvis 43 og 28 år ph intervju-
tidspunktet.
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"Fordi kvinner i dag stiller svake-
re på arbeidsmarkedet, bør kvin-
ner gis fortrinnsrett ved ansettel-
se dersom søkerne ellers er likt
kvalifisert"

De to kohortene var ikke like gam-
le da de ble intervjuet, men hen-
holdsvis 28 og 43 år. Det forhind-
rer ikke at y kan se på mulig sam-
variasjon mellom utdanning og
likestillingsholdninger, men tillater
ikke analyser av hvordan holdnin-
ger endrer seg mellom generasjo-
ner. De samme spørsmålene ble
imidlertid også stilt i en tilsvarende
undersøkelse i 1977. Blom (1992)
viser at oppslutningen om like-
stillingsideene økte fra 1977 til
1988, men ikke like mye for alle de
fire utsagnene.

Lik rett til utdanning - sterk
norm blant unge kvinner
Kvinners rett til utdanning på lik
linje med menn er en norm som
står sterkt blant de unge kvinnene
uansett hvor mye utdanning de
selv har. 88 prosent mener at "Jen-
ter bør velge utdanning uten hen-

Tabell 1. Oppslutning om like-
tillingssaker blant to kohorter 4110

av kvinner, etter utdanningsnivå.
Prosent 

Kohort

1960 	 1945

(28 år) (43 år)

Andel
Positiv til kvinners like
rett til utdanning

Alle utdanningsnivå
	

88 	 87
Grunnskole (9 år)
	

85 	 81
Videregående skole (10 år)

	
84 	 89

	Videregående skole (11-12 år) 90
	

88
	Universitet/høgskole (13-14 år) 88

	
84

Universitet/høgskole (15- år) 1 	94
	

92

Positiv til kjønnskvotering

Alle utdanningsnivå
	

41 	 37
Grunnskole (9 år)
	

37 	 39
Videregående skole (10 år)

	
31 	 33

	Videregående skole (11-12 år) 40
	

25
	Universitet/høgskole (13-14 år) 48

	
43

Universitet/høgskole (15- år) 1 	59
	

59

Negativ til skjev arbeids-
deling i hjemmet

Alle utdanningsnivå 	 90
	

82
Grunnskole (9 år) 	 76

	
78

Videregående skole (10 år) 	 88
	

78
	Videregående skole (11-12 år) 91

	
83

	Universitet/høgskole (13-14 år) 96
	

87
Universitet/høgskole (15- år) 1 	97

	
92

Negativ til tradisjonell
morsrolle

Alle utdanningsnivå 	 70
	

50
Grunnskole (9 år) 	 43

	
32

Videregående skole (10 år) 	 58
	

42
	Videregående skole (11-12 år) 71

	
50

	Universitet/høgskole (13-14 år) 86
	

74
Universitet/høgskole (15- 60 1 	95

	
85

lCand.mag.-nivå eller høyere.

syn til at de som oftest blir mødre
og husmødre" (tabell 1). Aller ster-
kest er oppslutningen blant unge
kvinner med utdanning på cand.
mag.-nivå eller høyere hvor 94 pro-
sent støtter dette utsagnet.

Kvinnene født i 1960 har gjennom-
gående mer utdanning enn kvin-

nene født i 1945 (figur 1). Holdnin-
gene til jenters utdanningsvalg
blant de middelaldrende kvinnene
er likevel omtrent som de unge
kvinnenes, både når vi ser kohor-
tene under ett, og når vi sammen-
ligner kvinner med samme utdan-
ning (tabell 1). Kvinner på samme
utdanningsnivå deler stort sett de
samme holdningene.

Det er tidligere vist at utdanning
blir ansett å være et kjønnsnøytralt
gode. I de to aldersgruppene vi ser
på her, var det ikke nevneverdig
flere menn enn kvinner som mente
at kvinner skal velge utdanning ut
fra at de i framtiden kommer til å
bli mødre (Ellingsæter et al. 1993).
Nærmere ni av ti både av kvinner
og menn mente at kvinner ikke
skulle la sine utdanningsvalg styres
av framtidige familieforpliktelser.
Som vi senere skal se, står imidler-
tid dette i en viss motsetning til det
som ventes av kvinner når de er
blitt mødre. Da er det delte menin-
ger om hvor ønskelig det er at
kvinner bruker sin utdanning, det
vil si kombinerer yrke og barn.

Høyt utdannede kvinner oftest
for kjønnskvotering
Moderat kjønnskvotering (når sø-
kerne er likt kvalifisert skal kvinner
ha fortrinnsrett) ved ansettelser er
den likestillingssaken det er minst
oppslutning om av de sakene vi har
tatt for oss her. Utsagnet "Fordi
kvinner i dag stiller svakere enn
menn på arbeidsmarkedet, bør
kvinner gis fortrinnsrett ved anset-
telse dersom søkerne ellers er likt
kvalifisert" støttes av 41 prosent av
de unge kvinnene. Dette kan synes
forbausende ettersom det her er
snakk om positiv særbehandling av
kvinner. Oppslutning om kjønns-
kvotering varierer imidlertid sterkt
med utdanning. De mest velutdan-
nede kvinnene er mest positive.
Dette er sannsynligvis også de som
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Figur i: Utdanningsnivå blant to ow
kohorter av kvinner. Prosent 	 1110

Tabell 2: Likestillingsorientering blant to kohorter av kvinner, etter eget
utdanningsnivå (prosent) 1

Kohort

1960 1945

Oppslutning om antall saker

I alt
2 eller
færre 3 4 Ialt

2 eller
færre 3 4

Alle utdanningsnivå 100 27 44 28 100 44 38 19
Grunnskole (9 år) 100 46 44 10 100 56 38 7
Videregående skole (10 år) 100 38 44 18 100 49 38 13
Videregående skole (11-12 år) 100 25 48 27 100 51 30 19
Universitet/høgskole (13-14 år) 100 17 42 41 100 24 50 26
Universitet/høgskole (15- 60' 100 5 40 55 100 11 35 54

'Indeksen er basert bare på dem som gir positivt eller negativt svar på samtlige spørsmål.
2 Cand.mag.-nivå eller høyere.

mer utdanning, jo mer uenig. Mens	 sine femten år yngre medsøstre. Og
76 prosent av unge kvinner med

	
som for de yngre kvinnene, er det

bare grunnskole tar avstand fra på-	 færre som går inn for det tradisjo-
standen, gjelder dette så godt som	 nelle idealet med hjemmeværende
alle kvinner med utdanning på

	
mor jo mer utdanning kvinnene

minst cand.mag.-nivå, 97 prosent.	 har.

lar mest å hente på kvotering. De
ril ofte konkurrere med menn om
le samme jobbene, mens lavere
itdannede kvinner oftere konkur-
-erer med andre kvinner. Mens 37
)rosent av de unge kvinnene med.
are grunnskole er for kjønnskvo-
ering, støtter hele 59 prosent av
winner med utdanning på cand.-
nag.-nivå eller høyere en slik poli-
ikk (tabell 1).

fi finner den samme sterke sam-
nenhengen mellom utdanning og
;ynet på kvotering også blant de
niddelaldrende kvinnene. Stort
;ett er oppslutningen lik i de
;amme utdanningsgruppene i de to
cohortene. Utdanningsnivået ser
tltså ut til å ha mye å si for hold-
linger til kjønnskvotering.

.ikestilling i hjemmet
,angt de fleste av de unge kvin-
lene synes ikke det er riktig med
!n skjev arbeidsdeling i hjemmet
lår begge er i jobb. 90 prosent er
'enig i påstanden "Selv om en
:vinne er yrkesaktiv, bør hun ha
iovedansvaret for det praktiske
Lrbeidet med hjem og barn" (tabell
.). Men også her finner vi en klar
ammenheng med utdanning - jo

Den samme sammenhengen med
utdanning finner vi også igjen
blant de middelaldrende kvinnene,
men de er gjennomgående litt mer
tradisjonelle enn de unge kvin-
nene.

Den gode mor
Det store flertallet, 70 prosent, av
de unge kvinnene tar avstand fra
en tradisjonell morsrolle og er ue-
nige i utsagnet " Kvinner som har
barn under skolealder, bør selv ta
seg av sine barn og ikke være yr-
kesaktiv". Holdningene til det vi
kan kalle normen om "den gode
mor" er det spørsmålet som skiller
mest mellom kvinnene. Mens hele
95 prosent av de unge kvinnene
med det høyeste utdanningsnivået
er uenig i at mødre bør være hjem-
me, tar bare 43 prosent av kvinner
med utelukkende grunnskoleut-
danning avstand fra denne normen
(tabell 1). Synet på mødres plass i
yrkeslivet er altså mest delt blant
de unge kvinnene med lav utdan-
ning, mens det har en total opp-
slutning blant velutdannede unge
kvinner.

De middelaldrende kvinnene er
også i dette spørsmålet gjennom-
gående litt mer tradisjonelle enn

Grad av likestillingsorientering
Så langt har vi sett at mer utdan-
ning går parallelt med større opp-
slutning om likestilling for alle de
fire utsagnene vi har brukt som in-
dikatorer på likestilling. Dette bil-
det blir enda klarere når vi slår
sammen de fire utsagnene til en
samlet likestillingsindeks (tabell
2). Å være utpreget likestillings-
orientert, det vil si å gi likestillings-
orienterte svar på alle fire spørs-
målene, er sterkt knyttet til kvinne-
nes utdanningsnivå. Mens 55 pro-
sent av de unge kvinnene med høy-
est utdanning har en utpreget
likestillingsorientert holdning til
alle fire sakene, gjelder dette bare
10 prosent av kvinnene med bare
grunnskoleutdanning (tabell 2).

Også for de middelaldrende kvin-
nene finner vi den samme tenden-
sen, men sammenhengen med ut-
danning ser ut til å være mindre
lineær enn blant de unge. Blant de
middelaldrende kvinnene er det
særlig de med cand.mag.-utdan-
ning eller høyere som er mest
likestillingsorienterte.

Dersom vi ser på de kvinnene som
gir likestillingsorienterte svar på
tre av utsagnene, altså en mer mid-
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dels oppslutning, finner vi langt
større grad av støtte til likestilling.
Blant de unge kvinnene støtter 44
prosent tre av de fire utsagnene. Å
være middels likestillingsorientert
er det vanligste på alle utdannings-
nivåer, bortsett fra det høyeste der
de med utpreget likestillingsorien-
tering dominerer (tabell 2).

Blant de middelaldrende kvinnene
er det mest vanlig 5. nøye seg med
å støtte to av de fire likestillingsut-
sagnene. 44 prosent av de middel-
aldrende kvinnene sier seg enig i to
utsagn. Her er kvinnene med uni-
versitets- og høgskoleutdanning
unntaket. Blant dem er det vanli-
gere å være middels eller utpreget
likestillingsorientert avhengig av
hvor mange års studier de har bak
seg (tabell 2).

Vi har også sett på sammenhengen
mellom utdanning og likestilling
dersom vi sløyfer det mest radikale
av de fire utsagnene, utsagnet om
kjønnskvotering ved ansettelser.
Om vi baserer indeksen på de tre
øvrige utsagnene, det vil si de ut-
sagnene som hadde klart størst
oppslutning, finner vi for begge
kohorter fortsatt store forskjeller i
likestillingsorientering etter utdan-
ningsnivå.

Likestilling - en sak for velut-
dannede kvinner?
Analysen viser for det første at
oppslutningen om likestillingspoli-
tikk eller -idealer er sterkt avhen-
gig av hvilken sak det er snakk om.
Visse likestillingssaker har nesten
total oppslutning, mens andre er
langt mer kontroversielle. Det be-
tyr at man skal være forsiktig med

bruke enkeltspørsmål som indi-
katorer på holdninger til likestil-
ling.

For det andre kan vi svare ja på det
spørsmålet vi reiste innledningsvis.

Oppslutningen om likestilling, i det
minste slik vi har malt likestillings-
holdninger, henger i sterk grad
sammen med hvilket utdannings-
nivå kvinnene har. På alle spørs-
målene er det forskjeller i holdnin-
ger mellom høyeste og laveste
utdanningsnivå. De største forskjel-
lene finner vi på de to områdene
som er mest kontroversielle, nem-
lig kjønnskvotering og normen for
"den gode mor". Kvinner med ulik
utdanning har ulike muligheter i
forhold til arbeidsmarkedet, og
dermed har de ulike interesser i
disse spørsmålene. Det nye, like-
stilte kvinneidealet ønskes mest, og
lar seg best realisere for kvinner
med høy utdanning. Likestillings-
politikk og ideologi bæres først og
fremst oppe av kvinner med høy
utdanning.

Funnene åpner opp for interes-
sante perspektiver på oppslutnin-
gen om likestillingssaker blant
framtidens unge kvinner. Resulta-
tene fra sammenligningen av ko-
hortene tyder på at høyt utdannede
kvinners holdninger til likestilling
ikke nødvendigvis er normdannen-
de, det vil si at de i liten grad fun-
gerer som trendsettere, for andre
grupper av kvinner over tid. Hold-
ninger skapes primært gjennom
egen ervervelse av utdanning. Å gi
flere kvinner høyere utdanning ser
ut til å være en av de mest effektive
måtene å skape likestillingsbevisste
kvinner pa. økende kvinneandeler
på de høyeste nivåene i utdan-
ningssystemet lover godt i så måte.
Høsten 1993 var kvinnene for fors-
te gang i flertall blant kandidatene
som avla embetseksamen ved lan-
dets universiteter (Statistisk sen-
tralbyrå 1994).

Resultatene understreker at man i
større grad ma rette søkelyset mot
ulikheter blant grupper av kvinner.
Dersom man fortsetter å snakke

om "kvinner" som en homogen
gruppe, tilsløres viktige sosiale skil-
lelinjer og interesseforskjeller.
Mange av de tradisjonelle likestil-
lingspolitiske virkemidlene kan an-
tas å ha særlig betydning for økt
likestilling blant velutdannede
kvinner, som for eksempel kvote-
ring av kvinner i yrkeslivet og flere
heldagsplasser for barn i barne-
hage. Noe av utfordringen fram-
over vil være å utforme en politikk
som kan gjøre likestilling til noe
ønskelig og realiserbart også for
kvinner med mindre utdanning.
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Historiskstatistikk

1 12 million nordmenn î 1665

5tatistikken er blitt et
Junnværlig hjelpe-
niddel for styring av
iiktige virksomheter
;amfunnet. Samfun-
let endrer seg, og sta-
tistikken må tilpasses.
Yår de nye tall er kom-
'net kan de gamle
jlemmes - eller kan
le? Statistikken er og-
;A et av de viktigste
ijelpemidlene vi har
MA skaffe oss innsikt i
wordan samfunnet
lar utviklet seg. Det
Or perspektiv på ut-
riklingen at Norges
blketall er fordoblet i
opet av de siste hun-
Ire år og at forventet
evealder i samme
idsrom er okt med 26
ir, eller at volumet av
wivat forbruk pr. inn-
wgger er fordoblet
:ra 1960 til 1990. Ved
irsskiftet 1994/1995
ender Statistisk sen-
ralbyrå ut Historisk
tatistikk 1994.

'er Sevaldson

Det bodde 440 000 mennesker i
Norge i 1664. Bare 7 prosent bod-
de i byer. I 1990 var innbyggertal-
let 4,2 millioner, og 72 prosent
bodde i tettbygde områder. Fra
1735 kan vi følge utviklingen i be-
folkningen år for år fram til i
dag. Mange vil nok stusse over å
finne at handelsflåtens tap var stør-
re under første enn under andre
verdenskrig. Flere skip gikk tapt,
og i prosent av flåtens størrelse var
også tapt tonnasje størst under før-
ste krig (ca. 14 mot ca. 11 pro-
sent).

Tallene finner vi i Historisk statis-
tikk 1994, som Statistisk sentralby-
rå legger fram ved årsskiftet. Der
finner vi en bred presentasjon av
det meste av det vi har av tilbake-
gående statistikk om det norske
samfunn. Nedenfor skal vi gi flere
eksempler ph hvordan tall fra pub-
likasjonen kan brukes til å kaste lys
over sider ved samfunnsutviklin-
gen de siste hundre år. Men først
vil vi si litt om selve publikasjonen
Historisk statistikk, og om det tall-
materialet den stiller til brukernes
rådighet.

Når vi ser bakover
Helt siden 1914 har Statistisk sen-
tralbyrå med noe varierende mel-
lomrom gitt ut samlinger av tilba-
kegående statistikk, med den nye
utgaven, i alt syv. Befolkningstal-
lene for 1664 er beregnet, riktignok
med ganske sikre metoder, men de
ligger nok på grensen av hva vi
med rimelighet kan betegne som
statistikk. Men allerede fra 1735
har vi årlige oppgaver over tallet
på fødte og døde her i landet og
1769 hadde vi vår forste folketel-
ling. Utviklingen i den offentlige
administrasjon skapte økende be-
hov for statistikk, særlig etter
1814. Fart i statistikkproduksjonen
kom det mot slutten av 1800-tallet,
med den offisielle opprettelsen av

"Det Statistiske Centralbureau'
1876.

Det er likevel begrenset hvor langt
tilbake i tid vi kan fore de fleste av
de tall Statistisk sentralbyrå nå
produserer. I Historisk statistikk
1994 er det bare tatt med serier
som strekker seg minst 10 år bak-
over, og det er nok en god del seri-
er som ikke går så mye lengre
bake. Nye trekk i samfunnsutviklin-
gen krever ny statistikk. Derfor
vår offentlige statistikk stadig ta
opp nye emner og endre definisjo-
ner og spesifikasjoner i den løpen-
de statistikken.

I noen tilfeller har vi nok tallsener
som går bakover, men hvor det på
ett eller flere punkter er brudd, slik
at tall fra før og etter bruddet ikke
uten videre er sammenlignbare. Et
eksempel er statistikken over flyt-
finger mellom norske kommuner.
Mellom 1959 og 1968 ble norske
kommuner slått sammen i et om-
fang som reduserte tallet fra 743 til
451. Samtidig økte tallet på dem
som flyttet over kommunegrensene
fra 158 000 til 181 000. Man kan
da spørre om disse tallene er sam-
menlignbare.

Når det er brudd i en statistisk
tidsserie, kan tallene for og etter
bruddet likevel brukes sammen for
noen formål, mens slik bruk kan
føre til meningsløse resultater i
andre sammenhenger.

I Historisk statistikk, som skal tjene
mange og uspesifiserte formål, ei-

det truffet skjønnsmessige avgjø-
relser om hvor langt en skulle gå i
å ta med serier som inneholder
brudd, og hvilke tilpasninger en
skal gjennomføre for å bedre sam-
menlignbarhet før og etter brudd.
Mange ville nok ønske at SSB had-
de gått lengre, andre vil risikere å



Historiskstatistikk
	

Samfunnsspei let 4/9,

trekke gale konklusjoner, fordi de
ikke oppdager begrensningene.

Selv med det formidable volum
Historisk statistikk 1994 har fått,
har den selvfølgelig ikke kunnet ta
med all statistikk som kunne vært

engitt uten kontinuitetsproble-
mer. Spesielt er det grunn til å
merke seg at den store mengden av
statistikk for Norges fylker og kom-
muner og andre geografiske innde-
linger ikke har kunnet få plass i
denne publikasjonen.

Den som er interessert i de lange
linjer bakover vil kanskje også sav-
ne tallserier for forhold som en
gang var viktige og interessante,
men som ikke er det lenger. I tidli-
gere utgaver av Historisk statistikk
vil en i mange tilfeller finne serier
som går lengre tilbake enn tabelle-
ne i 1994-utgaven.

Når alt dette er sagt, står det like-
vel fast at Historisk statistikk 1994
er en skattekiste for den som vil
granske det norske samfunns ut-
vikling i vårt århundre og på man-
ge felter i det forrige.

En "statistisk mange-års-bok"
Hvert år utgir Statistisk sentralbyrå
oppdaterte hovedtall fra sin statis-
tikk i Statistisk årbok. I årboken er
statistikken systematisk ordnet et-
ter emneområde i 25 kapitler. I
Historisk statistikk, som er en slags
"statistisk mange-års-bok" er stoffet
fordelt på kapitler slik at det er
samsvar mellom kapitlene i Histo-
risk statistikk og i årboka. Men
mellom de enkelte tabellene er det
ikke tilsvarende samsvar.

Hovedinnholdet i Historisk statis-
tikk er de ca. 500 sidene med tall,
stilt sammen i store og små tabel-
ler. Når en tenker over hvor be-
grenset de deler av virkeligheten
er, som kan beskrives med tall, kan

en nok spørre seg om dette kan av-
hjelpes ved at vi nærmest drukner
oss i en slik enorm tallmengde som
dette. Svaret er vel at ingen tall er
interessante i seg selv, og de fortel-
ler ikke noe til den som ikke vet
hva hun skal spørre etter. Det er
det enkelte tall, eller den enkelte
samling av tall, som på en eller an-
nen måte henger sammen, som
kan ha noe å fortelle den som kan
lese dem. Ingen leser et leksikon
fra A til Å. Men finner man fram til
de bitene man har bruk for, kan de
være av stor interesse og til stor
nytte.

Det er ikke mulig her å gå gjennom
hvert enkelt av de 25 kapitlene.
Men vi kan vise noen eksempler på
hvordan vi ved hjelp av publikasjo-
nen kan belyse sider av samfunns-
utviklingen i Norge.

Fra 1/2 til 4 1/4 millioner nord-
menn
Kjennskap til utviklingen i folke-
mengdens størrelse og sammenset-
ning er en betingelse for å forstå
utviklingen så vel i sosiale forhold
som i økonomi og politikk.

Befolkningsstatistikken er, som an-
tydet, den som gir oss tall lengst
tilbake i historien. Statistikken
bringer oss imidlertid ikke lengre
tilbake enn til slutten av 1600-tal-
let. For tiden foran er vi henvist til
mer eller mindre sikre anslag. Der-
med får vi nærmest en ny dimen-
sjon i vår viten ved overgangen til
1700-tallet.

Særlig tallene for de tidlige år kan
sette fantasien i sving. Hva betydde
det for innbyggerne så sent som i
år 1700, at det bare var en drøy
halv million av dem i hele landet,
altså mindre enn 1/8 av tallet i
dag? Hvordan virket det at den
svake veksten fra år til år fram
imot 1820-årene ble avløst av en

statistikk
ne i historiskta
i a 1994

KKaappiitttteell 2 Innledning
Naturressurser og
naturmiljø
Befolkning

r
Helsefo hold og
helsetjenester
Utdanning
forskning °g

ingKapittel 6. Kultur og tidsbruk
Kapittel 7. Sosiale forhold
Kapittel 8. Rettsforhold
Kapittel 9. Arbeidskraft
Kapittel 10. Lønnsforhold
Kapittel 11. Personlig inntekt

og formue
12. Personlig forbruk
13. Boliger og bofor-

hold
Kapittel 14. Jordbruk, skogbruk

og jakt
Kapittel 15. Fiske og fangst
Kapittel 16. Oljeutvinning, berg-

verksdrift, industri
og kraftforsyning

17. Bygge- og anleggs-
virksomhet

Kapittel 18. Utenrikshandel
Kapittel 19. Varehandel
Kapittel 20. Samferdsel og reise-

liv
Kapittel 21. Forretningsmessig

tjenesteyting
Kapittel 22. Nasjonalregnskap
Kapittel 23. Offentlig forvalt-

ning
Kapittel 24. Finansinstitusjoner,

penger og kreditt
Kapittel 25. Administrative inn-

delinger og valg

vekst som gav en fordobling av fol-
ketallet, fra 1 til 2 millioner, på ba-
re 65 år? Vi kan følge bølgene i
tilveksttallene, gitt ved endringer i
tallene på fødte og døde opp gjen-
nom 1800-tallet, og utvandrings-
bølgene fra midten av århundret.

Kapittel 3
Kapittel 4.
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Figur 2: Forventet gjenstående
levetid ved gitte aldere.
1821/1830-1966/1990

Kilde: Historisk statistikk 1994

den gjennomsnittlige levealder et
årskull av nyfødte kan ventes å
oppnå ut fra dødelighetsforholdene
i fødselsåret. Selv om det er et be-
regnet tall, gir det en god indika-

sjon på hvordan dødeligheten i be-
folkningen utvikler seg: Jo lavere
dødelighet, jo lengre forventet le-
vealder. Utviklingen i levealder er
av stor betydning for befolknings-
veksten, samtidig som den forteller
om bedringen i folks levekår. Vi
har tall fra 1820-årene, da forven-
tet levealder for nyfødte gutter var
45 hr og for piker 48. Fram mot
slutten av århundret steg disse tal-
lene bare svakt, men fra omkring
1890 helt til 1950 var det en sterk
økning i forventet levealder for ba-
de kvinner og menn, helt opp til
hhv. 71 og 75 år. Etter det har
veksten vært svak for menn, mens
veksten for kvinner først ble dem-
pet omkring 1980, slik at menn nå
lever i gjennomsnitt 73 år og kvin-
ner 80 år. Forskjellen er altså økt
til 7 år.

Det vi dew av
Det er fristende å forfølge levekårs-
aspektet av dødeligheten noe vide-
re. Ser vi nærmere på tallene, fin-
ner vi at for aldersklassene fra 15
år og ut i 30-årsalderen viste døde-
ligheten liten nedgang og til dels
oppgang fra 1860-årene og fram
mot slutten av 1920-årene. Det er
folkesykdommen tuberkulose som
setter sine spor. I toppåret 1924
ble det meldt 8 340 nye tilfeller av
smitteførende tuberkulose. Det er
omtrent like mange som tallet på
nye krefttilfeller i 1988, da folketal-
let var 54 prosent større. Men
mens kreft først og fremst rammer
eldre mennesker, var 70 prosent av
tuberkulosetilfellene unge mennes-
ker mellom 15 og 35 år gamle. Vi
har ikke tall før 1905, da antallet
nye tilfeller var 6 700, men deret-
ter kom ikke tallet under 5 000 pr.
år for i 1937, og først fra 1961 kom
det under 1 000. Det kan vel være
tvilsomt om noen annen sykdom
har satt så sterkt preg på befolk-
ningen i nyere tid.

Figur 1: Norges folketall 1665-1993

olketall i millioner

i ser at under 10 prosent av be-
)1kningen bodde i byene tidlig på
800-tallet, og at andelen som bod-
e i byer og tettbygde strøk kom
pp i over halvdelen først etter den
anen verdenskrig. Tallet har nå
eget til mer enn 70 prosent.

[en også nyere trekk i befolk-
ingsutviklingen kan vi følge, som
kningen i skilsmissetall etter kri-
2n og framveksten av samliv uten
gsel i de siste tiår.

befolkningskapitlet finner vi også
L11 for befolkningens fordeling et-
a- kjønn, alder og sivilstand og vi
aner de mer analytiske målene
)rri beskriver utviklingen i de un-
H-.1iggende tendenser, fruktbar-
t, dødelighet, osv.

evetiden øker
3r1C1 i de andre delene av Historisk
atistikk, gjelder det at de mer de-
ljerte tallseriene går kortere tid.
ikover enn de grove hovedtalle-
2. Vi skal bare ta opp en av ho-
xlfaktorene i befolkningsutviklin-
2n, nemlig dødeligheten. Vi kan
,lge nedgangen i dødelighet gjen-
)m å studere veksten i forventet
vealder. Forventet levealder er

0*.
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Dødeligheten av de store "manne-
dreperne" i vår tid, kreft og hjerte-
og karsykdommer kan vi følge fra
5-årsperioden 1931-1935. Fra da
og fram til 1986-1990 har dødelig-
heten av ondartede svulster blant
menn gått opp fra 128 pr. 100 000
innbyggere til 255, altså en fordob-
ling. For kvinnene, som hadde høy-
ere kreftdødelighet enn menn i
1930-arene, 136 pr. 100 000, er
Økningen bare 54 prosent, til 210.
Utviklingen er ikke mye forskjellig
når det gjelder hjerte- og karsyk-
dommer: 269 av 100 000 menn
døde i 1931-1935, og tallet ble om-
trent fordoblet til 543 i 1986-1990.
Også her lå tallet for kvinnene høy-
ere enn for mennene i 1930-årene,
288, men det økte bare med 66
prosent, til 477 pr. 100 000.

Hjerte- og karsykdommer, menn
– — — — Hjerte- og karsykdommer, kvinner
— — Ondartede svulster, menn
	  Ondartede svulster, kvinner

'Folkemengde etter alder pr. 31.12.1990 er
nyttet som vekter i standardberegningen

Kilde: Historisk statistikk 1994

Vil vi vite noe om helsetjenestene i
tidligere år, må vi gå til tallet på de
ulike kategorier av helsepersonell.
Tallet på leger har vi fra 1860, da
det var 334 av dem. Det betyr at
hvis hele befolkningen skulle ha
tilgang til legetjenester, ble det i
gjennomsnitt 4 800 potensielle pa-
sienter pr. lege. Det er nesten 12
ganger høyere enn tilsvarende tall
for dagens vel 10 000 leger.

Hjelp i nøden
Historikerne vet noe om de som
kom i nød og vanskeligheter i tidli-
gere tider, og om de private og kol-
lektive ordninger som eksisterte
for å hjelpe dem. Grunnlag for å
tallfeste behov og tiltak fikk vi først
bare i den utstrekning det ble inn-
ført offentlige støtteordninger. Med
Økningen i omfanget av de offentli-
ge støtteordninger og den statis-
tikk de gav grunnlag for - sammen
med utviklingen av statistikk over
inntekt, forbruk og levekår - er
kunnskapene blitt stadig mer om-
fattende. Men menneskenes lykke
og ulykke kan vi vel aldri måle.

Den eldste statistikken om de of-
fentlige stønadsordningene gjelder
forsorgsstønadene. Her finner vi
tall fra 1866, da det ble rapportert
67 200 stønadstilfeller. Dette svar-
te til 40 pr. 1 000 av befolkningen.
Det ser ut til at dette forholdstallet
har variert mellom 30 og 41 fram
til den økonomiske krisen i 1930-
årene, da det kom over 50. Selv om
tallet på mottakere nok var mind-
re, fordi enkelte mottakere repre-
senterte flere "stønadstilfeller" og
selv om stønadsbeløpene var små,
representerer vel et nivå på rundt 4
prosent av befolkningen en krafti-
gere spire til velferdsstaten en
mange ville ha trodd? I tiden etter
Norges frigjøring i 1945 kom tallet
ned på et nivå rundt 10 pr. 1 000.
Både den økonomiske framgangen
og utbyggingen av sosialt mer ak-

septable støttesystemer gir seg no]
utslag her. Fra 1965 ble også nav-
net endret fra forsorg til sosial-
hjelp. En ny oppgang i de siste trål
har brakt tallet opp i 39 stønadstil
feller pr. 1 000 innbyggere i 1990.

111f4Ur.:::4; Forsorgsstønad/
stosialhjelp. ,":EE'tøoädtniottokere p

000 innbyggere. 186671990
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Kilde: Historisk statistikk 1994

Denne enkle tallserien gir selvføl-

gelig ikke det hele bilde av utvik-
lingen av et sosialt trygde- og
stønadssystem i Norge.

Det vi lever av
Forholdene i næringsliv og økono-
mi er et sentralt tema for den som
vil studere utviklingen i det norsk€
samfunn.

Nasjonalregnskapet gir en samlet
og samordnet statistisk beskrivelse
av den økonomiske virksomheten
landet. Selv om det norske nasjo-
nalregnskapet, i likhet med tilsva-
rende regnskaper fra andre indu-
striland, først ble utviklet i tiden
under og etter den annen verdens-
krig, er det gjort tilbakegående be-
regninger helt tilbake til 1865. Det

Pr. 1 000 innbyggere
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har vært mulig fordi store deler
den økonomiske statistikken

)rimærstatistikken) som nasjonal-
!gnskapet bygger på, går så langt
[bake. For studier av norsk øko
mi etter 1865 er derfor nasjonal-

!gnskapet hovedkilden. Primær-
atistikken, som også er rikt repre-
mtert i Historisk statistikk, gjor
2t mulig å studere utviklingen i
21er av økonomien mer detaljert
-in det helhetsberegningene i na-
onalregnskapet gjor mulig. For
lkelte virksomhetsområder går
;så primærstatistikken lengre til-
like enn til 1865.

ovedindikatoren for omfanget av
fingsvirksomheten er brutto-

isjonalproduktet, BNP. En kan si
: det er et slags mål både for de
!ssursene vi setter inn i virksom-
Aen og for resultatet av denne
rksomheten. Men det måler ikke
t det vi gjor som det ikke blir
.Albare inntekter av. Nasjonal-
!gnskapet fores i regnskapsårets
iser, og sammenligninger over
nge tidsperioder sier derfor vel så
ye om prisutviklingen som om

faktiske virksomheten. Således
aner vi at BNP har okt fra 480
illioner kroner i 1865 til
36 686 millioner i 1991. Ser vi i
edet på volumindeksen for brut-
nasjonalproduktet, finner vi at
?.t har okt med en faktor på snaut
7. Det er et tall som har et visst
formasjonsinnhold, og det er
ke så rent lite det heller. Tar vi
..nsyn til at folketallet i de samme
25 år er økt fra 1,7 til 4,2 millio-
n-, kan vi finne at BNP pr. innbyg-

regnet i "faste priser" (1991-
-oner) har økt fra ca. kr 11 000
-. år til kr 162 000. Men selv dette
Het kan nok være mer villedende
in veiledende, hvis en tar det som
uttrykk for hvordan levekårene i

ndet har endret seg. Derfor er det
.11er ikke gitt direkte i Historisk
atistikk. Det ligger imidlertid im-

plisitt i de tallene som er gitt, og
noe kan det si om nivået for den
markedstilknyttede virksomheten i
landet. Men tallene for volumutvik-
lingen av bruttonasjonalproduktet
er nok av størst interesse når en
skal studere utviklingen over kor-
tere perioder, eller vekslingene i
utviklingstakten. Ser vi på veksten
mellom år som ender på 0 og 5,
må vi helt tilbake til perioden
1930-1935 for å finne en like svak
prosentvis volumvekst i BNP som
den vi hadde fra 1985 til 1990
(8 prosent).

Av større interesse når vi skal stu-
dere utviklingen, er de tallene na-
sjonalregnskapet gir om kompo-
nentene i BNP, endringene i deres
volum og størrelsesforholdet mel-
lom dem over tid.

Over så lang tid som 125 år er
volumet av det private konsum et
mer interessant mål for utviklingen
enn BNP, ikke minst fordi det er
lettere for oss å se begrensningene
ved å sammenligne forbruket i da-
gens samfunn med det tilbud tidli-
gere tiders nordmenn stod overfor.
I de 80 årene fra 1865 til 1945 ble
det private konsum regnet i faste
priser femdoblet, det vil si en for-
dobling for hvert 35. år i gjennom-
snitt. Etter krigen fikk vi så en
vekstperiode da oppgangen var 3,6
prosent pr. år, eller fordobling
hvert 20. år, helt fram til 1986. Si-
den gikk konsumet faktisk noe ned.

Helt fram til 1910 utgjorde det pri-
vate konsumet ca. 4/5 av brutto-
nasjonalproduktet, offentlig kon-
sum var under 10 prosent og brut-
toinvesteringene var under 1/5.
Det var nær balanse mellom ek-
sport og import. Gjennom to ver-
denskriger, mellomkrigsårenes tur-
bulens og gjenreisningen etter ok-
kupasjonen, sank det private kon-
sumets andel til et nivå rundt 50

prosent av BNP midt i 1970-årene,
og har siden ligget der. Til gjen-
gjeld har det offentlige konsumet
at sin andel til 1/5. Bruttoinveste-
ringenes andel av BNP har, under
innflytelse av konjunkturene, fulgt
takten i utbyggingen av norsk næ-
ringsliv. Det var topper godt over
1/3 under den mest hektiske
utbyggingsperioden i Nordsjøen,
men i 1990-årene er tallene igjen
kommet ned i 1/5. Vi legger også
merke til hvordan eksporten fra
oljevirksomheten inntar en stadig

Figur 5: Bruttonasjonalprodukt opo
etter anvendelse. 1865-1990. 40
Prosentvis fordelingl

1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990

• Privat konsum Offentlig konsum
El Bruttoinvestering

Avvik fra 100 viser import- eller eksport-
overskudd. Ny beregningsmåte fra 1950

Kilde: Historisk statistikk 1994

viktigere plass i norsk økonomi fra
midten av 1970-årene, til bidraget i
1991 er kommet opp i 14 prosent
av bruttonasjonalproduktet.

Det er bare tallene for bruttona-
sjonalproduktet og dets hovedkom-
ponenter etter anvendelse det har
vært mulig å fore tilbake til 1865 i
sammenhengende serier. På grunn
av revisjoner og omgrupperinger i
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beregningsmetodene for nasjonal-
regnskapet, har det bare vært mu-
lig å gi sammenhengende serier i
større detalj for kortere perioder.

Industrien, en næring i vekst
og nedgang
Historisk statistikk har 8 kapitler
om næringsgrenene. En kan spare
om hvorfor vi av dem skal velge
nettopp industrien som eksempel.
Én grunn er at den fortsatt er en av
våre hovednæringer med 13 pro-
sent av nasjonalproduktet og 14
prosent av de sysselsatte i 1991. En
annen grunn er at vi her finner ek-
sempler på noen av de begrensnin-
gene vi moter når vi vil bruke His-
torisk statistikk til å studere utvik-
lingen innenfor viktige deler av
samfunnet.

Industrien er en av de næringer
som gjennom tidene er blitt best
dekket med statistikk. Denne statis-
tikken oppgis å ha "aner" tilbake til
1860-årene. Den er dekket ved om-
fattende periodiske tellinger siden
1909, og mer eller mindre fullsten-
dig årsstatistikk som kom inn i fas-
te former fra 1927. I Historisk sta-
tistikk har det likevel bare vært
mulig å gi hovedtall for næringen
under ett og tall for mengde og
tildels løpende kroneverdi av pro-
duksjonen av ca. 35 "utvalgte va-
rer" så langt tilbake som til 1927.
For den som er interessert i de sto-
re linjer eller i utviklingen for noen
av disse utvalgte varer, eller for de
industrigrener som produserer
dem, er dette nyttige og interessan-
te tall. Vi kan også folge industri-
sysselsettingen fra 109 000 i 1927
gjennom perioder med varierende
veksttakt fram til 380 000 i 1965.
Fra da av var veksten svak fram til
et maksimum på 394 000 i 1974.
Siden har industrisysselsettingen
gått ned, og den var i 1992
299 000, tre fjerdedeler av hva
den var i 1974. Valgt på måfå blant
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de varer det er gitt tilbakegående
tall for, kan vi f.eks. finne at norsk
sementproduksjon ble godt og vel
fordoblet på ti år fra 1961 til 1971,
da produksjonen ate fra 1,27 til
2,74 millioner tonn, for så å bli
halvert til 1,38 millioner tonn på
de neste 19 år fram til 1990.

Den som vil ha et mer generelt bil-
de av utviklingen i de enkelte in-
dustrigrener, må nøye seg med tal
som ikke går lengre tilbake enn til
1972. Her har vi et eksempel på at
den tilbakegående statistikken bar
gir hovedtall og et begrenset utval
av detaljer.

Vi reiser mer
Nordmenns reisevirksomhet har
hatt en formidabel vekst, noe som
ikke minst skyldes bilismen. Mens
utgifter til reiser og transport om-
kring 1990 legger beslag på 19 prc
sent, eller en snau femtedel, av
husholdningenes forbruksutgifter,
var denne andelen i 1958 i under-
kant av 7 prosent. Men bedringen
kommunikasjonene har pågått si-
den lenge for 1958.

I 1945 var det én bil pr. 64 innbyg-
gere her i landet, mens tallet i
1992 var mindre enn tre innbygge-
re pr. bil.

I Historisk statistikk finner vi at de
i 1840 var registrert 15 000 km of
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entlige veier her i landet; i 1958
rar tallet 50 000 kin og i 1992 var
let 90 000 km. Det er nesten en 6-
lobling fra 1840 til 1992. Men i til-
egg til hva det k an ha vært av end-.
inger i hva som regnes som offent-
ig vei, vet vi jo at det er svært få av
lagens veikilometer som i det hele
att kan sammenlignes med veier
tv den standard vi hadde i 1840.
Aen så er det vel slik at forekoms-
en av veier må ses i forhold til be-
lovet, og da blir det mer kompli-
ert å trekke konklusjoner fra en
ammenligning. Mer opplysende
)rri reiseaktiviteten er det nok at
lorske jernbaner i 1860 fraktet
_52 000 passasjerer 4,8 millioner
)assasjerkilometer. Både passasjer-
all og passasjerkilometer ate og
tådde et toppnivå i årene mellom
946 og 1960. Men utviklingen
nudde, ikke minst fordi biltrans-
)ort etter hvert tok over. Jernba-
Lens passasjertall falt fra 42 millio-
Ler i 1960 til 29 millioner i 1970,
rien har siden tatt seg noe opp. I
le siste 15 årene har passasjertal-
A ligget omkring 35 millioner. Det
-ar de kortdistansereisende som

Figur 7: Innenlandsk person-
transport 1960-1992. Milliarder

!?„passasjerkilometer

lilliarder passasjerkilometer
0

0
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0

D

1952 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 -92
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ilde: Historisk statistikk 1994

sviktet NSB. Nedgangen i passa-
sjerkilometer ble begrenset, og ble
erstattet av en oppgang fra 1970.
Gjennomsnittlig reiselengde pr.
passasjer som hadde variert mel-
lom 23 og 33 kilometer fram til
1946, ate til 64 km i 1991.

Fra 1946 er det gjort beregninger
over samlete transportytelser i lan-
det. For passasjerkilometer i innen-
lands transport er tallet 4 591 mil-
lioner i 1946. Av dette var 30 pro-
sent jernbanetransport, 23 prosent
personbiltransport. I hver av de to
9-årsperiodene mellom 1952 og
1970 ble tallet på passasjerkilome-
ter fordoblet, men så tok det 17 år,
til 1987, før tallet igjen var fordob-
let. Etter 1987 er veksten stoppet
opp, og fram til 1992 har tallet lig-
get på vel 52 milliarder personkilo-
meter i året. I 1992 var 3/4 per-
sonbiltransport og under 5 prosent
var jernbanetransport.

Furet, værbitt
Den som går til Historisk statistikk
for å finne konkret informasjon om
et emne, har stor sjanse til å finne
mye av interesse, men må også væ-
re forberedt på at mange spørsmål
forblir ubesvart. Informasjonen om
hvert enkelt emne er, uansett, be-
grenset. Men den som skal plukke
ut et noenlunde representativt ut-
valg av hva slags opplysninger som
kan trekkes ut av publikasjonen, vil
fristes til å fortsette fira emne til
emne uten stopp.

La oss likevel stoppe med bare å ta
med et eksempel fra vår nyeste ty-
pe statistikk. Forst fra begynnelsen
av 1980-årene kom statistikerne i
gang med å stille opp sine tallko-
lonner for å belyse utviklingen i
den natur diktere og malere har
beskrevet i århundrer. Når store
endringer setter inn, og spesielt
når disse ser ut til å kunne innebæ-
re en skadelig utvikling, trenger vi

mer presise målemetoder enn ord
og farger. Ved å omgruppere til-
gjengelig statistikk og hente inn ny
har det vært mulig å kartlegge ut-
viklingen på viktige områder i de
siste 15 år, og delvis også lengre
tilbake i tid.

Vi har tall for produksjon og bruk
av olje, elektrisitet og andre energi-.
kilder og for fiskebestandenes stør-
reise i havet. Utslippene til luft er
målt siden 1973. Da gikk f.eks.
155 000 tonn svoveldioksyd ut i
atmosfæren pr. år. Utslippet var
6 000 tonn lavere allerede året et-
ter, og i perioden 1973 til 1980 la
det i overkant av 140 000 tonn.
Siden da er tallet redusert til
37 000 tonn i 1992, det er under
en fjerdedel av utslippet 19 år tidli-
gere. Så godt har det ikke gått med
de fleste andre viktige utslipp. Ut-
slippet av karbondioksid, CO 2, er
økt med 25 prosent i perioden
1973-1992, fra 30 til 37 millioner
tonn.

Med denne meldingen og de noe
dystre varsler den innebærer for
framtiden, overlates leseren til selv
å jakte videre på nyttig, interessant
og håndfast informasjon om Norge
både i det hundreår som nå går
mot slutten og i det foregående.
Ikke minst er det viktig å kjenne
linjene bakover når en skal prove å
se framover. Da er det kanskje hel-
ler ikke så galt at mens materialet
er overveldende for de siste tiår,
blir det spinklere og spinklere jo
lengre vi går bakover.

Per Sevaldson er rådgiver i
Statistisk sentralbyrå, Seksjon for
demografi og levekår.
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Som hund og katt?

Kjæledy l r j norske
husholdninger

Om lag fire av ti nor-
ske husholdninger har
kjæledyr. Det mest
vanlige er katt, der-
etter følger hund.
Hunder og kalter er
mest vanlig i spredt-
bygde strøk og i store
husholdninger, dvs. i
barnefamilier. Menn
har oftest hund, mens
kvinner foretrekker
katt.

Jan Erik Kristiansen

Statistisk sentralbyrå er en institu-
sjon som teller og har således tall
om det meste, om personer og hus-
holdninger, boliger og biler, fødte
og døde. Men vi har ikke noen
kjæledyrstatistikk. Via omnibus-
undersøkelsene (se ramme) har vi
nå imidlertid noen opplysninger
om våre kjæledyr, eller rettere
sagt: om deres eiere.

Nesten en tredjedel av husholdnin-
gene har hund og/eller katt, mens
om lag 10 prosent har andre typer

Datagrurmiaget
Dataene er hentet s fra Statistisk.

k
sentralbyrås OmnIbusundersø-
else, mars 1994. Dette er en

intervjuundersøkelse med et ut-
valg på 1 514 personer i alderen
16-79 år. Spørsmålene som ble
stilt var:  husholdningen
noen form for kjæledyr?". D
som svarte "Ja", fikk deretter
spørsmål om hva slags kjæled
dette var.
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kjæledyr; som f.eks. fugl, fisk, ham-
ster, kanin, marsvin, rotte eller
mus.

Til sammen har 14 prosent av hus-
holdningene hund, 17 prosent har
katt. Bare et lite mindretall (2 pro-
sent) har både hund og katt. Dette
innebærer at ca. 245 000 hushold-
ninger har hund, 300 000 har katt.
Av disse har 35 000 husholdninger
begge deler. Vi har ikke opplysnin-
ger om hvor mange hunder og kat-
ter den enkelte husholdning har
(og kan derfor ikke anslå det totale
antallet hunder og katter). Heller
ikke vet vi hva slags hund eller katt
husholdningen har.

Om vi for eksempel sammenlikner
med et land som Frankrike (som er
ett av de få landene det finnes lik-
nende opplysninger for), finner vi
at andelen hunde- og katteeiere
der er langt høyere; vel halvparten
av franske husholdninger har hund
eller katt. Og fordelingen er mot-
satt; de fleste (37 prosent) har
hund, mens et mindretall (23 pro-
sent) har katt.

Flest på landsbygda
Både hunder og katter trenger
plass å bevege seg på; ikke bare
innendørs, men også utomhus (no-
en "innedyr" finnes riktignok, men
de er ikke typiske). Det er derfor
ikke overraskende at hunde- og
katteholdet varierer med hushold-
ningens bosted: Mens nesten halv-
parten av husholdningene bosatt i
spredtbygde strøk har hund og/
eller katt, synker andelen til 20
prosent i de store byene. Denne
forskjellen har nok sammenheng
med tilgangen til uteareal, men og-
så hvilken bolig man har er av be-
tydning. F.eks. har bare 11 prosent
av blokkboere hund eller katt.

På landsbygda er kattene i klart
flertall, i storbyene - derimot - er

Figur 1: Andelen husholdnin-
ger i ulike bostedsstrøk som
har hund og/eller katt. Prosent

Spredtbygde strok

Tettbygde strok
200-1 999
innbyggere

2 000-19 999
innbyggere

20 000-99 999
innbyggere

100 000 inn-
byggere og mer

III Hund
Hund og katt

Ei Katt

Kilde: SSBs Omnibusundersokelse 1994

andelen husholdninger med katter
og hunder like store. Det er også i
spredtbygde strok vi oftest finner
husholdninger som både har hund
og katt (5 prosent); i storbyene er
denne kombinasjonen nesten ikke-
eksisterende: Her er alternativene
tydeligvis enten hund eller katt.

De regionale forskjellene er ikke
like markerte, men samlet sett er
hunder og katter vanligst på Ost-
landet (utenom Oslo/Akershus),
med Nord-Norge som det andre
ytterpunktet. Fordelingen mellom
hunder og katter - derimot - varie-
rer mye: Mens kattene er i klart
mindretall i Oslo/Akershus og
Trøndelag, er de i like klart flertall
på Vestlandet.

Små dyr i store byer?
Når husholdninger i de store byene
sjeldnere har hund og katt, har de
så kanskje oftere mindre kjæledyr;
som fugler, fisk eller mus? Disse er
mindre plasskrevende og de må
heller ikke være ute eller luftes.

Vi finner imidlertid ingen slik sam-
menheng: små kjæledyr er like
vanlige i spredtbygde strøk som
storbyer. Derimot peker Trondel
seg ut som en region med swell
mange mindre kjæledyr. Mens
de øvrige landsdelene er 8-9 pro-
sent som har små kjæledyr, er an-
delen 16 i Trøndelag. Noen foi kla-
ring på dette er vanskelig å gi.

De ensliges trost?
Er det så først og fremst sm.å hus-
holdninger eks. enslige og barn-
løse par) som holder kjæledyr, som
en slags kompensasjon for mang-
lende størrelse og sosial kontakt
innad i husholdningen?

Figur 2: Andelen husholdninger
med ulik størrelse som har hund titt,
og/eller katt. Prosent
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Kilde: SSBs Omnibusundersokelse 1994

Tallene tyder ikke på det. Andelen
hunde- og katteeiere øker tvert
imot med økende husholdnings-
størrelse: Mens bare 14 prosent av
enpersonhusholdningene har hunct
og/eller katt, oker dette til 44 pro-
sent i firepersonhusholdningene.
større husholdninger er andelen
noe lavere.
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Særlig i barnefamilier med
store barn
"Store husholdninger" betyr som
oftest barnefamilier. Spissformu-
lert kan vi derfor si at kjæledyr,
snarere enn å være en slags "erstat-
ning" for barn, heller er noe som
følger med det å ha barn, og særlig
litt større barn. De fleste som selv
har barn, vil være vel kjent med
barns intense ønsker om et kjæle-
dyr.

Av figur 3 ser vi at det særlig er par
med barn i alderen 7-19 år og un-
ge 16-24 år som bor hjemme som
oftest har hund og/eller katt (hen-
holdsvis 54 og 45 prosent). Små-
barnsfamilier synes i mindre grad å
ha tid og overskudd til kjæledyr.

Figura Andelen L: , tilike typer
husholdninger' somr har hund
og/eller: katt. Prosent

Enslige 16-24 år
i foreldrehjemmet
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Kilde: SSBs Omnibusundersokelse 1994

Også enslige forsørgere har relativt
ofte kjæledyr, sammenliknet med
enslige uten barn. I alle barne-
familiene er kattene i flertall, sær-
lig gjelder dette enslige forsørgere.

Mange barnløse har selvfølgelig
også kjæledyr, særlig par i alderen
44-66 år. Og i den grad disse dyre-
ne på noen måte kan sies å være en
"erstatning" for barn, synes det å
være hunden oftere enn katten
som har denne funksjonen. Også
blant de yngste og eldste barnløse
parene er det en overvekt av hun-
der. Sagt på en annen måte: Barn
og unge synes å foretrekke katter,
par uten barn har oftere hund,
mens de enslige har en svak over-
vekt av katter. Enslige over pen-
sjonsalderen (flest kvinner) har
nesten bare katter.

Kjæledyrenes rolle i barnefamiliene
viser seg også når det gjelder an-
dre, mindre kjæledyr, som fugler,
fisker, hamstere o.l. Jo større hus-
holdning, jo oftere har den små
kjæledyr: Mens bare 5 prosent av
enpersonhusholdningene har slike,
gjelder dette hele 19 prosent av
husholdningene med fem eller flere
medlemmer. Også her er det
barnefamiliene som oftest har dyr,
særlig familier med større barn.

Store og/eller små?
Som vi har sett, er det å ha både
hund og katt altså en relativt sjel-
den kombinasjon (2 prosent av
husholdningene). Hva så med
kombinasjonen hund eller katt og
andre, mindre dyr?

Snarere enn å være alternative for-
mer for kjæledyr, synes forholdet
her å være "jo flere, jo bedre": Av
husholdninger som både har hund
og katt har hele 24 prosent i tillegg
også (ett eller flere) mindre kjæle-
dyr (sammenliknet med ca. 10 pro-
sent i hele befolkningen). Også

hundeeiere har oftere smådyr (16
prosent), mens pus (naturlig nok?)
noe sjeldnere har selskap av fugler,
fisker, rotter eller mus (10 pro-
sent). I husholdninger uten hund
eller katt har bare 8 prosent min-
dre kjæledyr.

Hunden: Mannens beste venn?
I uttrykket "som hund og katt" lig-
ger ikke bare en forestilling om
motsetning eller fiendtlighet; at
hunder og katter ikke "går
sammen". Uttrykket antyder også
klare ulikheter eller kontraster i
lynne og atferd: Med hunder for-
binder vi lydighet og disiplin, mens
katter assosieres med selvstendig-
het og frihet.

En ikke unaturlig hypotese med
utgangspunkt i det tradisjonelle
kjønnsrollemønsteret, ville være at
menn oftere har hund og kvinner
oftere katt (selv om vi nok her bur-
de hatt opplysninger om hunde-
rase: noen hunderaser må vel sies
å være mer "maskuline" enn an-
dre). Også mange av hundens ulik€
funksjoner - som jakthund, trekk-
hund, vakthund o.l. - kan i stor
grad knyttes til mannlige roller og
aktiviteter.

Ser vi på menn og kvinner som bor
alene (det er vanskelig å knytte dyr
i større husholdninger til enkelt-

Figur 4: Andelen menn og

ninger som har hund eller katt.
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personer eller kjønn), finner vi at
hypotesen bekreftes. Den samlede
andelen menn og kvinner som har
hund eller katt er omtrent den
samme, men fordelingen er svært
ulik.

Dobbelt så mange menn har hund
som katt (10 og 5 prosent). For
kvinner er forholdet omvendt, et
klart flertall (10 prosent) har katt
og bare 3 prosent har hund. (Ingen
enslige - verken menn eller kvinner
- har både hund og katt.)

Etter dette kan vi oppsummere no-
en hovedtrekk ved kjæledyrholdet.
Figur 5 viser andelen husholdnin-
ger i utvalgte grupper som har
hund eller katt. De gruppene som
befinner seg over diagonalen har

alle en (større eller mindre) over-
vekt av katter, mens gruppene un-
der diagonalen oftere har hunder.
Nede til venstre finner vi hushold-
ninger med få kjæledyr, øverst til
høyre de med mange dyr. (For ikke

overlesse diagrammet, har vi her
bare tatt med utvalgte grupper.)

Litteratur
Héran, François (1987): "Les
animaux domistiques". I Données
Sociales 1987. Insee.

Jan Erik Kristiansen er rådgiver i
Statistisk sentralbyrå, Seksjon for
informasjon og publisering.
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Arbeidslivsundersokelsene 1989-1993:

Urolig arb eidsmarked, stabilt
arbeidsliv?

Et urolig arbeidsmar-
ked ved inngangen til
1990-årene har hatt
ten betydning for ar-
beidsmiljøet, men økt
press har fort til storre
interesse for bedrifte-
nes indre liv. Få har
drømmejobben og de
yngste arbeidstakerne
skifter oftest arbeids-
plass. Til tross for dår-
lig arbeidsmiljø holder
de fleste på jobbene
sine. Unntakene er de
med svært mange
arbeidsmiljobelast-
ninger. Hoy tilfredshet
i jobben og godt for-
hold til bedriften er
viktigere for stabilite-
ten enn fravær av ar-
beidsbelastninger og
høy lønn.

Gunvor Iversen og
Egil Midtlyng

Arbeidslivet var preget av stor uro
ved inngangen til 1990-årene. Ar-
beidsledigheten ble mer enn for-
doblet bare på to-tre år. I 1987 var
45 000 arbeidssøkere uten arbeids-
inntekt, dette utgjorde 2,1 prosent
av arbeidsstyrken. I 1990 var det
112 000 arbeidssøkere uten ar-
beidsinntekt, eller 5,2 prosent av
arbeidsstyrken. Siden har ledighe-
ten stabilisert seg på et høyt nivå,
og i 1993 var 127 000, eller 6 pro-
sent, uten arbeidsinntekt. Først nå
- etter syv år med økning - ser vi at
arbeidsledigheten er synkende.
Hvor mye, og hvor raskt den vil
synke, er det enda for tidlig å si
noe om. Et tilbakeblikk på denne
perioden, hvor vi har gått fra en
situasjon med nær full sysselsetting
til vedvarende høy ledighet, reiser
blant annet spørsmål om hvordan
sammensetningen av arbeidstaker-
massen har utviklet seg.

Arbeidsmarkedet vanskeligere
for menn
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)
for perioden 1987 til 1993 gir
grunnlag for følgende hovedkon-
klusjoner: Vi har fått et vanskelige-
re arbeidsmarked for ungdom og
menn. Kvinnene er i mindre grad
berørt av vanskene. Det har videre
vært nedgang i den vareproduse-
rende delen av arbeidslivet, mens
sysselsettingen har økt i enkelte
tjenesteytende sektorer. De tradi-
sjonelle kjønnsforskjellene i yrkes-
valg er opprettholdt. Kvinnene er
oftest å finne i omsorgsyrker i
kommunal sektor. Vi har fått færre
arbeidere, særlig innen bygge- og
anleggsvirksomheten og i industri-
en. Samtidig har vi fått flere ar-
beidstakere med høyere utdanning
(Fredriksen 1993). Dette er et ut-
trykk for at det tradisjonelle møns-
teret fra industrisamfunnet går sta-
dig mer i oppløsning. Produksjons-
arbeideren med lav utdanning er
på vei ut, kvinnene gjør seg sterkt

gjeldende på arbeidsmarkedet, og
tilbudet om omsorg og andre tje-
nester i enkelte sektorer er i vekst.

Urolig arbeidsmarked - stabilt
arbeidsmiljø
De strukturelle endringene i ar-
beidsmarkedet skulle i seg selv tilsi
at færre har fått et dårlig arbeids-
miljø. Arbeidstakerne som er mest
berørt av endringene, f.eks. arbei-
dere innen tungindustri og bygge-
og anleggsvirksomheten, har tradi-
sjonelt også hatt de mest belasten-
de jobbene (Andersen 1993). Ned-
gangen i industriarbeidsplasser gir
forventninger om at endel industri-
typiske arbeidsmiljøproblemer re-
duseres. Motsatt kan vi imidlertid
tenke oss at det ytre presset som
har vært på bedriftene de siste are-
ne, har ført til et press på arbeids-
miljøet i negativ retning.

Både levekårsundersøkelsene for
perioden 1980-1991 og arbeidslivs-
undersøkelsene i 1989 og 1993 vi-
ser bare små endringer i arbeids-
miljøet. Dersom vi kort skal opp-
summere de viktigste, har flere
kvinner belastende arbeidsstillin-
ger, og færre menn er utsatt for
rystelser og vibrasjoner (Andersen
1993). Det er en langsiktig tendens
til at det blir flere varierte og inte-
ressante jobber. Vi ser også at ar-
beidspresset er i ferd med å øke bå-
de når det gjelder arbeidsmengde
og krav til tempo og oppmerksom-
het. Dette gjelder like mye kvinner
som menn (Arbeidsmiljø 1993). Et
vanskelig arbeidsmarked har ikke
gitt noen reduksjon i frynsegoder.
Det er like mye et mannsfenomen
som det alltid har vært, hovedsake-
lig til fordel for middelaldrende
menn i privat sektor. Videre viser
arbeidslivsundersøkelsene at ar-
beidsmiljøutvalg og verneutvalg
har fått større utbredelse i bedrifte-
ne, og interessen for arbeidsmiljøet
er økende både blant ledere og øv-
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ige ansatte. Totalt sett kan vi si at
ytre" press i liten grad har påvir-
æt situasjonen for de som er i ar-
)eid, men det har gitt større inter-
!sse for bedriftens interne liv. Det-
e utelukker selvsagt ikke at
!nkeltgrupper på arbeidsmarkedet
iar fått et dårligere arbeidsmiljø.
7 .eks. viser arbeidslivsundersøkel-
;ene at færre arbeidere var for-
iøyd med arbeidsmiljøet i 1993
!nn i 1989. Funksjonærene deri-
not var stort sett like fornøyd i
[993 som i 1989.

Få har drømmejobben
For å få et inntrykk av hvor for-
nøyd folk var med sine jobber, ble
arbeidstakere spurt om å vurdere
enkelte sider ved eget arbeid. De
ble også bedt om å gi en mer gene-
rell vurdering av hvor viktige disse
sidene er for et arbeidsforhold. Ta-
bell 1 viser at forhold som sikker-
het i jobben, godt arbeidsmiljø og
interessant arbeid ble vurdert som
svært viktig blant et stort flertall av
arbeidstakerne i 1993. Bare et
mindretall syntes det var viktig
med god lønn og muligheter for
opprykk. Vi kan til og med registre-
re en liten nedgang fra 1989 til

Tabell 1: Vurdering av egen
jobb og holdning til arbeid i
1993. Prosent

Holdning:
Egen jobb: Andel som
Andel som mente det
mente at: er viktig at:

Jobben er godt betalt 14 24
Jobben gir muligheter
for opprykk 5 16
Jobben er sikker og
stabil 54 85
Arbeidsmiljøet er godt 61 87
Arbeidet er interessant 60 76
Arbeidet gir kontakt
med andre 80 59
Arbeidet gir mulighet
for omsorg 42 39
Arbeidet gir mulighet
til å arbeide selvstendig 73 62

1993 i andelen som mente at god
lønn og opprykk er viktig. Sam-
menligner vi dette mot folks vur-
dering av den jobben de faktisk
hadde i 1993, ser vi at andelen som
hadde god lønn, muligheter for
opprykk, stabilitet og sikkerhet,
godt arbeidsmiljø og interessante
oppgaver var mindre enn andelen
som mente dette var viktig. Motsatt
kan det se ut som folk hadde mer
sosial kontakt, mulighet for å gi
omsorg og selvstendighet i jobben
enn det de vanligvis setter pris på
slik det kom til uttrykk i deres
holdninger. Det er med andre ord
sjelden samsvar mellom idealer og
realiteter på dette området.

Til tross for at de store endringene
på arbeidsmarkedet bare har virket
på arbeidsmiljøet i begrenset ut-
strekning, kan vi likevel reise
spørsmålet om ikke arbeidsmiljøet
har påvirket arbeidstakerne og de-
res atferd. Er det slik at folk har en
tendens til å slutte dersom de har
et dårlig eller belastende arbeids-
miljø? Eller har de siste årenes
økonomiske lavkonjunktur gjort
sitt til at arbeidstakerne har holdt
på den jobben de har, uavhengig

Datagrunnlaget
Arbeidslivsundersøkelsene omfatter arbeidstakere fra alle deler av
arbeidslivet, både private bedrifter og offentlige virksomheter. Ansatte i
forsvaret er ikke med. Personene ble intervjuet om ansettelsesforhold,
arbeidsmiljø, utdanning og kompetanse, samt fagforeningsaktivitet,
helse og familieforhold. I denne artikkelen dekker begrepet bedrift både
private bedrifter og offentlige virksomheter.

Den første arbeidslivsunclersøkelsen ble gjennomført i 1989 av Statistisk
sentralbyrå i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning. Den
omfattet ansatte fra et utvalg på i alt 1 050 bedrifter. Undersøkelsen ble
gjentatt i 1993, og det ble gjort en ny henvendelse til de 4 437 arbeids-
takerne som ble intervjuet i 1989 og som utgjør den såkalte paneldelen
i 1993-undersøkelsen. 733 av personene i panelet som ble intervjuet
som arbeidstakere i 1989, var av ulike grunner ikke ì arbeid i 1993.
Denne gruppen ble i 1993 intervjuet kun om yrkesmessige endringer
etter 1989 og om pensjons- og trygdeforhold, helse og familie.

Panelet gir oss blant annet mulighet til A. gruppere arbeidstakerne
1989 på følgende måte alt etter hvilket ansettelsesforhold de hadde i
1993: Den første og største gruppen (67 prosent) er arbeidstakere
ansatt på samme bedrift i 1993 som i 1989. Den andre gruppen (18
prosent) er arbeidstakere som har sluttet i bedriften hvor de var ansatt
1989 og som har begynt i ny bedrift i 1993. Den tredje gruppen (15
prosent) har sluttet i bedriften hvor de var ansatt i 1989, og de var helt
uten inntektsgivende arbeid i 1993.

Foruten panelet bestod utvalget i 1993 også av et mindre utvalg på 798
nye arbeidstakere. Disse ble trukket fra de samme bedriftene som deltok
i 1989. Denne suppleringen ble hovedsakelig gjort for å sikre en jevn
aldersfordeling i 1993-undersøkelsen.
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av arbeidsmiljø, holdninger og vur-
deringer?

2 av 3 er fortsatt ansatt i
samme bedrift
Vi får et grovt inntrykk av mobilite-
ten i arbeidsmarkedet ved begyn-
nelsen av 1990-årene ved å se på
hvilket ansettelsesforhold arbeids-
takere i 1989 hadde fire år senere.
Med mobilitet mener vi her ar-
beidstakernes bevegelser ut og inn
av bedrifter. 67 prosent var ansatt i
samme bedrift i 1993 som 1989.
33 prosent hadde sluttet i bedrif-
ten i løpet av denne perioden. Av
disse igjen hadde 18 prosent be-
gynt i ny bedrift, og 15 prosent var
av ulike grunner gått helt ut av ar-
beidslivet.

Tidligere beregninger har vist at 11
prosent av de ansatte sluttet i løpet
av året 1989 (Torp og Mastekaasa
1990). Dette var den gjennomsnitt-
lige sluttprosenten for norske be-
drifter midt i den mest turbulente
perioden. Den var antakeligvis der-
for noe høy i forhold til dagens si-
tuasjon. Vårt materiale viser at 33
prosent har sluttet i de fire årene
fra 1989 til 1993. Dette gir en årlig
sluttprosent som er noe lavere. En
forklaring her kan være at øknin-
gen i arbeidsledigheten har flatet
ut og stagnert de siste årene. Sam-
menlignet med mobiliteten tidlige-
re på 1980-tallet (Levekårsunder-
søkelsen 1987), er det ingen ten-
dens til økt mobilitet i den perio-
den vi her ser på.

Andre analyser viser at det har
foregått omstillinger i et flertall
norske bedrifter i perioden 1988 til
1992, der effektivitet og kostnads-.
reduksjon har vært hoveddrivkref-
tene (Ingebrigtsen 1994). Permitte-
ringer/oppsigelser og nye arbeids-
oppgaver for de ansatte ble her
vurdert som de viktigste konse-
kvensene av omstillingen.

	Ansatt i	 Ikke i

	

ny bedrift 	 arbeid

Helse
	

2 	 27
Alderspensjon
	

0 	 22
Innskrenkninger/
midlertidig stilling
	

37 	 23
Ønske om en
bedre eller mer
interessant jobb
	

26
Bedre lønn
	

3 	 0
Andre årsaker
	

32 	 24

Arbeidslivsundersøkelsene viste at
innskrenkninger eller ansettelser i
midlertidige stillinger dominerer
som den viktigste årsak til at folk
sluttet i bedriften hvor de var an-
satt i 1989. Alderspensjonering og
helseforhold var selvfølgelig også
viktige årsaker. Rundt en fjerdedel
hadde ønsket om bedre arbeidsfor-
hold eller en mer interessant jobb
som viktigste sluttårsak. For svært
få, bare 3 prosent, var tilbudet om
høyere lønn den viktigste grunnen.

Fra en mer overflatisk beskrivelse
av årsaker til mobiliteten, skal vi
nå forsøke å gi svar på følgende.. I
hvilken grad har ytre samfunns-
messige forhold, bedriftsinterne
betingelser og mer personlige fak-
torer innvirkning på mobiliteten
blant arbeidstakeme? Dette med
utgangspunkt i den grovinndelin-
gen vi har gjort i de tre gruppene
"ansatt i samme bedrift", "ansatt i
ny bedrift" og "ikke arbeidstakere".

De yngste skifter oftest jobb
Kvinner og menn er like mobile, og
de middelaldrende er de mest sta-
bile. Vel 80 prosent av arbeidsta-
kerne mellom 45-54 år hadde sam-
me arbeidsgiver i 1993 som i 1989.
De yngste arbeidstakerne har oftest
skiftet jobb. Mer enn tredjedelen
av de som var i aldersgruppen 16-

24 år i 1989 hadde begynt i ny be-
drift, men mange var også ute av
arbeidslivet. Det er dessuten ufor-
holdsmessig mange i aldersgrup-
pen 55-63 at- som har sluttet helt.
Dette avspeiler den vanskelige si-
tuasjonen ungdom og tildels eldre
har hatt på arbeidsmarkedet i den
perioden vi her tar for oss. Ser vi
på yrkeserfaring, dvs. antall år i
arbeid, ansiennitet i bedriften og
antall tidligere yrker, er det ansatte
med den korteste og den lengste
yrkeserfaringen, samt ansatte som
tidligere har hatt mange forskjelli-
ge yrker, som er minst stabile. Det-
te henger selvsagt også sammen
med de eldres og yngres arbeids-
markedssituasjon. De med kort an-
siennitet og yrkeserfaring, samt an-
satte med mange tidligere yrker,
har oftest begynt i ny bedrift.

På bakgrunn av de endringene vi
har hatt i yrkes- og næringsstruk-
turen under lavkonjunkturen, er
det heller ikke overraskende at det
særlig er ufaglærte arbeidere og
ansatte innen utsatte næringer som
har hatt den laveste stabiliteten.
Det dreier seg om ansatte f.eks.
innen varehandelen, hotell- og res-
taurantdrift, bank- og forsikrings-
virksomhet og bygge- og anleggs-
virksomhet. Det er til gjengjeld an-
satte innen bygge- og anleggsvirk-
somhet, bank og forsikring som
har hatt lettest for å få ny jobb.

Måling av arbeidsmiljø-
belastninger
I arbeidslivsundersøkelsene var det
en rekke spørsmål for å måle fysis-
ke arbeidsmiljøbelastninger som
støy, vibrasjoner, varme, kulde,
skadelige stoffer, gasser og belas-
tende arbeidsstillinger. Det ble og-
så stilt spørsmål om organisatoris-
ke forhold og tilrettelegging av ar-
beidet, det som gjerne omtales som
det psykososiale arbeidsmiljøet.
Spesielt var spørsmål om arbeids-
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Trengde, arbeidstempo, styring,
)1anlegging, og mellommenneske-
ige forhold tatt opp. For å gi en
Tiest mulig presis registrering, ble
let spurt om hvor ofte i løpet av
irbeidstiden intervjupersonen van-
igvis var utsatt for problemer eller
)elastninger av ulik art, både fysis-
(e og organisatoriske. Svarmulig-
-letene var "nesten hele tiden" som
let ene ytterpunktet av en skala, til
'sjelden eller aldri" som det andre
aterpunktet. Mellom lå alternati-
Tene "3/4 av tiden", "halvdelen av
-iden", "1/4 av tiden" og "svært
ite".

)et er vanskelig å gi en presis defi-
iisjon av belastning. I undersøkel-
;en opererer vi med en forholdsvis
conkret angivelse av belastningens
;tørrelse i tid, og vi regner her svar
;om halvdelen av tiden eller ofte-
e, som uttrykk for at responden-
en har vært utsatt for belastning.
'å samme måte som arbeidsmiljø-
)roblemer, registrert i levekårsun-
lersøkelsene, er analysert (Iversen
[982), har vi gruppert beslektede
trbeidsmiljøindikatorer til mer ge-
ierelle arbeidsmiljødimensjoner.
)e fysiske arbeidsmiljøindikatore-
le er slått sammen til følgende di-
nensjoner: "klimatiske", "kjemis-
:e", "ergonomiske" og "industri-
ypiske" arbeidsmiljøproblemer. De
)rganisatoriske belastningene er
;ruppert etter "ensformighet i ar-
widet", "styring", "arbeidspress" og
konflikter".

)kt mobilitet ved dårlig ar-
midsmiljeo
)ersom vi tar utgangspunkt i ar-
widstakernes arbeidsmiljø i 1989,
ril vi kunne undersøke hvor stor
)etydning belastninger på dette
idspunktet har hatt for mobilite-
en i de neste fire årene. Ved å
ummere antall belastninger den
!nkelte var utsatt for, finner vi at
le med store ergonomiske, kjemis-

Tabell 3: Fysiske og organisato-
riske arbeidsmiliebelastninger
og mobilitet. Prosent

Antall 	 Samme 	 Ny
belastninger 	 bedrift 	 bedrift

i-5 71 15 14
6 - 10 67 18 15

11 -15 63 21 16
15 - 52 28 20

ke og klimatiske belastninger har
skiftet bedrift eller sluttet i arbeid
hyppigere enn arbeidstakere som
ikke har de samme belastningene.
Det organisatoriske arbeidsmiljøet
har også hatt innvirkning på stabi-
liteten, men i noe mindre grad.
Ensformighet i arbeidet ser f.eks.
ut til å bety noe, men her er sam-
menhengen med belastende ar-
beidsstillinger nokså sterk. Det var
også slik at tendensen til å slutte
øker med økende antall konflikter
på jobben. Ikke uventet har de fles--
te, dvs. to tredjedeler, av arbeidsta-
kerne som har vært berørt av man-
ge konflikter og som har sluttet,
begynt i ny bedrift. Arbeidsmengde
og styring har derimot betydd lite
for mobiliteten.

Grupperer vi arbeidstakerne etter
antall arbeidsmiljøbelastninger to--
talt, både fysiske og organisatoris-
ke, ser vi at det skal ganske store
belastninger til før det gir hyppige-
re jobbskifte og avgang fra arbeids-
markedet. Nær halvparten av de
med over 15 belastninger har slut-
tet i bedriften. Andelen med så
mange belastninger var størst blant
de unge. Gruppen består hovedsa-
kelig av arbeidstakere som hadde
yrker innen bygge- og anleggsvirk-
somhet (malere, snekkere, grunn-
arbeidere, rørleggere), industri
(sveisere, mekanikere, produk-
sjonsarbeidere) og sosial omsorg
(hjelpepleiere, sykepleiere). Vi ser
av figur 1 at flertallet av de som
har sluttet blant dem med mer enn

Figur 1 - Andel arbeidstakere 	 0"
gruppert etter antall belastninger 40
i 1989, fordelt på jobbstatus-
gruppe i 1993. Prosent

el 1-5 belastninger
6-10 belastninger

El 11-15 belastninger
	  15- belastninger

Kilder: Arbeidslivsundersokelsene 1989 og 1993

15 belastninger, har begynt i ny
bedrift.

Vi kan dermed konkludere med føl-
gende: Arbeidstakere med "dårlig"
arbeidsmiljø i betydningen mange
belastninger, har hatt en lavere sta-
bilitet på arbeidsmarkedet i perio-
den fra 1989 til 1993 enn arbeids-
takere med få belastninger.

Et spørsmål som vanskelig kan
unngås, er om arbeidstakerne som
har begynt i ny bedrift har fått et
bedre eller dårligere arbeidsmiljø.
Det er en tendens til at denne grup-
pen sett under ett var utsatt for
sterkere styring i den nye bedriften
sammenlignet med bedriften hvor
de var ansatt i 1989. Samtidig er
det flere som har fått interessante
oppgaver og faglige utfordringer,
og det var mindre konflikter i de
nye bedriftene. Alt i alt kan vi si at
skiftet av bedrift ikke har medført
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vesentlige endringer i arbeidsmiljø--
belastningene, men arbeidsmiljøet
har blitt litt bedre på noen få vikti-
ge områder.

Liten innflytelse - økt avgang
Bedriftsdemokrati og ansattes
medvirkning blir ofte satt i sam-
menheng med godt eller dårlig ar-
beidsmiljø. En undersøkelse hvor
ledere og ansattes representanter i
norske bedrifter ble intervjuet om
omstillinger gjennomført i perio-
den 1988-1992, viser at de ansattes
medvirkning i planleggingen og
gjennomføringen er viktig for at
resultatet skal bli vellykket (Inge-
brigtsen 1994). I Arbeidslivsunder-
søkelsen 1989 ble det ikke stilt di-
rekte spørsmål om dette. De ansat-
tes svar på spørsmål om de ble tatt
med på råd når det skulle tas vikti-
ge avgjørelser som berørte dem
selv, tyder imidlertid på at det er
viktig med innflytelse over egen
arbeidssituasjon. Et flertall av de
ansatte mente at de har hatt god
innflytelse på sin egen situasjon. Jo
mindre innflytelse de har hatt, jo
oftere har de sluttet i bedriften.

med liten og stor innflytelse
Figur 2: Andel arbeidstakere 	 Øl*

over egen arbeidssituasjon
1989, fordelt på jobbstatus-
gruppe i 1993

Samme
bedrift

Ny bedrift

Ikke i
arbeid

Kilder: Arbeidslivsundersokelsene 1989 og 1993

Det viser seg videre at ansatte som
har fått god informasjon om bedrif-
tens produksjon, investeringer og
budsjettsituasjon, har sluttet sjeld-
nere enn ansatte som har vært dår-
lig informert. Bare 28 prosent av
de som var godt informert har slut-
tet, mens sluttprosenten var nær
40 for de som var dårlig informert.

Ansatte med godt forhold til
bedriften mer stabile
Kan så arbeidstakerens egne vurde-
ringer av arbeidsmiljøet være en
pekepinn på mobilitet og gjennom-
trekk? I arbeidslivsundersøkelsene
ble arbeidstakernes forhold til be-
driften målt bl.a. med spørsmål om
tilfredshet med jobben, hvilken til-
knytning de hadde til bedriften, om
de var stolte av å jobbe for bedrif-
ten, om de ville skifte jobb dersom
de fikk en tilsvarende jobb i annen
bedrift og om de ville godta hvil-
ken som helst oppgave for å få fort-
sette.

Tabell 4 viser at jo mer positive
folk var til bedriften sin i 1989, jo
større var stabiliteten i de neste fi-
re årene. Motsatt ser vi at mobilite-
ten økte jo mer negativt forholdet
var til bedriften. Følelsen av til-
knytning synes her å være viktigst.

Holdningen til bedriften er derfor
av de aller sterkeste holdepunktene
for jobbstabilitet, sterkere enn
f.eks. arbeidsmiljøet. Men spørsmå-
let om å godta hvilken som helst
oppgave for å få fortsette, er et
unntak. 34 prosent av arbeidsta-
kerne avviste fullstendig denne
tanken i 1989. Bare et lite mindre-
tall på rundt 15 prosent ville uten
forbehold ta på seg hvilken som
helst oppgave for å få fortsette.
Svarene her har ingen sammen-
heng med senere mobilitet. Følge-
lig kan vi trekke den konklusjon at
et godt forhold til bedriften er vik-
tig, men ikke for enhver pris.

Samme 	 Ny Ikke i
bedrift bedrift arbeid

Tilfredshet med jobben
Svært tilfreds 	 72
	

12 	 16
Ganske tilfreds 	 69
	

19 	 12
Verken tilfreds eller
utilfreds 	 53
	

26 	 21
Ganske utilfreds' 	 38
	

40 	 22
Svært utilfreds' 	 20
	

37 	 43
Ville skifte jobb mot
tilsvarende jobb i
annen bedrift

Helt uenig
	

71
	

14 	 15
Delvis uenig
	

68
	

21 	 11
Delvis enig
	

64
	

21 	 15
Helt enig
	

57
	

26 	 17
Stolt av å jobbe for
bedriften

Helt enig 	 70
	

14 	 16
Delvis enig 	 69
	

18 	 13
Delvis uenig 	 61
	

26 	 13
Helt uenig 	 50
	

27 	 23
Villig til å gjøre en
ekstra innsats for

bedriften
Helt enig 	 69
	

16 	 15
Delvis enig 	 68
	

19 	 13
Delvis uenig 	 54
	

27 	 19
Helt uenig 	 47
	

25 	 28
Ville godta nesten
hvilken som helst
oppgave for å fort-
sette i bedriften

Helt enig
	 70
	

11 	 19
Delvis enig
	

69
	

16 	 15
Delvis uenig
	 70
	

18 	 12
Helt uenig
	 ' 64
	

21 	 15
Foler svært liten til-
knytning til bedriften

Helt uenig
	 72
	

15 	 13
Delvis uenig
	 66
	

19 	 15
Delvis enig
	 53
	

27 	 20
Helt enig
	 49
	

29 	 22

' Lavt antall respondenter

Folks holdning til bedriften ble og-
så målt med spørsmål om hvordan
de vurderte lønnen og arbeidsmil-
jøet. Som vi var inne på innled-
ningsvis, var det bare et mindretall
som mente at god lønn var viktig.
Folks vurdering av om lønnen i
1989 var god eller dårlig, har dess-
uten liten eller ingen sammenheng

Tabell 4: Hold
989 og jobbsta

Prosent
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med mobiliteten de neste fire åre-
ne. Heller ikke folks vurdering av
om de hadde godt eller dårlig ar-
beidsmiljø har hatt noen særlig
innvirkning på mobiliteten. Ar-
beidstakere som vurderte arbeids-
miljøet i 1989 som dårlig, har slut-
tet bare litt oftere enn arbeidstake-
re som vurderte dette som godt.

Fysiske påkjenninger viktig for
avgangen
Til slutt skal vi se på i hvilken grad
avgangen øker med graden av fy-
siske påkjenninger i 1989. Arbeids-
takere som hver dag følte seg fy-
sisk utmattet etter jobben, hadde i
større grad sluttet i 1993 enn ar-
beidstakere som ikke hadde slike
reaksjoner. Den samme tendensen
ser vi når vi summerer antall pla-
ger de ansatte hadde en gang i
uken eller oftere med smerter i
hender, armer, nakke, rygg og ben
etter arbeidsdagen. Ansatte med
mange smerteproblemer har mye
oftere sluttet helt i arbeid enn an-
satte med få eller ingen plager. Det
samme er i og for seg også tilfelle
når det gjelder mer generelle reak-

sjoner som tretthet, uopplagthet,
konsentrasjonsvansker og hodepi-
ne. Her er ikke sammenhengen
fullt så sterk. Alder har imidlertid
en viss betydning når det gjelder
smerter. Blant de som har sluttet
helt, var det flere eldre enn yngre
arbeidstakere med mange fysiske
plager. Alderen hadde liten inn-
virkning på de mer generelle reak-
sjonene.

Holdninger og reaksjoner mer
avgjørende enn arbeids-
miljøet?
Dersom vi skal gi en kort oppsum-
mering av forholdet arbeidsmiljø
og mobilitet, ser vi at dårlig ar-
beidsmiljø har økt mobiliteten og
avgangen til arbeidstakerne, men
det er først ved store arbeidsmiljø-
belastninger dette får betydning.
Det er i hovedsak de tyngste arbei-
deryrkene og omsorgsyrkene som
har så store belastninger. Også sto-
re fysiske påkjenninger som følge
av dagens arbeid har betydning for
mobiliteten, spesielt for avgangen i
arbeidslivet. Arbeidstakernes følel-
se av innflytelse på beslutninger
som angår dem selv, og informa-
sjon om bedriftens styre og stell, er
goder som øker stabiliteten.

Arbeidstakernes holdninger til be-
driften er blant de sterkeste holde-
punktene for jobbstabilitet. Et ek-
sempel på slike holdninger er følel-
se av tilknytning, en dimensjon
som synes særlig viktig. Men folk
har ikke så godt forhold til bedrif-
ten at de vil akseptere en hvilken
som helst oppgave for å få fort-
sette.

Arbeidstakernes holdninger og
reaksjoner er altså mer avgjørende
for deres stilling på arbeidsmarke-
det enn de mer "ytre" arbeidsmiljø-
belastningene som lar seg observe-
re objektivt. Dette behøver ikke be-
ty at arbeidsmiljøet har mindre be-

tydning. De ansattes holdninger og
reaksjoner kan like gjerne være
sterkt betinget av nettopp arbeids-
miljøet, men dette vil variere med
den enkelte arbeidstakers forutset-
ninger for å mestre belastninger.
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Stor variasjon i sysselsetting
og inntekt blant pensjonister

Blant personer som
mottar pensjon fra fol-
ketrygden, er yrkesdel-
takelse mest vanlig for
etterlatte- og uføre-
pensjonisten Det er
mer sjelden at alders-.
pensjonister er yrkes-.
aktive. For pensjonis-
ter med høy deltakelse
i yrkeslivet, utgjør
yrkesinntekten en be-
tydelig del av samlet
inntekt. En del pensjo-
nister har også høye
kapitalinntekter, f.eks.
renteinntekter. Over-
føringene er likevel
den klart største inn-
tektsposten for alle
hovedgrupper av pen-
sjonister. Gjennom-
snittlig samlet inntekt
er lavere for alders- og
uførepensjonistene
enn for etterlatte-
pensjonistene.

Grete Dahl

I oppbyggingen av velferdssamfun-
net står de sosiale trygdeordninge-
ne sentralt. I Norge har slike ord-
ninger utviklet seg gradvis siden
slutten av forrige århundre og året
1894 markerer begynnelsen med
innføringen av en ulykkesforsikring
for industriarbeidere. Etter dette
har det vært flere store utbyggings-
perioder for vårt trygdesystem. Pa-
rallelt med denne utbyggingen, har
det også skjedd vesentlige endrin-
ger i synet på sosialpolitikken.
Mens de tidligste trygdeordningene
bare gjaldt spesielle befolknings-
grupper og behov, er de senere
ordningene mer universelle og dek-
ker flere behov.

Ved innføringen av folketrygden i
1967 (lov av 1966) ble kravet om
like rettigheter til alle, ytterligere
forankret i norsk sosialpolitikk.
Dette har også vært rådende sosial-
politiske synspunkter ved den vide-
re utbyggingen av folketrygden.
Først i de aller seneste årene er det
reist en politisk debatt om nødven-
digheten av å innføre mer selektive
trygdeordninger, foreta regelverks-
endringer som innskrenker enkelte
ytelser fra folketrygden, og sist

men ikke minst, utvikle et trygde-
system som hindrer unødig utst0--
ting eller utestenging av utsatte
grupper fra arbeidslivet ("arbeids-
linja"). Denne debatten skyldes fle-
re forhold, og må blant annet ses
på bakgrunn av den sterke øknin-
gen som har vært, og som forven-
tes i folketrygdens utgifter. I den
offentlige debatten på dette områ-
det synes det likevel å råde tverrpo-
litisk enighet om at folketrygden
også i framtiden skal være en
grunnpillar i vårt velferdssamfunn.

Hver femte innbygger mottar
pensjon fra folketrygden
Pensjonsordningene er de stønads-
formene i folketrygden som omfat-
ter flest personer. Pensjonsytelsene
består av alderspensjon, uførepen-
sjon og etterlattepensjon (pensjon
til etterlatt ektefelle°. Disse
pensjonsordningene omfatter til
sammen knapt 900 000 personer
eller om lag to tredeler av alle som
mottar ytelser fra folketrygden.

Pensjonistene utgjør 20 prosent av
befolkningen, og antallet pensjo-
nister tilsvarer vel 40 prosent av
størrelsen på arbeidsstyrken.
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Alderspensjonistene er den største
pensjonistgruppen. Av alle perso-
ner som mottok enten alders-, ufø-
re- eller etterlattepensjon i 1993,
utgjorde alderspensjonistene 70
prosent eller 624 000 personer. I
alt 26 prosent av pensjonistene
(232 000 personer) mottok uføre-
pensjon, og 4 prosent (34 000 per-
soner) hadde etterlattepensjon.

Antallet alderspensjonister har økt
i alle årene etter innføringen av fol-
ketrygden i 1967. Det har også an--
tallet uførepensjonister, med unn-
tak for de par siste årene da det
har vært en liten nedgang i antallet
uførepensjonister i alt. Antallet nye
uførepensjonister har gått ned
hvert år siden 1988. Antallet etter-
lattepensjonister er redusert i nes-
ten alle år etter 1977.

Sysselsetting og pensjons-
ordninger
De fleste pensjonsordningene i fol-
ketrygden er ment å kunne kombi-
neres med yrkesaktivitet. Regelver-
ket for ordningene er utformet slik
at det i større eller mindre grad
skal være mulig å kombinere ar-
beid og pensjon.

Alderspensjonen gis til personer
som er 67 år eller eldre. Pensjonen
er ment å være hovedinntektskilde
for resten av livet og fullt ut dek-
kende til å leve av uten inntekt fra
eget arbeid. Til tross for dette er
det en del alderspensjonister som
kombinerer pensjon og yrkesaktivt
arbeid. Naturlig nok er yrkesdelta-
kelse mer vanlig blant de yngre
enn blant de eldre pensjonistene,
men for de yngste pensjonistene, i
alderen 67-69 år, er det bestemte
regler for hvor stor yrkesinntekt
vedkommende kan ha uten at dette
fører til reduksjon i utbetalt pen-
sjon.

Uførepensjon kan gis til personer i
alderen 16-66 år, og i praksis er
førepensjonen å betrakte som en
varig pensjon fram til uførepensjo-
nisten har krav på alderspensjon.
Uførepensjonen kan være fullt ut
dekkende som inntektskilde for
pensjonisten, men inntektskom-
pensasjonsgraden avhenger av
uføregraden, det vil si av graden av
nedsatt arbeidsevne. Pensjonister
med full uførepensjon (uføregrad
100) kan likevel ha en viss yrkes-
inntekt (om lag 19 000 kroner pr.
år) uten at uføregraden endres.

Etterlattepensjon (pensjon til etter-
latt ektefelle) kan gis til personer i
alderen 16-66 år. Etterlattepensjo-
nen kan også vare helt til personen
går over på alderspensjon, men
denne pensjonsordningen er like-
vel først og fremst ment som et
sikkerhetsnett for personer som
etter en overgangsperiode antas å
kunne klare seg på egen inntekt.
Etter visse regler skjer det en av-
korting av etterlattepensjonen mot
egen yrkesinntekt.

Stor variasjon i sysselsetting
blant pensjonister
I 1991 var 9 prosent av alderspen-
sjonistene i alderen 67-74 år syssel-

Figur 1: Andel pensjonister 	 op
som er sysselsatt. Prosent. 1991 460

Alderspensjo-
nister, 67-74 år
Uføre-
pensjonister
Etterlatte-
pensjonister

Alle personer
16-74 år

Kilde: Arbeidskraftundersokelsen 1991, tilknyttet
opplysninger fra Rikstrygdeverkets registre

satt. Blant uførepensjonistene var
andelen sysselsatte 18 prosent, og
blant etterlattepensjonistene 64
prosent. Til sammenligning var 65
prosent av alle personer 16-74 år
sysselsatt i 1991.

Hver åttende alderspensjonist
under 70 år er sysselsatt
Blant de yngste alderspensjoniste-
ne i alderen 67-69 år, var 12 pro-
sent eller hver åttende pensjonist
sysselsatt i 1991. For pensjonistene
i aldersgruppen 70-74 år var ande-
len lavere. Det er også en klar for-
skjell i sysselsettingsandel mellom,
mannlige og kvinnelige alderspen-
sjonister. Blant mannlige alders-
pensjonister i alderen 67-74 år var
12 prosent sysselsatt i 1991, og
blant kvinnene i samme alders-
gruppe var andelen 7 prosent.

Mer enn tre firedeler av de
minst uføre pensjonistene
sysselsatt
Sysselsettingsandelen for uføre-
pensjonistene varierer betydelig
med uføregrad. Som ventet er
sysselsettingsandelen høyest blant
de som er minst uføre. Blant uføre-
pensjonister med uføregrad 50-59
var 78 prosent sysselsatt i 1991,
mens tilsvarende andel bare var
henholdsvis 28 prosent for de med
uføregrad 60-99 og 8 prosent for
de med uføregrad 100. I gjennom-
snitt for alle uførepensjonister er
det ingen forskjell i sysselsetting
mellom menn og kvinner, men
blant pensjonister med redusert
uføregrad er menn oftere sysselsatt
enn kvinner.

Hver tredje uførepensjonert
20-åring er sysselsatt
De yngre uførepensjonistene er
oftere sysselsatt enn de eldre uføre-
pensjonistene. I 1991 var 35 pro-
sent av uførepensjonistene i alders-
gruppen 20-29 år sysselsatt. Syssel-
settingsandelen avtar med økende



Datagrunnlaget
Opplysningene om sysselsetting og arbeidstid for alders-, uføre- og
etterlattepensjonistene er basert på utvalgsdata. Opplysningene er fra
Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) for 1991, tilknyt-
tet opplysninger fra Rikstrygdeverkets registre for samme år. Uti/Liget
omfatter personer i alderen 16-74 år.

Data om sysselsetting og arbeidstid baserer seg på opplysninger fra
personer som var pensjonister i hele 1991 og som var med i AKU i løpet
av 1991. I AKU registreres den yrkesstatus som personen som intervjues
har i undersøkelsesuken. Utvalget omfatter personer som er intervjuet
fra en til fire ganger i løpet av seks kvartaler. En person som har vært
sysselsatt minst en av disse fire undersøkelsesukene, er registrert som
sysselsatt i utvalget.

Definisjonen av sysselsatt er den samme som i Statistisk sentralbyrås
arbeidskraftundersøkelse (AKU). Sysselsatte personer omfatter syssel-
satte i inntektsgivende arbeid, vernepliktige og sysselsatte som er
midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid. Sysselsatte i inn-
tektsgivende arbeid består av personer som utførte inntektsgivende
arbeid av minst én times varighet i undersøkelsesuken. Sysselsatte som
er midlertidig fraværende, omfatter personer som vanligvis utfører
inntektsgivende arbeid, men som på grunn av sykdom, ferie eller av
andre grunner, ikke utførte slikt arbeid i undersøkelsesuken .

Figur 3: Andel pensjonister
som er yrkesaktive. Prosent.
1982, 1986 og 1990
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Kilder: Inntekts- og formuesundersokelsene,
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alder, og blant de eldste uførepen-
sjonistene i alderen 60-66 år, var
sysselsettingsandelen bare 12 pro-
sent i 1991.

De fleste sysselsatte pensjonis-
tene arbeider deltid
En forholdsvis stor andel av pen-
sjonistene arbeider deltid. Den to-
tale arbeidsinnsatsen fra pensjonis-
tene er derfor ikke så stor som an-
delen sysselsatte pensjonister kan
gi inntrykk av. Som deltid regnes
arbeid som utgjør 1-34 timer i
uken. Heltid utgjør 35 timer eller
mer i uken.

Blant de sysselsatte pensjonistene
arbeidet 79 prosent av uførepen-
sjonistene og 74 prosent av alders-
pensjonistene deltid i 1991. Blant
de sysselsatte etterlattepensjonis-
tene er det også flest deltidsarbei-
dende, og i alt 59 prosent av disse
pensjonistene arbeidet deltid i 1991.

Figur 2: Andel sysselsatte
pensjonister etter arbeidstid.
Prosent. 1991
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Kilde: Arbeidskraftundersokelsen 1991, tilknyttet
opplysninger fra Rikstrygdeverkets registre

Endringer i pensjonistenes
yrkesaktivitet på 1980-tallet
Blant alderspensjonistene i alderen
67-74 år har andelen yrkesaktive 2

pensjonister (pensjonister med

yrkesinntekt) endret seg lite i
perioden 1982-1990. Blant disse
pensjonistene hadde en firedel en
yrkesinntekt både i 1982, 1986 og
1990. Blant uførepensjonistene har
andelen yrkesaktive økt kraftig i
perioden 1982-1986, fra 23 pro-
sent i 1982 til 30 prosent i 1986,
mens andelen var omtrent den
samme i 1990 som i 1986. Også
andelen yrkesaktive etterlattepen-
sjonister har økt på 1980-tallet.
Hele denne økningen er kommet i
årene 1986-1990, og andelen etter-
lattepensjonister med yrkesinntekt
har økt fra 62 prosent i 1986 til 72
prosent i 1990.

Omtrent samme inntektsnivå
for alders- og uførepen-
sjonister
Inntekt er en viktig levekårskompo-
nent. Både for pensjonister og and-
re befolkningsgrupper medfører
høy inntekt som oftest en romslig
og trygg økonomisk situasjon og
lett tilgang til de fleste velferds-
goder.

Alderspensjo-
nister, 67-74 år
Uføre-
pensjonister

Etterlatte-
pensjonister
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Samlet inntekt består av:
- Yrkesinntekt (yrkeslønn pluss

næringsinntekt)
Kapitalinntekter

brutto renteinntekter (brutto
renteinntekter pluss brutto
aksjeutbytte)

- andre kapitalinntekter (inn-
tekt av bolig + avkastning på
sparedel av livsforsikring
pluss øvrige kapitalinn-
tekter)

Overføringer
- skattepliktige folketrygd-

ytelser
- tjenestepensjon (tjeneste-

pensjon pluss livrenter pluss
ytelser fra egen pensjonsfor-
sikring pluss kårytelser)

- sosialhjelp
grunn- og hjelpestønad

- andre overføringer (bidrag,
barnetrygd, forsørgerfra-
drag, bostøtte, stipend og
stønad til barnetilsyn)

Gjeldsrenter som er lik sum av
renteutgifter og underskudd i
boligselskap er ikke trukket fra i
samlet inntekt.

I tidsseriene for årene 1982,
1986 og 1990 er sosialhjelp og
stønad til barnetilsyn ikke regnet
med i samlet inntekt.

For pensjonister med høy syssel-
settingsandel utgjør yrkesinntek-
tene en betydelig andel av pensjo-
nistenes3 samlede inntekter. Gan-
ske mange pensjonister har også
høye kapitalinntekter, selv om
overføringene er den klart største
inntektsposten for alle hovedgrup-
per av pensjonister.

Det er ikke stor forskjell i gjennom-
snittlig samlet inntekt for hen-

holdsvis alders- og uførepensjonis-
tene, mens etterlattepensjonistene
har betydelig høyere inntekt enn
andre folketrygdpensjonister. Gjen-
nomsnittlig samlet inntekt pr. per-
son var i 1990 99 400 kroner for
alderspensjonister og 103 100 kro-
ner for uførepensjonistene. For dis-
se to pensjonistgruppene ugjør
gjennomsnittsinntekten ikke fullt
to tredeler av gjennomsnittlig sam-
let inntekt for etterlattepensjonis-
tene. Til sammenligning er også
gjennomsnittlig samlet inntekt for
alle personer 16 år og over og for
personer i alderen 60-66 år som
ikke mottar folketrygdpensjon, ve-
sentlig høyere enn for alders- og
uførepensjonistene. (I 1990 var 43
prosent av uførepensjonistene og
46 prosent av etterlattepensjonis-
tene i alderen 60-66 år.) Samlet
inntekt er et brutto inntektsbegrep.
Inntekten omfatter både skatteplik-
tige og skattefrie overføringer i til-
legg til yrkesinntekt og kapitalinn-
tekter. Gjeldsrenter er ikke trukket
fra.

Overføringene utgjør 80 pro-
sent av samlet inntekt for
alders- og uførepensjonistene
For alders- og uførepensjonistene
utgjorde overføringene i 1990 om
lag 80 prosent av gjennomsnittlig
samlet inntekt. Andre inntekter er
ganske ulikt sammensatt i de to
pensjonistgruppene. Kapitalinntek-
tene beløp seg til vel en seksdel
(17 prosent) av samlet inntekt for
alderspensjonistene, mens andelen
var bare 8 prosent for uførepensjo-
nistene. Uførepensjonistene er
imidlertid oftere sysselsatt enn
alderspensjonistene, og de har
klart størst yrkesinntekt av de to
pensjonistgruppene. Disse inntek-
tene er overveiende opptjent av
uførepensjonister med redusert
uføregrad.

Inntekt fra eget arbeid utgjør
over 40 prosent av etterlatte-
pensjonistenes inntekter
Nesten to av tre etterlattepensjo-
nister er sysselsatt, og i gjennom-
snitt for alle etterlattepensjonister
er yrkesinntekten nesten like stor
som overføringene. I 1990 utgjorde
yrkesinntekten og overforingene
henholdsvis 43 og 46 prosent av
gjennomsnittlig samlet inntekt for
denne gruppen, mens kapitalinn-
tektene utgjorde 11 prosent av
gjennomsnittsinntekten.

Markerte kjønnsforskjeller i
inntekt
Størrelsen på alders- og uførepen-
sjonen er for en stor grad bestemt
av tidligere yrkesinntekt, og de tra-
disjonelle forskjeller i yrkesinntekt
mellom kjønnene avspeiler store
kjønnsforskjeller i folketrygdpen-
sjonen. Kvinner har oftere kortere
og mer avbrutte yrkeskarrierer enn
menn, og dette reduserer deres
muligheter til å tjene opp tilleggs-
pensjon i folketrygden. Ved tilde-
ling av uførepensjon får også kvin-
ner oftere enn menn, redusert
uføregrad og følgelig redusert
uførepensjon.

Folketrygdpensjonen (skatteplikti-
ge ytelser fra folketrygden) utgjør
en betydelig del av samlet inntekt
både for alders- og uførepensjonis-
tene. Forskjellen i samlet inntekt
mellom mannlige og kvinnelige
pensjonister er derfor også for en
stor del bestemt av pensjonistenes
folketrygdpensjon. I 1990 var gjen-
nomsnittlig samlet inntekt for
menn med alderspensjon 128 700
kroner og for menn med uførepen-
sjon 125 600 kroner. Kvinnenes
gjennomsnittsinntekt var atskillig
lavere. For alderspensjonistene var
årlig gjennomsnittsinntekt 48 000
kroner lavere for kvinner enn for
menn, og for uførepensjonistene
var forskjellen 38 000 kroner.
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Tabell it: Gjennomsnittlig inntekt pr. person for pensionister, alle personer 60-66 år som ikke mottar folketrygdpensjon
og alle personer 16 år og over. 1990

Alders-
pensjonister 

Uføre-
pensjonister 

Etterlatte-
pensjonister 

Personer 60-66 år
som ikke mottar 	 Alle personer

folketrygdpensjon 	 16 år og over         

Kr Prosent Kr Prosent Kr Prosent Kr Prosent Kr

Samlet inntekt 99 432 100 103 100 100 166 851 100 167 029 100 145 534
Yrkesinntekt 5 295 5 12 463 12 71 207 43 128 105 77 108 034

Yrkeslønn 2 571 2 9 050 9 62 039 37 106 435 64 94 083
Næringsinntekt 2 723 3 3 431 3 9 168 6 21 670 13 13 951

Kapitalinntekter 17 177 17 8 600 8 19 035 11 18 732 11 9 735
Brutto renteinntekter 14 172 14 7 078 7 15 365 9 13 915 8 6 942
Andre kapitalinntekter 3 005 3 1 522 1 3 669 2 4 819 3 2 794

Overføringer 76 960 77 82 038 80 76 609 46 20 191 12 27 765
Skattepliktige folke-
trygdytelser 63 143 64 69 359 67 53 214 32 9 554 6 18 425
Tjenestepensjon 12 266 12 6 269 6 18 003 11 10 286 6 3 622
Sosialhjelp 64 0 1 280 1 90 0 127 0 868
Grunn- og hjelpestønad 812 1 2 240 2 40 0 163 0 348
Andre overforinger 675 1 2 889 3 5 261 3 63 0 4 502
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Kilde: Inntekts- og formuesundersokelsen 1990,
tilknyttet opplysninger fra Rikstrygde-
verkets registre

Gjennomsnittlig samlet inntekt for
etterlattepensjonistene var 166 900
kroner i 1990. De fleste (96 pro-
sent) av etterlattepensjonistene er
kvinner, og inntekten for disse er
betydelig høyere enn inntekten for
kvinner og menn med alders- og
uførepensjon.

Små inntektsforskjeller
mellom yngre og eldre
uførepensjonister
For uførepensjonistene er det bare
små forskjeller i inntekt mellom
pensjonister i ulike aldersgrupper.
Både for yngre og eldre uførepen-
sjonister utgjorde gjennomsnittlig
samlet inntekt i 1990 vel 100 000
kroner.

Overføringene er større og kapital-
inntektene mindre for yngre enn
for eldre uførepensjonister. Til
tross for at yngre uførepensjonister
er oftere sysselsatt enn eldre pen-
sjonister, er ikke yrkesinntekten i
gjennomsnitt høyere for de yngre
enn for de eldre pensjonistene.

Dette kan tyde på lavere lønn eller
mer deltidsarbeid blant de yngre
pensjonistene.

De eldste alderspensjonistene
har små overføringer og lavest
inntekt
For alderspensjonistene synker
inntekten med pensjonistenes al-
der. Gjennomsnittlig samlet inntekt
for alderspensjonister under 75 ar
var i 1990 om lag 110 000 kroner,
og for pensjonistene i aldersgrup-
pen 80 al- og over 82 000 kroner.
For de eldste alderspensjonistene
er pensjonen og overføringene be-
traktelig lavere enn for de yngre,
siden de eldste har hatt få eller in-
gen muligheter til egen pensjons-
opptjening.

Endringer i pensjonistenes
inntekter i 1980-årene
Gjennom hele 1980-arene hadde
alderspensjonistene og uførepen-
sjonistene omtrent like stor gjen-
nomsnittsinntekt. For alderspen-
sjonistene var gjennomsnittlig



Figur 5: Gjennomsnittlig årlig økning i realverdien av samlet inntekt pr. person
for pensjonister, personer 60-66 år som ikke mottar folketrygdpensjon og alle
personer 16 år og over. Prosent. 1982-1986, 1986-1990 og 1982-1990
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Tabell 2: Gjennomsnittlig samlet
inntekt pr. person for pensjo-
n ister, personer 60-66 Sr som
ikke mottar folketrygdpensjon og
alle personer 16 år og over. 1982,
1986 og 1990. Løpende kroner

1982 1986 1990

Alderspen-
sjonister 47 284 71 826 99 367
Uførepen-
sjonister 47 778 75 433 101 820
Etterlatte-
pensjonister 69 614 112 966 166 760
Personer
60-66 år
som ikke
mottar folke-
trygdpensjon 87 318 130 283 166 902
Alle personer
16 år og over 76 196 112 317 144 582

samlet inntekt pr. person i 1982
47 300 kroner, i 1986 71 800 kro-
ner og i 1990 99 400 kroner. For
uførepensjonistene var gjennom-
snittsinntekten de samme årene
bare litt høyere.

På hele 1980-tallet var inntekts-
nivået for alders- og uførepensjo-
nistene lavt sammenlignet med det
generelle inntektsnivået for alle
personer 16 år og over. I 1982 ut-
gjorde gjennomsnittlig samlet inn-
tekt for henholdsvis alders- og
uførepensjonistene bare vel 60 pro-
sent av gjennomsnittsinntekten for
alle personer 16 år og over, og i
1990 var andelen okt til om lag 70
prosent.

Alders- og uførepensjonistene kom-
mer også inntektsmessig sett dårlig
ut sammenlignet med personer 60-
66 år som ikke mottar folketrygd-
pensjon, det vil si personer i alde-
ren rett for pensjonsalder. For per-
sonene i denne aldersgruppen var
inntektsnivået på hele 1980-tallet
mellom 15-16 prosent høyere enn
for befolkningen generelt, og
vesentlig høyere enn for alders- og
uførepensjonistene.

Tabell 3: Gjennomsnittlig samlet opw
inntekt pr. person for pensjo-
n ister og for personer 60-66 år som
ikke mottar folketrygdpensjon i
forhold til gjennomsnittlig samlet
inntekt pr. person for alle personer
16 år og over. 1982, 1986 og 1990.
Løpende kroner

1982 1986 1990

Alderspensjonister 0,62 0,64 0,69
Uførepensjonister 0,63 0,67 0,7
Etterlattepensjonister 0,91 1,01 1,15
Personer 60-66 år
som ikke mottar
folketrygdpensjon 1,15 1,16 1,15
Alle personer 16 år
og over 1 1 1

For etterlattepensjonistene var
gjennomsnittlig samlet inntekt pr.
person 69 600 kroner i 1982,
113 000 kroner i 1986 og 166 800
kroner i 1990. I 1982 hadde etter-
lattepensjonistene i gjennomsnitt
nesten 50 prosent høyere inntekt
enn alders- og uførepensjonistene,
og i 1990 var inntektsnivået mel-
lom 60-70 prosent høyere for etter-

Alderspensjonister

I	 I Personer 60-66 år som
LJ ikke mottar folketrygdpensjon

lattepensjonistene enn for alders-
og uførepensjonistene. I siste halv-
del av 1980-arene hadde etterlatte-
pensjonistene også høyere inntekt
enn befolkningen generelt, og gjen-
nomsnittsinntekten for denne pen-
sjonistgruppen var i 1990 på høyde
med inntektsnivået for personer i
alderen 60-66 al- som ikke mottar
folketrygdpensjon.

Forholdsvis stor realinntekts-
økning for pensjonistene på
1980-tallet
Gjennomsnittlig realinntekt økte
ganske betydelig for pensjonistene
på 1980-tallet. Regnet i faste priser
(Ate gjennomsnittlig samlet inn-
tekt pr. person for alders- og uføre-
pensjonistene med 3-4 prosent pr.
år i perioden 1982-1990. For etter-
lattepensjonistene var den årlige
inntektsøkningen i samme periode
nesten 6 prosent og for befolknin-
gen generelt nesten 2 prosent. Vek-
sten i realinntekten var spesielt
sterk i første halvdel av 1980-are-
ne. Vi minner om at samlet inntekt

Uforepensjonister
	 EtteHattepensjonister

Alle personer 16 år og over

Kilder: Inntekts- og formuesundersokelsene, tilknyttet opplysninger fra Rikstrygdeverkets registre
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er et mål på bruttoinntekt (inntekt
fa skatt og andre fradrag). På
grunn av forskjeller i inntektsbe-
skatningen mellom pensjonister og
andre, er derfor samlet inntekt lite
egnet til å studere eventuelle for-
skjeller i gruppenes velferdssitua-
sj on.

Folketrygdpensjonen betyr sta-
dig mindre for pensjonistene
Både for alders- og uførepensjonis-
tene har det på 1980-tallet vært en
mindre aning i gjennomsnittlig
folketrygdpensjon enn i gjennom-
snittlig samlet inntekt. Folketrygd-
pensjonens andel av samlet inntekt

Figur 6: Gjennomsnittlig samlet
inntekt pr. person for pensjonis- 40 ,

ter, etter inntektsart. Prosent.
1982 og 1990

Alders-
pensjonister

1982

1990
Ufo re-
pensjonister

1982

1990
Etterlatte-
pensjonister

1982

1990

Yrkesinntekt
Kapitalinntekter
Skattepliktige folketrygdytelser
(folketrygdpensjon)
Tjenestepensjon
Andre overforinger

Kilder: Inntekts- og formuesundersokelsene,
tilknyttet opplysninger fra Rikstrygde-
verkets registre

har avtatt over årene for begge
pensjonistgruppene, og dette skyl-
des først og fremst en sterk økning
i andre inntekter. På hele 1980-tal-
let var likevel folketrygdpensjonen
den viktigste inntektskilden både
for alders- og uførepensjonistene.
For alderspensjonistene utgjorde
folketrygdpensjonen i 1982 72 pro-
sent av gjennomsnittlig samlet inn-
tekt, og i 1990 64 prosent. For
uførepensjonistene var de tilsva-
rende andelene henholdsvis 74 og
68 prosent. For etterlattepensjonis-
tene utgjorde folketrygdpensjonen
48 prosent av samlet inntekt i
1982, mot 32 prosent i 1990.
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spesiell vekt på utviklingen. av
og endringene folketrygd-
systemet. Forfattere av "Trygd

°
g velferd" er Grete Dahl, Else

Flittig, Jorunn Lajord og Dennis
Fredriksen.

Folketrygdens betydning som inn-
tektskilde for denne pensjonist-
gruppen er således sterkt redusert
på 1980-tallet. Den beskjedne ok-
ningen i folketrygdpensjonen for
denne pensjonistgruppen i 1980-
årene er supplert med en sterk
vekst i andre inntekter.

For alders- og etterlattepensjonis-
tene er det spesielt kapitalinntekte-
ne og tjenestepensjonen som har
Okt sterkt på 1980-tallet. For etter-
latte- og uførepensjonistene har
det også vært en ganske sterk øk-
ning i yrkesinntektene i denne
perioden.

1. Etterlattepensjon gis også til etterlatte
barn og etterlatte familiepleiere. Disse to
grupper av etterlattepensjonister er ikke
omtalt i denne artikkelen.

2. Som yrkesaktiv pensjonist i et år er
regnet person som har en positiv yrkes-
inntekt i året og som har mottatt pensjon
gjennom hele året. Som yrkesinntekt er
regnet sum lønnsinntekt og nærings-
inntekt.

3. Som pensjonist er regnet person som
mottar enten alders-, uføre- eller etter-
lattepensjon gjennom hele inntektsåret.

Grete Dahl er planlegger i
Statistisk sentralbyrå, Seksjon for
helse, trygd og sosiale forhold.



Samfunnsspeilet  4/94
	

Tidsbr.,/
-r-• 1 I I 	 I 	 I r 	 Inasoruk Dianr norske og svenske Toreare:

Jobb og hjem
men hva med fritiden?

Ufformingen av dag-
liglivet er dels et resui-
tat av individuelle
prioriteringer og dels
av de rammer man
velger innenfor.
Sverige har tidligere
og mer aktivt enn
Norge lagt til rette for
en familieform med to
yrkesarbeidende
foreldre. Dette gjen-
speiles i ulik bruk av
tid i de to land.
Svenske foreldre bru-
ker mer tid til yrkes-
arbeid enn norske,
men bruker ikke min-
dre tid til husholds-
arbeid. De har en noe
likere kjønnsdeling av
yrkes- og familiearbei-
det, men mindre rom
for fritidsaktiviteter.
Det er sosialt samvær
som nedprioriteres.

Ragni Hege Kitterod

Både i Sverige og Norge er barne-
familienes hverdag vesentlig an-
nerledes i dag enn for bare noen ti-
år siden. Etter hvert som stadig
flere modre har yrkesarbeid, er
problemer angående tidsbruk, tids-
press og arbeidsdeling definert
som politiske tema. I denne artik-
kelen sammenlignes utformingen
av dagliglivet blant norske og
svenske foreldre. Forskjeller og lik-
heter sees i lys av trekk ved lande-
nes offentlige politikk.'

Prioriteringer mellom yrkesarbeid,
hjemmearbeid og fritid har selv-
sagt sammenheng med individuelle
valg og ønsker. Men valgene skjer
innenfor bestemte rammer. En
sammenligning av Sverige og
Norge er interessant fordi noe ulik
politikk i landene har lagt ulike fø-
ringer på kombinasjonen av yrkes-
og familiearbeid for foreldre. Tids-
mønsteret i de to land beskrives på
grunnlag av undersøkelser av tids-
bruk. Forst redegjøres for noen
trekk ved politikken som har be-
tydning for barnefamiliers hverdag.

Den svenske modellen: Arbeid
for alle ute og hjemme
Politiske bestemmelser på flere
områder legger føringer på barne-
familiers dagligliv. God tilgang til
barnehageplasser gjør det for ek-
sempel enklere å kombinere yrkes-
arbeid og barneomsorg, arbeids-
tidsbestemmelser angir yrkesar-
beidets plass i hverdagen, og per-
misjonsordninger gir rom for fri i
forbindelse med omsorgsarbeid.

Sverige og Norge har mange felles
trekk når det gjelder politikk rettet
mot barnefamilier. Men det er også
forskjeller. Sverige var tidligere ute
enn Norge med en aktiv tilretteleg-
ging for modres yrkesarbeid og
med offentlige initiativ for å få
menn til å engasjere seg mer i
familielivet. Landet har også hatt

en mer uttalt familiepolitikk. Ided-
let om at begge foreldre har ansvar
for både forsørgelse og barneom-
sorg har stått sentralt. Internasjo
nah har det såkalte svenske eksp- -
rimentet med like rettigheter og LI(

arbeidsdeling mellom mor og fa
fått mye oppmerksomhet
(Sandquist 1990). Sverige var også
tidligere ute enn Norge med
argumentere for at arbeidstidspoi
tikken må utformes med tanke p;i
likestilling og familieliv (NOU
1987: 9A).

I Sverige vokste den såkalte tofor
sørgerfamilien fram ph 1960- og
1970-tallet (13jørnberg 1992a). Be-
grepet toorsørgerfamilien beteg-
ner en familieform hvor begge for-
eldre bidrar til forsørgelsen gjen-
nom yrkesarbeid. økonomiske
oppgangstider og vekst i velferds-
staten gav stor etterspørsel etter
modres arbeidskraft.

Rekrutteringen av mødre til yrkes
livet ble støttet av en ideologisk de-
batt om likestilling mellom kvinner
og menn samt av en rekke offent-
lige tiltak som skulle lette tilpas-
ningen mellom familie- og yrkesliv.
Særlig ansees omleggingen til indi-
vidbeskatning på begynnelsen av
1970-tallet, den omfattende satsin-
gen på offentlig barneomsorg og
innføringen av gode permisjons-
ordninger for foreldre som viktige
reformer (Lewis og Åström 1992).

Samme type reformer er etter
hvert gjennomført i Norge, men
norsk politikk har vært noe mer
tvetydig enn svensk når det gjelder
hvilken familiemodell man ønsker
å fremme (Leira 1993). Ordninger
som legger til rette for mødres yr-
kesarbeid kom senere enn i Sveri-
ge. Vi har ennå lavere barnehage-
dekning, særlig for barn under 3
år, og mindre omfattende permi-
sjonsordninger for foreldre enn
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Datagrueningninnlaggeent
e i det fø

1_

 og
r

bruk fra 1990. Opplysningene
samlet inn gjennom dagbøker
hvor et utvalg av personer har
notert sine gjøremal over en
periode på to døgn. Datairmsarn
lingen er spredt over fiere mane
der slik at undersøkelsene gir et
tverrsnittsbilde av dagliglivet
over året. Stort sett er det god t
sammenlignbarhet mellom de o
lands undersøkelser. I Norge
gikk datainnsamlingen over et
helt år. I Sverige ble sommeren
samt s	

e
tørre høytid r holdt uten-

for. Til dette prosjektet er det
laget en norsk datafil som dek-
ker samme perioder som den
svenske. Opplysninger om
Sverige er hentet fra den svenske
publikasjonen fra undersøkelsen
(Rydenstam 1992).

gn

Sam
m

basett 	
av tids-s-veenske undersøkelse 

	 er

Tidsbruken beskrives med glen-

nomsnittstall. Både hverdager og
helger inngår i gjennomsnittene.
Tallene omfatter både personer
som har, og personer som ikke
har, utført en aktivitet i løpet av
en dag. Forskjeller mellom
norske og svenske foreldre kan
altså både skyldes ulikt antall
utøvere og ulik tidsbruk blant
dem som utfører aktivitetene.

vårt naboland. Norske modre ble
rekruttert til arbeidsmarkedet om-
trent 10 år etter svenske og har
fremdeles noe svakere yrkestilknyt-
ning.

Ofte nevnes kortere normalarbeids-
tid som den mest familie- og like-
stillingsvennlige arbeidstidsrefor-
men (NOU 1987: 9A). Ønsket om
6-timersdag har vært fremmet med

stor tyngde både i Sverige og
Norge. Begge land har imidlertid
satset på permisjonsordninger for
spesielle grupper, bl.a. foreldre,
framfor på generelle arbeidstids-
forkortelser. Sverige har faktisk
noe lengre normalarbeidstid enn
Norge.

En beskrivelse av svenske foreldres
tidsbruk gir altså et bilde av daglig-
livet i et land hvor mødre kom tid-
lig på arbeidsmarkedet og hvor
toforsørgerfamilien tidligere enn i
Norge ble etablert som den vanlige
familieform blant par. Hvilke kon-
sekvenser har dette for familiens
aktivitetsmønster? Bruker svenske
foreldre mer tid enn norske i yrkes-
livet, og hvilke følger har i tilfelle
dette for hjemmearbeid og fritid?
Sett med norske øyne har studier
av svensk dagligliv også interesse
fordi Norge nå på flere områder
har utviklingstrekk som ligner dem
som har funnet sted i Sverige.
Barnehagedekningen blir stadig
bedre, svangerskapspermisjonen
utvides og modre får sterkere
yrkestilknytning. Muligens kan
opplysninger om Sverige gi en
pekepinn om hvordan norske
familiers tidsmønster kan komme
til å arte seg i tiden framover?

Det er tidsmønsteret blant gifte/
samboende foreldre som belyses.
Vi ser både på småbarnsforeldre og
foreldre med større barn. Som
småbarnsforeldre regnes personer
som bor sammen med ektefelle el-
ler samboer og som har barn 0-6 år
i husholdningen. Som foreldre med
skolebarn regnes gifte/samboende
med yngste barn 7-17 år. Både i
Sverige og Norge finnes selvsagt en
rekke ulike tilpasninger blant forel-
dre. Gjennomsnittene i det følgen-
de dekker over denne variasjonen.
Poenget her er å belyse forskjeller
mellom landene, ikke å studere va-
riasjon innen det enkelte land.

Typer hovedaktiviteter
alt registreres

gistreres vel 100 akriviite_

teri2 Det er vanlig skille me. -
m følgende hovedgrupper.

Yrkesarbeid:  Inntektsgivende
arbeid, arbeidsreiser og pauser
a arbeidsplassen.

Hushoidsarbeid: Ubetalt hus-,
omsorgs- og vedlikeholdsar-

id 3

Utdanning: Undervisning, stu-
er, lekselesing.

Personlige behov: Søvn, måltider,
personlig
Fritid: 	fritidsaktiviteter.
Attdrti et>uoppgitte aktiviteter

Tidsbruk: Lik hovedstruktur,
men også markerte forskjeller
Figur 1 viser hovedtrekk i svenske
og norske foreldres tidsbruk.
Førsteinntrykket er at det er store
likheter mellom de to land. Eksem-
pelvis bruker både svenske og
norske småbarnsmødre i gjennom-
snitt om lag 40 prosent av døgnet
til søvn, måltider og andre person-
lige gjøremål, omtrent 10 prosent
til yrkesarbeid, 30 prosent til hus-
holdsarbeid og 15-20 prosent til
fritidsaktiviteter.

Men selv om hovedstrukturen i
tidsmønsteret er ganske lik, finner
vi, ved nærmere ettersyn, ganske
store forskjeller. Ved sammenlig-
ning av tidsnyttingsundersøkelser
er det viktig å være klar over at
selv små forskjeller er ganske bety-
delige. Eksempelvis vil en forskjell
på 1/2 time pr. dag innebære
ganske store ulikheter i dagliglivet.
Jevnt over har svenske foreldre
lengre arbeidsdager og mindre fri-
tid enn norske. Disse forskjellene
diskuteres nærmere i det følgende.

de er
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Figur 1: Tid til ulike aktiviteter opp
blant svenske og norske foreldre 40
med barn i ulike aldersgrupper.
Gjennomsnitt alle dager. 1990.
Timer og minutter

Fedre,
barn 0-6 år

Sverige

Norge

Mødre,
barn 0-6 år

Sverige

Norge

Fedre,
barn 7-17 år

Sverige

Norge

Modre,
barn 7-17 år

Sverige

Norge

0 	 4
	

8 	 12 16 20 24
Timer

Yrkesarbeid
Husholdsarbeid

[11 Søvn/måltider
Ei Fritid
111 Annet

Kilder: Tidsnyttingsundersokelser fra Norge
og Sverige

Mer yrkesarbeid blant svenske
enn norske foreldre, ...
Svenske foreldre bruker mer tid i
yrkeslivet enn norske. Forskjellen
er særlig markert for mødre. Svens-
ke småbarnsmødre bruker 2 timer
og 3 kvarter pr. dag til yrkesar-
beid. Dette er om lag 3 kvarter mer
enn norske småbarnsmødre. Vi
minner om at tidsangivelsene her
ikke uttrykker arbeidstiden på en
typisk hverdag, men er gjennom-
snitt hvor også helger og fridager
inngår. I begge land bruker mødre

mer tid til yrkesarbeid etter hvert
som barna blir større. Forskjellen
mellom svenske og norske mødre
med skolebarn er om lag 1 time pr.
dag (figur 1). Norske mødre er
fremdeles mindre veletablert på
arbeidsmarkedet enn sine svenske
medsøstre. Dette gir seg altså ut-
slag i kortere gjennomsnittlig ar-
beidstid pr. dag i Norge enn i Sve-
rige. Når forskjellene er mindre
markerte blant småbarnsmødre
enn blant mødre med eldre barn,
kan dette ha sammenheng med
Sveriges generøse permisjonsord-
ninger som muliggjør omfattende
fravær for yrkesaktive foreldre.

For fedrenes vedkommende er det
bare blant foreldrene til de eldre
barna vi finner forskjeller i tiden
brukt til yrkesarbeid. Svenske fedre
med barn i skolealder bruker 6 ti-
mer og 3 kvarter pr. dag i yrkesli-
vet. Dette er om lag 1/2 time mer
enn norske fedre. Forskjellen i
yrkestid mellom svenske og norske
fedre med barn i skolealder har
trolig sammenheng med at Sverige
har noe lengre normalarbeidstid
enn Norge. Når det ikke er forskjel-
ler blant fedrene til de yngste bar-
na, kan dette, som for mødre, skyl-
des at lengre normalarbeidsdager i
Sverige oppveies av romsligere
permisjonsordninger.

...men like mye husholdsarbeid
Med mer yrkesarbeid kunne vi kan-
skje vente at svenske foreldre bru-
ker mindre tid til arbeid med hjem
og barn enn norske. Også Sveriges
sterkere satsing på offentlig barne-
tilsyn, skulle peke i samme retning.
Svenske foreldre bruker imidlertid
like mye tid til husholdsarbeid som
norske (figur 2). Svenske små-
barnsfedre bruker i gjennomsnitt 3
timer og 3 kvarter pr. dag til arbeid
med hjem og barn. Dette er 1/2 ti-
me mer enn norske småbarnsfedre.
Både i Norge og Sverige avtar tiden

til husholdsarbeid med barnas al-
der, men også blant fedre med
barn i skolealder utgjør forskjellen
mellom svenske og norske fedre om
lag 1/2 time daglig.

I begge land bruker mødre atskillig
mer tid til husholdsarbeid enn fe-
dre, men forskjellene mellom mød-
res tidsinnsats i de to landene er
forholdsvis beskjeden. Mens norske
småbarnsmødre bruker 6 timer og
3 kvarter pr. dag til arbeid med
hjem og barn, bruker svenske mød-
re vel 7 timer. I begge land bruker
mødre med barn i skolealder dag-
lig om lag 4 timer og 3 kvarter til
husholdsarbeid.

Til tross for mer yrkesarbeid, ser
det altså ikke ut til at svenske
foreldre i større grad enn norske,
skjærer ned på hjemmearbeidet.
Dette kan virke overraskende, men
tallene fra tidsnyttingsundersøkel-
sen støttes av familiestudier som
viser at svenske foreldre er sterkt
orientert mot hus og hjem
(Bjørnberg 1992b). Samtidig som
de ønsker uttelling i yrkeslivet
prioriteres barna høyt.

Ikke bare husholdsarbeidets sam-
lede omfang, men også forholdet
mellom ulike oppgaver er forholds-
vis likt i de to land.

Både for svenske og norske små-
barnsmødre består husholdsarbei-
det i hovedsak av vanlig husarbeid
og aktiv barneomsorg. Småbarns-
mødre i begge land bruker om lag
40 prosent av sin samlede tidsinn-
sats i husholdet til hver av disse
aktivitetstypene. I begge land er
det først og fremst barneomsorgen
som reduseres når barna blir eldre,
mens tiden til husarbeid endres
lite. Både i Norge og Sverige har
fedres husholdsarbeid en annen
sammensetning enn mødres, med
relativt mindre vekt på vanlig hus-



Figur 2: Tid til ulike typer
husholdsarbeidn o r ske 

foreldre   med barn i ulike
 blant svenskee og

aldersgrupper. Gjennomsnitt leaie
dager. 1990. Timer og minutter
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Typer husholdsarbeid
I tidsnyttingsundersøkelser
skilles mellom følgende typer
husholdsarbeid:
Vanlig husarbeid: Matlaging,
oppvask, rydding, rengjøring,
vask og stell av tøy, produksjon
av matvarer til eget bruk.
Vedlikeholdsarbeid: Hagearbeid,
stell av kjæledyr, byggearbeid,
oppussing, vedlikehold og repa-
rasjoner av utstyr.
Omsorg for egne barn: Pass, stell
og hjelp til barn, følging og hen-
ting, hjelp til lekser, lek, samta-
ler og høytlesning.
Omsorg for andre: Hjelp til
voksne i egen husholdning og til
personer utenfor husholdningen.
Kjøp av varer og tjenester:
Innkjøp, besøk hos lege, tann-
lege o.l., besøk på offentlig
kontor, andre ærend.
Annet husholdsarbeid: Annet
ulønnet arbeid for egen eller
andres husholdning. Reiser i
forbindelse medhusholdsarbeicl

arbeid og mer vekt på vedlike-
holdsarbeid.

Travlere dager, men likere
arbeidsdeling blant svenske
foreldre
Ved å se forpliktelser i yrke og
hjem under ett får vi et inntrykk av
grad av travelhet. Summen av tid
til yrkes- og hjemmearbeid kalles
her samlet arbeidstid. Svenske for-
eldres dagligliv er mer preget av
forpliktelser enn dagliglivet blant
norske foreldre. Forskjellen er sær-
lig stor for småbarnsmødre og
blant foreldre med barn i skoleal-
der (figur 3). Svenske og norske
småbarnsmødre har en samlet ar-
beidstid på henholdsvis 9 timer og
50 minutter, og 8 timer og 3 kvar-
ter pr. dag. Når det gjelder foreldre
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Mødre,
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Kilder: Tidsnyttingsundersokelser fra Norge
og Sverige

med skolebarn, har norske fedre og
mødre en samlet arbeidstid på om
lag 8 1/2 time pr. dag, mens sven-
ske fedre og mødre har en samlet
arbeidstid på om lag 9 1/2 time pr.
dag.

Både i Sverige og Norge har like-
stillingspolitikken de siste tiårene
hatt som målsetting å fremme lik
kjønnsmessig arbeidsdeling av
både yrkes- og hjemmearbeid.
Tidsbruksundersøkelsene viser
imidlertid at begge land fortsatt
har en langt mer tradisjonell ar-

Figur 3: Samlet arbeidstid
(yrkesarbeid pluss husholds- 	 411110
arbeid) blant svenske og norske
foreldre med barn i ulike alders-
grupper. Gjennomsnitt alle dager.
1990. Timer og minutter
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og Sverige

beidsdeling enn det som er likestil-
lingspolitikkens mål. Selv om mød-
re og fedre har omtrent like lang
samlet arbeidstid (figur 3), dispo-
nerer de arbeidsinnsatsen forskjel-
lig. Graden av likedeling av det
ulønnede arbeidet måles ofte ved å
se menns tid til husholdsarbeid i
prosent av kvinners. 4 Omvendt kan
kvinners tid til yrkesarbeid, målt i
prosent av menns, brukes som mål
på likedeling av yrkesarbeidet.

I Sverige bruker småbarnsmødre
43 prosent av den tiden småbarns-
fedre bruker i yrkeslivet (tabell 1).
Blant foreldre med skolebarn er

0 	2468
Timer

10 	 12
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yrkesarbeidet jevnere fordelt. Her
utgjør mødres tid 70 prosent av
fedres. Men selv om yrkesarbeidet
er skjevt fordelt i Sverige, er
kjønnsforskjellene mindre enn i
Norge. Norske småbarnsmødre
bruker bare 30 prosent av den ti-
den fedre bruker til yrkesarbeid,
mens mødre med skolebarn bruker
59 prosent av fedres tid. Når for-
skjellen i yrkestid er mindre i Sve-
rige enn i Norge, skyldes dette,
som vist tidligere, i hovedsak at
svenske modre arbeider mer enn
norske mødre.

Også kjønnsdelingen av husholds-
arbeidet er noe jevnere i Sverige
enn i Norge. Svenske småbarns-
fedre bruker 52 prosent av den ti-
den svenske småbarnsmødre bru-
ker til husholdsarbeid, mens ande-
len blant foreldre med skolebarn er
60 prosent (tabell 1). I Norge er
andelene lavere både blant små-
barnsforeldre og foreldre med sko-
lebarn. Her utgjør fedres tidsinn-
sats i husholdet 47 prosent av
mødrenes i småbarnsfasen og 51
prosent når barna blir stone. Når
husholdsarbeidet er noe jevnere
fordelt i Sverige enn i Norge, har
dette sammenheng med at svenske
fedre bruker mer tid til husholds-
arbeid enn norske.

7141561J 1: Likhetsgrad arbeids-
deling mellom fedre og modre i
Sverige og Norge. 1990

Sverige Norge

YRKESARBEID
Modres tid i prosent
av fedres

barn 0-6 år 43 30
barn 7-17 år 70 59

HUSHOLDSARBEID
Fedres tid i prosent
av modres

barn 0-6 år 52 47
barn 7-17 år 60 51

Mindre tid til sosialt samvær i
Sverige
Med stone tidsinnsats i yrkes- og
familieliv har svenske foreldre
mindre rom for andre aktiviteter
enn norske. Bruken av den arbeids-
frie tiden er til en viss grad et
spørsmål om prioriteringer. Man
kan redusere tiden til søvn,
der og personlig pleie for å få mer
plass til fritidssysler, men det er
også klare grenser for hvor mye
slike gjøremål kan skjæres ned. Vi
finner da også små forskjeller mel-
lom norske og svenske foreldre på
dette området (figur 1). Lengre ar-
beidsdager blant svenske foreldre
gir seg først og fremst utslag i
mindre fritid.

Både i Sverige og Norge bruker
småbarnsforeldre noe mindre tid
til fritidsaktiviteter enn foreldre
med stone barn, men uansett bar-
nas alder er det forskjell i fritidens
omfang i de to land (figur 4). Mens
norske småbarnsmødre bruker
nærmere 5 timer pr. dag til fritids-
aktiviteter, bruker svenske små-
barnsmødre snaut 4 timer. Også
blant modre med barn i skolealder
er det en forskjell på om lag 1 time
pr. dag mellom Sverige og Norge i
fritidens omfang. Omtrent samme
monster finner vi blant fedre.

I begge land er det to typer fritids-
aktiviteter som dominerer - f.jern-
synsseing/radiolytting og sosialt
samvær. Daglig går over 1 time til
hver av disse aktivitetstypene, og
sammenlagt utgjør de vel halvpar-
ten av den samlede fritiden. Mens
de fleste fritidsaktiviteter har om-
trent like stort omfang i de to land,
bruker svenske foreldre mindre tid
enn norske til sosialt samvær. Så
godt som hele forskjellen i meng-
den samlet fritid ligger her. Uan-
sett barnas alder bruker norske
mødre om lag 2 timer pr. dag til
sosialt samvær, mens svenske mod-

Typer fritidsaktiviteter
Folgende aktivitetstyper regnes
som fritid:
Idrett og friluftsliv: Trening, fot-
turer, skiturer og andre turer.
Fjernsyn og radio
Lesing: Lesing av boker, aviser,
ukeblad o.l.
Sosialt samvær: Samtaler, sel-
skap, privatbesøk, restaurant- og
kafébesøk, andre sosiale sam-
menkomster.
Hobbyer ogforeningsaktiviteter
Underholdning: Kino-, teater- og
konsertbesøk, besøk på idretts-
arrangementer, annen under-
holdning.
Annen fritid: Andre fritidsaktivi-
teter, avslapping og hvile.
Reiser til og fra ulike aktiviteter.

re bare bruker litt over I time.
Både i Sverige og Norge er fedres
fritidsmønster noe mindre preget
av sosialt samvær enn modres,
men også for fedres vedkommende
er det betydelige forskjeller i sosial
samværstid i de to land, om lag 40
minutter pr. dag.

Det finnes ikke andre studier som
direkte sammenligner dagliglivet i
de to land. Kvalitative studier av
svenske foreldre stoner imidlertid
inntrykket av at omfattende yrkes-
og familieengasjement innebærer
forholdsvis begrenset rom for so-
sialt liv utenom jobb og hjem, samt
utstrakt rasjonalisering og struktu-
rering av tilværelsen (Biornberg
1992b). Moderne svenske familier
er svært tidsbevisste og legger vekt
på god tidsutnyttelse. fritiden
rasjonaliseres. Omkostningene er,
hevder Bjørnberg, mindre rom for
spontant samvær og kontakter i
nabolaget. De fleste fr mve av sitt

0040



0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6
Timer

Samfunnsspeilet  4/94Tidsbruk

Figur 4: Tid til ulike fritidsaktivi-
teter blant svenske og norske
foreldre med barn i ulike alders-
grupper. Gjennomsnitt alle
dager. 1990. Timer og minutter
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sosiale behov dekket i yrkeslivet.
Dermed blir det mindre behov og
mulighet for samvær utenom fami-
lie og jobb. Dette er trolig tilfelle
også for mange norske foreldre,
men ettersom svenske foreldre bru-
ker mer tid til yrkesarbeid enn
norske, både ved at flere er yrkes-
aktive og ved lengre arbeidstid
blant de som jobber, ser det ut til
at mønsteret foreløpig er mer ut-
bredt i Sverige.

Forskyves samværsmonsteret
fra vennekrets mot yrkesliv?
Både i Sverige og Norge har fami-
lie- og likestillingspolitikken i stør-
re grad tematisert forhold vedrø-
rende yrkes- og hjemmearbeid enn
fritidens omfang og innhold. Sam-
menligninger av norske og svenske
foreldres tidsmonster kan imidler-
tid tyde på at en politikk som frem-
mer fulltids yrkesarbeid blant beg-
ge foreldre, også har konsekvenser
for fritiden. Det ser ut til at svenske
foreldre har mindre behov og mu-
lighet for samvær i fritiden enn
norske. Resultatene peker i retning
av at høy yrkesaktivitet for begge
foreldre kan innebære en dreining
av samværsmønsteret fra nabolag
og vennekrets og over mot yrkesli-
vet. 5 Yrkesarbeidet har selvsagt all-
tid hatt betydning utover det å væ-
re en ren inntektskilde, men muli-
gens kan toforsørgerfamilien med-
føre en forsterkning av arbeidsplas-
sens rolle som sosial arena?

1. Artikkelen er basert på et analysepro-
sjekt med arbeidstittel Offentlig politikk og
dagligliv. Tidsbruk og arbeidsdeling blant
norske og svenske foreldre. Prosjektet er
finansiert av Barne- og familiedepartemen-
tet. Rapporten planlegges publisert våren
1995.

2. De som deltar i undersøkelsen noterer
sine gjøremål med egne ord. Aktivitets-
koder tilordnes i ettertid.

3. Husholdsarbeid skilles fra fritidsaktivite-
ter og personlige gjøremål ved hjelp av det
såkalte tredjepersonskriteriet. Oppgaver
som i prinsippet kan overlates til andre,
enten i eller utenfor husholdningen,
regnes som husholdsarbeid.

4. Da vi ikke har tall på husholdsnivå, vises
arbeidsdelingen blant foreldre ved å se
tidsbruk blant mødre som gruppe i forhold
til tidsbruk blant fedre som gruppe.

5. Det kan også tenkes at svenske foreldre
i større grad enn norske legger samværs-
og besøksvirksomhet til sommermånedene
og høytidene. Sverige har lengre lovfestet
ferie enn Norge, og mange arbeidstakere
har avtaler om bedre ordninger enn det

som er lovfestet. Ettersom ferier var holdt
utenfor i undersøkelsen, har vi ikke opp-
lysninger om tidsmønsteret i sommer-
månedene.
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Sosiale indikatorer 1980-1994:

Hva sker med
velfer sutviklingen?

1980-årene var preget
av tildels store sosiale
endringer. Det ble en-
da vanligere å skilles,
og flere og flere valgte
å være samboende.
Arbeidsledigheten
økte relativt kraftig,
mens bostandarden
bedret seg. Flere og
flere ungdommer tok
høyere utdanning.
1990-årene kom med
noen positive utvik-
lingstrekk: Veksten
kriminalitet og selv-
mordstilfeller har blitt
moderert, folk har fått
høyere disponibel inn-
tekt og arbeidsledig-
heten vokser ikke så
mye som for.

Sosiale indikatorer har som mål å
tallfeste utviklingen ved ulike sider
av befolkningens levekår og livsstil.
Ideelt sett skal de gi en samlet og
konsentrert oversikt over sam-
funnsutviklingen. Statistikk av den-
ne typen kan ikke fange opp alt, og
representerer nødvendigvis et ut-
valg som framhever visse sider ved
samfunnsutviklingen på bekost-
ning av andre. Det har vært en
målsetting A. dekke flest mulige
samfunnsområder, selv om utval-
get er begrenset til om lag 40 indi-
katorer. Et annet viktig kriterium
for valg har vært at indikatorene
finnes for flere tidspunkter. Det er
1980-årene som i første rekke
kommenteres, men 1990-arene er
også representert med opptil fire
år for de fleste indikatorer.

OVERSIKT

Store sosiale endringer på
1980-tallet
Indikatoroversikten gir på flere
områder inntrykk av et turbulent
tiår, med tildels store sosiale end-
ringer. 1980-tallet var for eksempel
tiåret med betydelige endringer i
familiemønsteret (sterk økning i
antall skilsmisser og sambofor-
hold), på arbeidsmarkedet (blant
annet nesten 50 prosent flere små-
barnsmødre i arbeidsstyrken) og i
andelen av ungdomskullene som
var under utdanning.

Hva med 1990-tallet?
En tredel av 1990-tallet begynner
nå å bli fortid. På noen områder
markerer tidsrommet rundt tiårs-
skiftet en ny utvikling: Folks dispo-
nible inntekt har gått betraktelig
opp, 1980-årenes boutgifter viser
nå stabilitet, ja til og med nedgang,
etter en lang periode med vekst.
Aborttallene har begynt å gå ned-
over igjen og fruktbarhetsoppgan-
gen i store deler av 1980-årene er
blitt avløst av nedgang. Dessuten

har andelen av befolkningen som
er uføretrygdet gått ned, mens den
kraftige økningen av sosialhjelps-
klienter er avløst av stabilitet siden
1991.

Svært mye av utviklingstendensene
fra 1980-årene fortsetter også inn i
1990-årene. Familiemønsteret har
ikke endret seg når en ser på våre
utvalgte indikatorer. Det blir f.eks.
stadig flere skilsmisser, samboer-
forhold og enslige forsørgere. Tal-
let på barn som har barnehage-
plass øker fortsatt i takt med en
vedvarende, dog mindre nå enn
før, økning i yrkesaktivitet blant
kvinner med små barn.

Arbeidsledigheten mest
negativt...
Levekårsutredningen (NOU
1993:17) framhevet økonomiske
og sosiale virkninger av probleme-
ne på arbeidsmarkedet som de vik-
tigste negative trekk ved utviklin-
gen i levekårene. De ate proble-
mene på arbeidsmarkedet bidrog
blant annet til den sterke veksten i
sosialhjelpstilfeller og uførepensjo-
nister på 1980-tallet, og til en svakt
økende inntektsulikhet fra 1986 til
1990. økningen i kriminalitet og
selvmord er andre, entydig negati-
ve trekk ved samfunnsutviklingen
de siste 10-13 årene.

...men mange har fått bedre
levekår
Det er imidlertid også mange posi-
tive utviklingstrekk i befolkningens
velferd. Levekårsutvalget konklu-
derte med at de fleste fikk bedre
levekår i løpet av 1980-tallet, og
viste blant annet til bedringen i
bostandarden og pensjoitistenes
ate inntekter. Visse sider ved
helsetilstanden utviklet seg posi-
tivt, blant annet ble dødeligheten
redusert i løpet av tiåret, spesielt
blant menn. En sterkt økende an-
del av ungdomskullene fikk anted-
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fling til å ta høyere utdanning, selv
om en del av økningen sannsynlig-
vis har et oppbevaringspreg. Flere
var kulturelt og fysisk aktive, for
eksempel var antallet besøkende i
teater og opera i 1992 det høyeste
noensinne.

Mer likestilling på godt og
vondt
Bruk av gjennomsnittstall for hele
befolkningen kan åpenbart være
misvisende, siden et mindretall av
befolkningen utmerket godt kan ha
en negativ levekårsutvikling, mens
det store flertall får det bedre. Det
er lagt liten vekt på ulikhet i de so-
siale indikatorene som presenteres
nedenfor, med unntak av målet for
inntektsulikhet. Sosialt Utsyn 1993
og Levekårsutvalget analyserer ut-
viklingen for ulike grupper. Leve-
kårsutvalget pekte blant annet på
at noen ungdomsgrupper har hatt
en mer negativ levekårsutvikling
enn gjennomsnittet, spesielt unge
med lav utdanning. økningen i an-
delen som mottar sosialhjelp, har
for eksempel vært klart sterkere i
aldersgruppen 20-24 år enn i den
øvrige befolkning.

Et gjennomgående trekk ved utvik-
lingen på 1980-tallet var mindre
forskjeller mellom menn og kvin-
ner på viktige samfunnsområder.
Spesielt gjelder dette på arbeids-
markedet, hvor kjønnsforskjellene i
sysselsetting og arbeidstid har blitt
vesentlig mindre, og i utdannings-
systemet. Delvis som en konse-
kvens av dette, har utviklingen
vært noe mer negativ for kvinner
på andre omrader. Kvinners helse-
vaner (røyking, alkoholbruk) er
blitt mer lik menns, og den forven-
tede levealder har utviklet seg mer
positivt for menn enn kvinner. Øk-
ningen i andelen uførepensjonerte
har vært langt sterkere blant kvin-
ner enn blant menn.

1990-tallet: Forsiktig lysning i
de mørkeste kroker
1990-årenes statistikk for krimina-
litet, arbeidsledighet og selvmord
kan imidlertid gi grunnlag for en
forsiktig optimisme: Som vi har
vært inne på, ser det ut som om
aningen i arbeidsledighet og sam-
let kriminalitet er i ferd med å flate
noe ut. Selvmordshyppigheten har
dessuten ligget på et lavere nivå i
samtlige av årene etter toppåret
1988. At antallet uføretrygdede går
ned og sosialhjelpen ikke øker så
mye som for, kan også tas med
her, selv om slik nedgang både kan
være uttrykk for velferdshevning
og velferdsnedgang. Selv om kreft-
tilfellene fortsetter a øke, stiger li-
kevel levealderen fortsatt både for
kvinner og menn.

Sosiale fellesskap - den største
utfordringen?
I samfunnsvitenskapen brukes kri-
minalitet og selvmord ofte som in-
dikatorer på sosial integrasjon, el-
ler fellesskap. 1980-årenes økning i
kriminalitet og selvmord kan be-
traktes som indikatorer på at men-
neskene i det moderne samfunnet
er blitt fjernere fra hverandre, og
mindre knyttet til et samfunnsmes-
sig fellesskap. 1990-årenes mer
gunstige utvikling - om enn så mid-
lertidig - kan tyde på bedring i så
måte. Arbeidsledigheten kan også
betraktes som et integrasjonspro-
blem. Den sosiale kontakten og be-
kreftelsen av egenverd i arbeidsfel-
lesskapet er sannsynligvis vel så
viktig for velferden som det økono-
miske utbyttet.

BEFOLKNINGSUTVIKLINGEN

Økende befolkning....
Folketallet i Norge passerte 4,3
millioner ved inngangen til 1993,
og det vokser fortsatt raskere enn
noen gang siden tidlig på 1970-tal-
let. Innvandringen fra utlandet var

den høyeste registrerte, med unn-
tak av 1987. Innvandringsover-
skuddet og fødselsoverskuddet var
omtrent likt. Tallet på fødte gikk
litt ned, og tallet på døde var klart
høyere enn foregående år.

men synkende fruktbarhet?
Samlet fruktbarhetstall var 1,86 i
1993 mot 1,66 på det laveste (i
1983). Samlet fruktbarhetstall be-
tegner det gjennomsnittlige barne-
tall en kvinne vil ha ved slutten av
sin fødedyktige periode om hun
gjennomlever hele denne perioden
med de aldersspesifikke fødsels-
sannsynligheter fra 1993. Det ser
ut til at den svake nedgangen fra
de siste årene har flatet ut i 1993.
Oppgangen på 1980-tallet blir av
og til tatt som uttrykk for at den
såkalte kohortfruktbarheten (det
barnetallet en kvinne faktisk har
ved slutten av sin fødedyktige peri-
ode) er økende, dvs. at dagens
kvinner skulle få flere barn enn det
deres noe eldre medsøstre fikk. Fle-
re forhold taler for at dette ikke er
riktig. Oppgangen i antall fødte
skyldes først og fremst at en del
årskull utsatte den første fødselen,
og at det derfor har vært et stort
etterslep å ta igjen.

Færre gifte, flere samboere og
aleneboere
Tallet på inngåtte ekteskap har va-
riert noe fra år til annet etter at
den langsiktige nedgangen stoppet
tidlig på 1980-tallet, men trenden
er synkende. Tallet i 1993 var det
nest laveste som var registret. Det
var noen flere skilte som giftet seg
igjen i 1993 enn året for. Gifter-
målshyppigheten er nå svært mye
lavere enn for 10-20 år siden i alle
vanlige ekteskapsaldre, og ten-
åringsekteskap er nesten borte.
Flere og flere velger å leve i sambo-
forhold uten å inngå formelt ekte-
skap, men oppgangen i ugift samliv
er ikke stor nok til å kompensere
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for hele nedgangen i giftermåls-
hyppigheten. Særlig blant de yngre
er det en økende andel som lever
alene. Ordningen med registrering
av partnerskap trådte i kraft 1.8.
1993, og det ble registrert 158 i
1993, flest mellom menn.

En stadig økende andel av fødslene
skjer utenfor ekteskap (44 prosent
i 1993). Tre firedeler er barn født
av samboende foreldre som ikke er
gifte, mens en firedel er barn født
av enslige mødre. Både som følge
av flere utenomekteskapelige føds-
ler og av et økende antall skilte, er
andelen enslige forsørgere nå ste-
get til over 20 prosent av alle bar-
nefamilier.

Det årlige antall skilsmisser har
steget lenge, og var i 1993 10 900.
Endringer i ekteskapsloven kan
nok være én årsak til at oppgangen
i antall skilsmisser ble spesielt stor
fra 1992 til 1993. Dersom skils-
missehyppigheten fra 1993 holder
seg, vil 48 prosent av ekteskapene
som inngås nå, oppløses på lang
sikt, mens det med hyppighetene i
1980 lå an til 30 prosent. Sambo-
forhold oppløses langt hyppigere
enn ekteskap.

Mindre flytting
Etter en viss økning utover på
1980-tallet, var det fra 1988 til
1992 en klar nedgang i antall flyt-
tinger mellom kommunene. Tallet
for 1993 var oppe igjen på 1991-
nivå, kanskje som følge av en viss
økning i aktiviteten på arbeidsmar-
kedet. Den registrerte mobiliteten
er lavere enn noen gang siden re-
gistreringene startet på slutten av
1940-tallet.

Færre innvandrere fra den
tredje verden
Variasjonen i befolkningstilveksten
de siste årene har særlig hatt sam-
menheng med endringer i flyttinge-

ne til og fra utlandet. For nord-
menn og andre vest-europeere har
flyttingene sammenheng med ar-
beidsmarkedet hos oss og i nabo-
landene, mens det for øvrige lands
statsborgere er politiske forhold i
hjemlandet, og hvordan vår inn-
vandringspolitikk praktiseres som
er avgjørende. Vi hadde en netto-
innvandring fra utlandet på hele
12 500 i 1992. Dette skyldes først
og fremst at så mange har flyktet
fra krigen på Balkan. Med visum-
plikten for bosniere fra oktober
1993 og endringer i svensk be-
handling av asylsøkere fra Kosovo,
er denne strømmen avtatt sterkt i
1994. Nettoinnvandringen fra land
i den tredje verden har sunket i
fem år, og var i 1993 25 prosent av
nivået fra slutten av 1980-tallet.
Som følge av innvandringen og
fødselsoverskudd blant utlendinger
i Norge, øker antall utenlandske
statsborgere sterkt, og er nå 3,8
prosent av folketallet, en fordob-
ling på 15 år. 75 prosent av øknin-
gen i 1993 var bosniere.

Flere eldre over 80 år
Aldersstrukturen i befolkningen
endrer seg langsomt, men siste
året med økning i andelen eldre
(over 66 år) var 1992. På grunn av
de små fødselskullene fra midten
av 1920-tallet og utover, vil ikke
andelen gamle stige igjen på de
nærmeste 10-15 årene, ikke for de
store kullene født etter krigen trer
inn i pensjonistenes rekker. Ande-
len over 80 år vil fortsatt stige noe,
før også den gruppen vil få en mid-
lertidig reduksjon.

HELSE

Økende levealder, særlig for
menn..
Målt som bedring i forventet leve-
alder, er helsetilstanden utvilsomt
blitt bedre de siste 10-15 årene. Et
nyfødt guttebarn i 1993 kunne reg-

ne med å bli 74,2 år, mens et til-
svarende jentebarn kunne regne
med å bli 80,3 år. økningen i leve-
alder har vært noe sterkere for
menn enn for kvinner. Forventet
levealder er et uttrykk for nåtidens
dødelighet, et hypotetisk mål som
uttrykker hvor lenge en nyfødt kan
forvente å leve, gitt de aldersspesi-
fikke dødelighetsratene som gjel-
der i fødselsåret. økningen i for-
ventet levealder har blant annet
sammenheng med at risikoen for
en tidlig død er blitt klart mindre i
løpet av 1980-tallet. Etter en nokså
stabil spedbarnsdødelighet på
1980-tallet (i gjennomsnitt 8,1
dødsfall pr. 1 000 levendefødte),
ble spedbarnsdødeligheten redu-
sert til 5,8 i 1992 og 5,0 i 1993.
Dødeligheten i andre aldersgrup-
per under 65 år har også gått ned.
Nedgangen har vært særlig mar-
kert etter 1987. Fra 1987 til 1993
ble dødeligheten blant menn i
aldersgruppen 1-64 år redusert
med 17 prosent, blant kvinner var
reduksjonen 7 prosent.

Den mindre positive dødelighetsut-
viklingen blant kvinner må blant
annet ses i sammenheng med at
kvinners helsevaner har blitt mer
lik menns, blant annet når det gjel-
der røyking (se nedenfor) og alko-
holbruk.

..men flere selvmord
All dødelighetsutvikling har imid-
lertid ikke vært like positiv. øknin-
gen i selvmordsdødeligheten har
vakt stor bekymring. I 1992 ble det
registrert 616 selvmord, mot 507 i
1980. Etter 1988 har det vært en
viss nedgang i selvmordstallene. I
1992 var det omtrent 100 færre
selvmord enn i toppåret 1988.

Mindre sykelighet?
Dødeligheten er blitt en stadig
mindre treffende indikator på ut-
viklingen i helsetilstanden i moder-
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ne samfunn. De mest utbredte syk-
dommene (som muskel- og skje-
lettlidelser) har lav dødelighet, de
er sykdommer en dør med, og ikke
av. Helse- og levekårsundersøkel-
sene tyder på at andelen av befolk-
ningen med ulike sykdommer har
endret seg lite de siste 10-15 årene.
Det samme gjelder andelen med
ulike former for funksjonsproble-
mer. Visse helseproblemer er imid-
lertid økende. Selv når vi tar hen-
syn til økningen i andelen eldre i
befolkningen, har det vært en for-
holdsvis jevn økning i tallet på nye
krefttilfeller for begge kjønn. Deler
av økningen kan skyldes bedre
diagnostikk og økt diagnostisk ut-
redning blant eldre personer.
Helse- og levekårsundersøkelsene
kan også tyde på en viss økning i
forekomsten av hudlidelser blant
begge kjønn, og av muskel- og
skjelettlidelser blant kvinner.

Mindre bruk av tobakk og
alkohol?
Bruk av alkohol og tobakk er to av
de viktigste risikofaktorene for ut-
vikling av helseproblemer. Noe
over en tredel av den voksne be-
folkningen var dagligrøykere i
1993 (38 prosent av mennene og
36 prosent av kvinnene). Andelen
har i løpet av 1980-tallet gått svakt
ned blant menn og vært nokså
uendret blant kvinner. Det regist-
rerte alkoholforbruket (liter ren
alkohol pr. innbygger 15 år og eld-
re) gikk kraftig ned på begynnelsen
av 1980-tallet. Etter en svak økning
fram til 1987, ble alkoholforbruket
igjen redusert. Vi må tilbake til
1960-tallet for å finne et lavere
alkoholforbruk enn det som ble
registrert i 1993. Det registrerte
alkoholforbruket omfatter imidler-
tid ikke alkohol som går utenom de
vanlige, "offisielle" omsetningska-
naler. Det er derfor usikkert hvor
reell nedgangen er. Intervjuunder-
søkelser, hvor en spør folk om hvor

mye de drikker, tyder på en faktisk
reduksjon i alkoholforbruket på
1980-tallet. Det registrerte alkohol-
forbruket i Norge er lavt i interna-
sjonal sammenheng, i 1991 det la-
veste i Norden.

Færre aborter på 1990-tallet
Antallet aborter pr. 1 000 kvinner i
aldersgruppen 15-49 år var i 1993
lavere enn i noe år siden 1979.
Tendensen til økning i aborttallene
fra 1983 til 1989 ble snudd til en
markert reduksjon på begynnelsen
av 1990-tallet. Tallet på aborter i
dag svarer til at hver kvinne vil ha i
underkant av 0,5 aborter i løpet av
livet.

UTDANNING

Stadig flere unge under utdan-
ning
Den plutselige utdanningsøkningen
i 1970-årene, den såkalte utdan-
ningseksplosjonen, har fortsatt
gjennom hele 1980-tallet og inn i
1990-årene. Mens det i 1980 frem-
deles var om lag en tredel av 16-
18-åringene som ikke gikk i videre-
gående skole, var andelen redusert
til 12 prosent i 1993.

Andelen 19-24-åringer som stude-
rer ved universiteter og høgskoler
ble nesten tredoblet for kvinner og
nær fordoblet for menn i samme
tidsrom. Særlig har økningen av
andelen høgskole- og universitets-
studenter skutt fart siden 1985.
Nesten en firedel av alle unge i
denne aldersgruppen studerte i
1993.

Flest studenter blant jentene
Gjennom hele 1980-tallet var det
flere av jentene enn guttene som
tok videregående utdanning. Mes-
teparten av denne forskjellen har
jevnet seg ut de siste årene (fra
1988), og guttene har kommet opp
på jentenes nivå. I 1991 var ande-

len gutter høyere enn andelen jen-
ter.

Noen tendens til utjevning mellom
kjønnene finner vi derimot ikke når
vi går et trinn høyere i utdannings-
systemet - til høgskole- og universi-
tetsnivå. Utjevningen stoppet i
1981, da andelen av 16-24-årige
kvinner som tok høyere utdanning,
passerte andelen mannlige studen-
ter i samme aldersgruppe. Siden
har økningen i studentandelen
vært langt sterkere blant kvinnene
enn blant mennene. Fra 1980 til
1993 økte kvinnene nesten dobbelt
så mye som mennene. Kvinnene
gikk forbi mennene allerede i 1981.
I motsetning til 1980, var det i
1993 flere jenter (25,8 prosent)
enn gutter (20,7 prosent) som stu-
derte i aldersgruppen 20-24 år.

Høyere utdanningsetterspørsel
eller forverring av arbeidsmar-
kedet?
Det er mange årsaker til denne ut-
viklingen. Dels er økningen i ut-
danningstilbøyeligheten et uttrykk
for en langsiktig tendens til økt et-
terspørsel etter høyt utdannet ar-
beidskraft, dels har den sterke øk-
ningen etter 1988 en klar sammen-
heng med forverringen av situasjo-
nen på arbeidsmarkedet (se neden-
for). Virkningene for levekårene er
sannsynligvis også sammensatte og
dermed vanskelig å gi en entydig
vurdering av. Utdanning kan være
et middel til selvrealisering, og har
i mange tilfeller en positiv virkning
på personlige egenskaper som selv-
tillit og tro på evne til å styre eget
liv. Høy utdanning minsker sjanse-
ne for arbeidsledighet seinere i yr-
keskarrieren. På den annen side vil
skolesystemet i noen grad fungere
som et oppbevaringssted for de
som heller ville vært i arbeid. Selv
om det bare er de første ni årene
som er obligatoriske, blir det i rea-
liteten en 12-årig grunnskole da-
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gens unge står overfor. I valget
mellom å opprette flere skoleplas-
ser eller flere arbeidsplasser for un-
ge, har nok det offentlige satset
mest på det forste, da dette også
ofte er det billigste alternativet.

ARBEID

Perioden fra begynnelsen av 1980-
årene og fram til i dag er preget av
sterke svingninger på arbeidsmar-
kedet. Tydeligst kan vi se dette i
statistikken over endringer i ar-
beidsløshet. Men de vekslende kon-
junkturene i perioden har også
medført store endringer i sysselset-
ting, arbeidstid og uførepensjone-
ring.

Økt sysselsetting blant kvin-
ner, nedgang blant menn
Fram til 1984 var det samlete an-
tall sysselsatte tilnærmet stabilt,
mens det i perioden 1984-1987 øk-
te med om lag 160 000 personer. I
løpet av perioden 1987-1993 sank
sysselsettingen og lå i 1993 igjen
på samme nivå som i 1985. Utvik-
lingen har imidlertid vært ulik for
kvinner og menn. En svak nedgang
i andelen sysselsatte blant menn i
årene 1980-1983 ble avløst av en
fireårsperiode med stabil sysselset-
ting, hvoretter vi fikk en periode
med relativt kraftig nedgang. Det
siste året (fra 1992 til 1993) har
nedgangen igjen stoppet opp. Den
samlete nedgangen i andelen sys-
selsatte menn i perioden 1980-
1993 er 9 prosentpoeng (fra 89,5
til 81 prosent). Blant kvinner økte
sysselsettingen helt fram til 1987/
1988, for deretter å stabilisere seg
omtrent på 1986-nivå fram til i
dag. Samlet har økningen i kvin-
ners sysselsetting vært 9 prosent-
poeng i perioden (fra 61,3 til 70,5
prosent). Mens forskjellen i ande-
len sysselsatte kvinner og menn
var drøye 28 prosentpoeng i 1980,

var den i 1993 redusert til knapt 11
prosentpoeng.

Mot større likhet i arbeidstid
mellom kvinner og menn
De sysselsatte mennene arbeider
noe mindre i 1993 enn i 1980.
Fram til 1990 varierte gjennom-
snittlig arbeidstid pr. uke mellom
42 og 43 timer, med unntak av åre-
ne 1986 og 1988, hvor menns ar-
beidstid lå litt over 43 timer. I åre-
ne 1991-1993 lå arbeidstiden mel-
lom 41 og 42 timer. For kvinner
har arbeidstiden okt, og sysselsatte
kvinner har i gjennomsnitt drøyt to
timer lengre arbeidsuke i 1993 enn
i 1980. Forskjellen i arbeidstid mel-
lom sysselsatte kvinner og menn
har dermed blitt redusert med tre
timer i perioden. Arbeidstidsrefor-
men som innebar en generell ned-
settelse av arbeidstiden til 37,5 ti-
mer pr. uke i 1987, ser ikke ut til
ha hatt avgjørende betydning for
gjennomsnittlig arbeidstid for ver-
ken kvinner eller menn.

Begynnelsen av 1990-årene: Ny
økning i småbarnsmodres
yrkesdeltaking
Den gruppen som framfor noen
har økt yrkesdeltakingen de siste
10-15 år, er modre med små barn.
Fra 1980 til 1987 økte yrkespro-
senten (andelen i arbeidsstyrken)
blant småbarnsmødre fra 53 til 72.
Fra 1987 til 1991 var nivået stabilt.
Etter 1991 har vi imidlertid vært
vitne til en ny økning i yrkespro-
senten blant småbarnsmødre,
mens situasjonen er stabil blant
kvinner og menn totalt. I 1993 lig-
ger småbarnsmodres yrkesprosent
21 prosentpoeng høyere enn i 1980
(74 prosent) og er i dag (1993)
den samme som for alle menn og
langt høyere enn for alle kvinner
(74 mot 62 prosent). Tallene er fra
arbeidskraftundersokelsene og
gjelder personer i alderen 16-74 år.

50 000 langtidsledige
Fra slutten av 1980-årene og fram
til 1993 har vi vært vitne til en øk-
ning i arbeidsløsheten som er helt
enestående i etterkrigstiden. Bort-
sett fra lavkonjunkturen i 1983-
1984, da arbeidsløsheten lå på ca.
3 prosent, har andelen arbeidsløse
stort sett utgjort under 2 prosent
av arbeidsstyrken. Arbeidsløsheten
har tradisjonelt vært markert høye-
re for kvinner enn for menn. Da
arbeidsløsheten steg på 1980-tal-
let, jevnet kjønnsforskjellene seg
ut, og etter 1988 har menn hatt
høyere og økende arbeidsløshet i
forhold til kvinner. I 1993 var 6,6
prosent av den mannlige og 5,2
prosent av den kvinnelige arbeids-
styrken uten arbeid. Hovedårsaken
til forskjellene mellom kvinner og
menn er at det i forste rekke er
mannsdominerte næringer som har
blitt rammet av lavkonjunkturene
rundt 1983 og etter 1987. Kvinner
er i langt større grad sysselsatt i
offentlig sektor, arbeidsplasser
som til nå har vært skjermet mot
dårlige tider. økningen i arbeids-
løshet har imidlertid vært langt
svakere fra 1992 til 1993 enn den
årlige økningen i den foregående
femårsperioden, hhv. 0,1 og 0,8
prosentpoeng.

Når arbeidsløsheten øker, øker og-
så andelen langtidsledige. 43 pro-
sent av dagens arbeidsløse har
vært sammenhengende uten arbeid
mer enn 26 uker. Fra 1987 til 1993
økte antall arbeidssøkere uten ar-
beidsinntekt fra 45 000 til 127 000,
mens antallet langtidsledige ate
fra 6 000 til 49 000. Mens andelen
uten arbeid er høyest blant de un-
ge, er andelen langtidsledige høy-
est blant de eldre.

Færre nye uførepensjonister
etter 1990
De ate problemene på arbeids-
markedet mot slutten av 1980-åre-
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ne avspeiles også i tallet på uføre-
pensjonister. Fra 1980 til 1991 steg
andelen av menn 16-66 år som var
uførepensjonert, fra 5,8 til 7,5 pro-
sent. Blant kvinner ate andelen
fra 6,4 til 9,7 prosent. I 1991 ut-
gjorde dette 106 000 menn og
133 000 kvinner. Antallet kvinner
har i hele perioden vært høyere
enn antallet menn. Dette har for en
stor del sammenheng med at kvin-
ner gjennomgående uførepensjone-
res tidligere i livsløpet enn menn
og dermed forblir "lenger i syste-
met" for overgang til alderspen-
sjon. I perioden 1991-1993 sank
antallet nye uførepensjonister rela-
tivt kraftig, noe som har bidratt til
en nedgang i antallet uførepensjo-
nister etter 1991 (til 232 000 i
1993). Utviklingen i antall uføre-
pensjonister de aller siste årene må
først og fremst ses i lys av inn-
stramminger i regelverket for tilde-
ling av pensjon.

INNTEKT OG FORBRUK

Økende disponibel inntekt
Disponibel inntekt pr. innbygger
har økt gjennom så godt som hele
perioden 1980-1992, og var i 1992
nesten 90 000 kroner, eller om lag
14 000 kroner mer enn i 1980 (alt
regnet i 1992-kroner). Disponibel
inntekt er den samlete inntekten av
arbeid, kapital og overføringer til
husholdningene fratrukket direkte
skatter og trygdeavgifter og renter
på gjeld. Pr. innbygger ate real-
verdien av disponibel inntekt med
18,4 prosent i perioden. I vurderin-
gen av denne økningen bør en trek-
ke inn at det har vært en betydelig
økning i antallet enpersonhus-
holdninger. Det betyr at færre ny-
ter godt av stordriftsfordelene som
knytter seg til flerpersonhushold-
ninger. Det meste av økningen
skjedde fram til 1986. Inntekten
gikk ned fra 1986 til 1987, og end-
ret seg lite fram til 1989, men har

etter det igjen vokst betydelig, sær-
lig fra 1991 til 1992. Veksten i den
samlete inntekten var sterk fram til
1986-1987, men en samtidig sterk
vekst i gjeldsrenter bidrog til en
mer moderat vekst i disponibel
inntekt. Veksten i disponibel inn-
tekt fra 1989 skyldes først og
fremst vekst i inntekt, men en ned-
gang i renteutgifter har også
bidratt vesentlig.

De rikeste har ikke blitt rikere
Figuren med disponibel hushold-
ningsinntekt i laveste og høyeste
desil skal vise hvordan ulikheten i
fordelingen av husholdningsinn
tekten har utviklet seg. Hushold-

-

ningene er rangert etter disponibel
inntekt pr. forbruksenhet (dvs. en
har forsøkt å korrigere hushold-
ningsinntekten for forskjeller i
husholdningenes størrelse og sam-
mensetning). En har deretter reg-
net ut hvor stor del av den samlete
inntekten husholdningene har som
tilfaller den tidelen av husholdnin-
gene som har lavest slik inntekt, og
tilsvarende hvor stor del av den
samlete inntekten som tilfaller ti-
delen med høyest inntekt. I 1991
hadde tidelen med lavest disponi-
bel inntekt pr. forbruksenhet 3,2
prosent av den samlete inntekten,
mens tidelen med høyest inntekt
hadde 20,5 prosent av den samlete
inntekten. Hovedkonklusjonen er
at ulikheten har endret seg for-
holdsvis lite i perioden. Det var en
svak utvikling mot mindre ulikhet
fram til 1988. Fra 1988 til 1989 øk-
te ulikheten klart, og har holdt seg
omtrent på dette nivået fram til
1991. økningen i ulikhet faller i tid
sammen med økningen i arbeids-
løshet.

Flere sosialhjelpsklienter
Til tross for nokså små endringer i
inntektsulikheten har antallet
sosialhjelpsklienter økt sterkt gjen-
nom det meste av perioden. Langt

på vei ble antallet stønadstilfeller
pr. 1 000 innbyggere tredoblet i
perioden 1981-1993, i 1993 var tal-
let 41 tilfeller pr. 1 000 innbygge-
re. Utgiftene til sosialhjelp har
imidlertid økt langt sterkere, utgif-
tene var om lag syv ganger høyere
i 1993 enn i 1980. Det er et kompli-
sert årsaksmønster bak denne øk-
ningen. Det synes imidlertid klart
at det er en mer langsiktig trend,
den ate arbeidsledigheten på slut-
ten av tiåret er på ingen måte den
eneste forklaringen på det som har
skjedd. Av mer strukturelle årsaker
tror vi det er viktig å peke på øk-
ningen i antallet enslige og enslige
forsørgere.

Forbruk: Mindre til mat, mer til
bolig
Forbruket har gjennomgått ganske
betydelige endringer i perioden,
særlig fram til 1987. Andelen av
forbruket som gikk til mat, gikk
ned fra vel 20 prosent i 1982 til 15
prosent i 1987, der den siden synes
å ha stabilisert seg. Reduksjon i
matvareandelen har vært typisk for
hele den perioden vi har registrert
husholdningenes forbruk. Det er
først og fremst et uttrykk for vel-
standsvekst, og ikke for at vi for-
bruker mindre mat. En annen lang-
siktig trend som fortsatte inn i
1980-tallet er økningen i utgifter til
bolig, lys og brensel. Andelen av
forbruket som gikk til bolig, ate
fram til 1988, og har siden holdt
seg på rundt 26 prosent. Utgiftene
til bolig er nå den største av
hovedpostene i forbruket. Det er
for en stor del veksten i renteutgif-
tene som ligger bak veksten i bout-
giftene på 1980-tallet. Utgiftene til
reiser og transport har det meste
av perioden tatt rundt 20 prosent
av husholdningsbudsjettet, unnta-
ket er midten av 1980-tallet da opp
til 24 prosent gikk til reiser og
transport. De høye utgiftene til rei-
ser og transport har sammenheng
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med bilkjøp, og skyldes i noen grad
registreringsmåten. I forbruks-
undersøkelsene registreres en
kjøpt bil som forbruk med hele kjø-
pesummen, selv om husholdningen
har lånt til kjøpet. Dette vil gi ut-
slag i år med særlig høyt salg av
biler.

OMSORG

Sterk utbygging av offentlig
barnetilsyn
Den sterke økningen i antallet
småbarnsmødre som er gått ut i
yrkeslivet, har også økt behovet for
barnetilsyn. Den offentlige barne-
omsorgen ate sterkt i omfang på
1980-tallet. Andelen barn i førsko-
lealder med barnehageplass ble
mer enn fordoblet fra 1980 til
1993. Mens dekningsprosenten var
snaut 21 prosent i 1980, var den
steget til nærmere 46 prosent i
1993, når en inkluderer 6-åringers
skoletilbud. økningen har skjedd
til tross for en økning i andelen
barn i denne aldersgruppen fra sis-
te del av 1980-tallet (se ovenfor).
Hele økningen de siste årene har
skjedd i form av det som kalles
heldagsplasser (oppholdstid 31 ti-
mer eller mer pr. uke). Andelen
med lang oppholdstid i barnehage-
ne (41 timer eller mer pr. uke) øk-
te fra 27 til 59 prosent i perioden
1985-1993.

Andelen husholdninger med før-
skolebarn som bruker andre typer
barnetilsyn enn barnehage, endret
seg lite i perioden 1980 til 1991.

Bedre eldreomsorg?
Det er vanskelig å finne gode indi-
katorer for utviklingen innenfor
eldreomsorgen. Det er imidlertid
liten tvil om at ressursinnsatsen i
eldreomsorgen har økt, også i for-
hold til aningen i antallet eldre.
Indikatoren vi har valgt å bruke, er
antall årsverk i hjemmetjenestene

(hjemmehjelp, hjemmesykepleie
og andre tjenester, for eksempel
ambulant vaktmester og adminis-
trasjon) i forhold til eldrebefolk-
ningen. Det har vært en økning i
tallet pa årsverk i hjemmetjenes-
tene pr. innbygger 67 ar og eldre,
men størrelsen på økningen er noe
usikker på grunn av endringer i
registeringsgrunnlaget. Den sterke
aningen fra 1989 til 1991 skyldes
i stor grad nye registreringsmåter,
som i større grad enn tidligere fan-
ger opp omfanget av "andre tjenes-
ter". Det er først og fremst innsat-
sen i hjemmesykepleien som har
at. Mens andelen av de eldre som
var brukere av hjemmesykepleie
var langt høyere i 1991 enn i 1980,
ble andelen brukere av hjemme-
hjelp noe mindre i samme tidsrom.

Årsverksinnsatsen i institusjonsom-
sorgen er også blitt større, mens
antallet institusjonsplasser er noe
redusert i forhold til økningen i
eldrebefolkningen. Den relative
nedgangen i antallet institusjons-
plasser har økt presset på hjemme-
tjenestene. Pleie- og omsorgstje-
nestene har dessuten fått mange
nye brukere på grunn av nedbyg-
gingen av institusjonsomsorgen i
psykiatrien, og på grunn av kortere
liggetider i de somatiske sykehuse-
ne. Konsekvensene synes å være at
pleie- og omsorgstjenestene i stør-
re grad enn tidligere har måttet
prioritere de mest pleietrengende
(se Sosialt Utsyn 1993).

Ansvarsreformen for psykisk utvik-
lingshemmede innebærer at mange
psykisk utviklingshemmede har
flyttet fra sentralinstitusjoner til
egne boliger i sine hjemstedskom-
muner. Tjenestetilbudet til disse
omfattet i 1992 vel 6 000 årsverk,
blant annet boveiledning og støtte-
kontakttjeneste. Hjemmesykepleie
og hjemmehjelp kommer i tillegg
til dette (hjemmetjenester for psy-

kisk utviklingshemmede inngår
ikke i figuren over årsverk i
hjemmetjenestene).

KULTUR

Færre kinobesøk
Det har skjedd en vesentlig om-
strukturering og markedstilpasning
i kinotilbudet i løpet av de siste ti
årene. Det har vært en betydelig
neigang i tallet på små privateide
kinoer og en viss sentralisering og
standardheving. Selv om det er
blitt færre kinoer og sitteplasser på
1980-tallet, har det vært en økning
i antallet forestillinger i perioden,
fra 134 000 i 1980 til 185 000 i
1991. Dette kan delvis tilskrives
oppblomstringen av flerkinoan-
legg. Likevel har antallet besøk
gått ned fra 17,5 millioner i 1980
til 10,8 millioner i 1991. Nedgan-
gen skjedde først og fremst i første
halvdel av 1980-tallet, mens be-
søkstallet siden slutten av tiåret
har variert rundt 11-12 millioner.
Denne nedgangen har skjedd selv
om andelen som i løpet av et ar har
vært ph kino, ikke har endret seg
noe særlig. De synkende besøks-
tallene skyldes at det er blitt færre
storbrukere, ikke at kinotilbudet
når ut til færre. Det er særlig antal-
let hyppige kinobrukere blant unge
som har gått ned.

Teater og opera: økende
besøkstall etter 1986
Det har vært en svak økning i an-
tallet forestillinger ved institusjons-
teatrene. Antallet teater- og opera-
forestillinger økte fra 5 000 i 1980
til 6 500 i 1992. Om en sammenlik-
ner besøkstallene i 1980 og 1990
har de økt tilsvarende. Utviklingen
i besøkstallene har imidlertid vært
ujevn over perioden. Besøkstallene
gikk ned fra vel 300 besøk pr.
1 000 innbyggere i 1981 til 260-
270 besøk pr. 1 000 rundt midten
av tiåret. Etter 1986 har besøks-
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tallene steget jevnt til 337 besøk
pr. 1 000 i 1992. Publikumsunder-
søkelser tyder på at økningen i
besøkstallene i noen grad skyldes
at teater- og operatilbudet når ut
til flere.

Utlån fra bibliotek: Lavt, men
økende
Også utlån fra folkebibliotekene
har økt det siste tiåret. Fra et utlån
pr. innbygger på 4,0 i 1980 og
1981, lå tallet på rundt 4,3 fram til
1988. I 1989 gjorde utlånstallene
et hopp til 4,7 utlån pr. innbygger.
Etter det har utlånet steget svakt,
til 5 utlån pr. innbygger i 1993.
Dette tallet er lavt sammenliknet
med de andre nordiske land, i Dan-
mark var tallet til sammenlikning
vel 15 i 1989. Publikumsunder-
søkelser fra slutten av 1970- og
1980-tallet viser en klar økning i
andelen av befolkningen som bru-
ker folkebibliotekene.

Flere dagsaviser pr. innbygger
Antallet eksemplarer av dagsaviser
pr. 1 000 innbyggere økte nokså
jevnt gjennom 1980-tallet fram til
1988-1989. I 1980 var det 429 ek-
semplarer pr. 1 000 innbyggere,
sammenliknet med 497 i 1988. Det
kan være av interesse å bemerke at
denne økningen skjedde ganske
parallelt til økningen i antallet hus-
holdninger. Antallet eksemplarer
pr. husholdning økte forholdsvis
beskjedent. Etter 1989 har antallet
eksemplarer Ott ned med 10 pro-
sent til 509 eksemplarer pr. 1 000
innbyggere (inkludert Aftenpostens
aftennummer) i 1993.

BOLIG, OMGIVELSER OG MILJO

Bedring i bostandard?
To enkle indikatorer på boligstan-
dard (hentet fra levekårsunder-
søkelsene) tyder på en vesentlig
forbedring av boligstandarden i lø-
pet av 1980-tallet. Den første indi-

katoren går på trangboddhet: An-
delen av befolkningen 16-79 år
som bor trangt ble redusert fra 16
til 8 prosent fra 1980 til 1991. Et
annet mål som viser bedring i bo-
ligstandard går på hvor moderne
boligen er. I løpet av samme perio-
de er det blitt færre som bor i en
bolig uten bad eller wc, eller med
kalde eller fuktige rom. 10 prosent
av befolkningen 16-79 år bodde i
en umoderne bolig i 1991.

Mesteparten av standardforbed-
ringen skjedde imidlertid fram til
1987.

Mer forurensing og støy i
lokalmiljøet
Det er vanskelig å finne gode indi-
katorer som sier noe om utviklin-
gen i lokale miljøforhold. Viktige
komponenter for lokal luftforu-
rensning er nitrogenoksider (NO.),
svoveldioksid (SO 2) og sot. Mhlin-
ger av konsentrasjonen av ulike
forurensende stoffer i norske byer
tyder på vesentlig lavere konsen-
trasjoner av svoveldioksid og sot i
løpet av 1980-tallet. Utslippene av
nitrogenoksider ate kraftig fra
1980 til 1987, noe som hovedsake-
lig skyldes økt biltrafikk. Den påføl-
gende nedgangen skyldes blant
annet mindre utslipp fra bensin-
drevne biler med katalysator.

Det er vanskelig å trekke slutninger
fra dette til hvordan miljøbelast-
ningene har utviklet seg for den
enkelte. Det man vet, er at nitro-
genoksider og svoveldioksider gir
økt risiko for luftveisplager. Miljø-
belastningene vil blant annet av-
henge av hvordan bosetningsmøns-
teret utvikler seg, og hvor mye tid
som brukes i nærmiljøet. Ifølge
levekårsundersøkelsene var ande-
len som oppgav at de var utsatt for
støy fra veitrafikk, omtrent den
samme i 1991 som i 1980 (hen-
holdsvis 14 og 13 prosent). Ande-

len som oppgav at de var utsatt for
forurensning har også endret seg
lite. I alt var det 18 prosent av den
voksne befolkningen som i 1991
oppgav at de var utsatt for foru-
rensning fra ulike kilder ved boli-
gen.

KRIMINALITET

Sterk økning i registrert
voldskriminalitet
Ikke sjelden er det en nær sam-
menheng mellom hvor gode leve-
kårene er og utbredelsen av krimi-
nalitet. Dette gjelder både for en-
keltindivider og for ulike befolk-
ningsgrupper. Trygghet for liv og
eiendom er et viktig velferdsgode.
Det har vært en sterk aning i tal-
let på etterforskede forbrytelser i
løpet av 1980-årene, fra snaut
3 000 forbrytelser pr. 100 000 inn-
byggere i 1980 til nesten 5 800 i
1993. I de tre første årene av 1990-
tallet har det imidlertid vært en
svak nedgang i tallet på etterfors-
kede forbrytelser, mens det fra
1992 til 1993 igjen ble registrert en
økning. Tallet på etterforskede,
grove voldsforbrytelser har fortsatt
å øke. De grove voldsforbrytelsene
ate sterkere på 1980-tallet enn i
tiårene før.

Kan nedgangen i antallet etter-
forskede forbrytelser skyldes en
opphopning av saker som ikke er
ferdig etterforsket hos politiet? I en
periode ate antallet anmeldte for-
brytelser mer enn antallet etter-
forskede. økningen i anmeldte for-
brytelser har nå stoppet opp. Fra
første til tredje kvartal 1993 til
samme periode i 1994 ble tallet på
anmeldte forbrytelser redusert
med 4 000.

De fleste registrerte forbrytelser er
tyverier, de utgjorde i 1993 snaut
sju av ti forbrytelser.
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Hvor reell er økningen?
Hva forteller aningen i den regist-
rerte kriminaliteten om utviklingen
i den reelle kriminaliteten i sam-
funnet? Ulike "offerundersøkelser"
kan tyde på en viss økning i krimi-
naliteten, men økningen synes å
were mindre enn det kriminal-
statistikken gir inntrykk av. Størs-
tedelen av de grove voldsfor-
brytelsene er sedelighetsforbrytel-
ser (voldtekt, incest). Det er veks-
ten i disse som står for størstepar-
ten av veksten i de grove voldsfor-
brytelsene. Det er grunn til å tro at
tilbøyeligheten til å anmelde slike
forbrytelser har økt i de seinere
årene. Offerundersøkelser viser
ikke den samme sterke vekst i
voldsbruken. Mens antallet etter-
forskede grove voldsforbrytelser
ble om lag tredoblet fra 1983 til
1992, økte andelen personer i vok-
sen alder som oppgir at de har
vært utsatt for vold eller voldstrus-
ler i løpet av ett år, fra 3,8 prosent
i 1983 til 6,1 prosent i 1993 (Ukens
statistikk nr. 44, 1993).

Økende frykt for vold
En av konsekvensene av den økte
volden er økende frykt for å gå ute
alene på bostedet. Andelen i be-
folkningen som er noe eller svært
urolige for å bli utsatt for vold når
de går ute alene på bostedet, ble
om lag fordoblet fra 1983 til 1993.

Det er et mangfoldig årsaksmøns-
ter bak kriminalitetsøkningen. Med
at materiell velstand følger flere
verdifulle gjenstander å stjele. Det
kan ha blitt lettere å begå en del
lovbrudd, tidsnyttingsundersøkel-
ser viser blant annet at vi tilbringer
mindre tid i bolig og nærmiljø enn
tidligere.

Vi har også nevnt at kriminalitet
kan forstås som uttrykk for svekket
sosial integrasjon. Kriminologen
Nils Christie har påpekt at det mo-

derne samfunnet i større grad enn
det gamle innebærer et liv blant
fremmede, et samfunn hvor andres
styring i mindre grad virker. Krimi-
naliteten har vanskeligere betingel-
ser i et samfunn der "alle kjenner
alle", enn i våre dagers mer
uoversiktlige samfunn.

1. Artikkelen er en revidering av tilsvaren-
de artikkel i Samfunnsspeilet nr. 4/1993.
Forfatterne arbeider i Statistisk sentralby-
rå, Seksjon for demografi og levekår.
Befolkningsutviklingen er kommentert av
forskningssjef Lars østby. Forsker Randi
Kjeldstad har kommentert utviklingen på
arbeidsmarkedet, mens prosjektleder Arne
Andersen har skrevet kommentarene om
kultur, inntekt og forbruk. Førstekonsulent
Anders Barstad står for kapitlene om helse
og omsorg. De øvrige kommentarer er
gjennomgått og utarbeidet av prosjektle-
der Kirsti Huserbretten.



Barn 0-6 år

Eldre 80 år og over
..... MOW ............. .....

0
1980 82 84 86 88 90 92 94

10

8

6
U)
coo

4

2

Skilsmisser: Beregnet andel skilte Enslige forsorgere som andel av alle
kvinner ved 65 år. Prosent 2 	barnefamilier i barnetrygden. Prosent

25 	

20

15
0

10

5

50

40

-L• 30
0
ct 20

10

0 	
1980 82 84 86 88 90 92 94 	 1980 82 84 86 88 90 92 94

Døde pr. 100 000 innb. 1-64 år, 	 Nye tilfeller av kreft pr. 100 000 innb.,
aldersstandardiserte rater 	 aldersstandardiserte rater

O 	1	 . 	 1 	 1 	 . 	 1 	 1 	 . 	 1

500

400
Menn

300

200

100

0.0100 10 10 IN =

Kvinner

0 	....... 
1980 82 84 86 88 90 92 94

- 	 Menn

o
1980 82 84 86 88 90 92 94

o
1980 82 84 86 88 90 92 94 84 86 88 90 92 94

Selvmord pr. 100 000 innbyggere Aborter pr. 1 000 kvinner 15-49 år Andel dagligroykere 16-74 hr. Prosent

- Menn

-.................................

fl Kvinner

i 	 ............. i

50

40

'a- 30
o
6: 20

10

0
1

..... • ........

fl 	Kvinner

30

20

10

20

15

10

5

Velferdsutviklingen	 Samfunnsspeilet4/94

BEFOLKNING:

11.

Andelen barn 0-6 år og eldre 80 år og
over i befolkningen pr. 1.1. Prosent Samlet fruktbarhetstall 1Antall utenlandske statsborgere pr. 1.1

2

1,5

1

0,5

200

150

§ loo

50

o I 	 fl 	 I 	 fl 	 I 	 fl 	 I 	 fl 	 I 	 fl 	 I 	 fl 	 I 	 fl 	j 	 o 	
1980 82 84 86 88 90 92 94 	 1980 82 84 86 88 90 92 94

Ugift samliv: Andel av alle samliv,
kvinner 20-44 år. Prosent

25

20

-•a- 15
0

	

ci 10 	

	

5 	

•01 980 82 	 84	 86 	 8 18 	 90 	 914

HELSE:

Forventet levealder ved fodselen

Menn

Kvinner
...... al vs sio..111 Numi .....

Menn
11.

70
1980 82 84 86 88 90 92 94

Kvinner

o
1980 82 84 86 88 90 92 94

85

80

75

400

300

200

100

.11



VelferdsutviklingenSamfunnsspeilet 4/94

UTDANNING:

Andel 16-18-åringer i videregående Andel 19-24-åringer ved universiteter
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OMSORG:
Hjemmetjenestene: Årsverk pr. 1 000
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KULTUR:

i Sum av ett-årige fruktbarhetsrater 15-44 år. Antall barn hver kvinne kommer til å føde under forutsetning av at fruktbarhetsmonsteret i perioden varer ved og at dødsfall ikke
forekommer.

2 Under forutsetning av at et kull gifte kvinner gjennomlever de aldersspesifikke skilsmisseratene dette året, og at dødsfall og gjengifte ikke forekommer.
3 Disponibel inntekt = inntekt fratrukket skatt og gjeldsrenter.
4 De tidelene av husholdningene med lavest og høyest inntekt.
5 Inkluderer barn i tilbud til 6-åringer i skolen fra og med 1992.
6 Brudd i tidsserien fra og med 1991. Fra og med 1 991 registreres også andre hjemmetjenester enn hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Bare aviser som utkommer 6 dager i uka. Fra og med 1989 regnes Aftenpostens aftennummer som egen avis.
8 En person bor trangt hvis personen bor alene og disponerer ett rom eller personen tilhører en flerpersonhusholdning som disponerer mindre enn ett rom pr. person. En bolig er

umoderne hvis den er uten bad eller WC, eller er kald eller fuktig.
9 Omfatter voldtekt, utuktig omgang med barn under 14 år, incest, grovlegemsbeskadigelse, drap og grovt ran.
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Fruktbarhet under reproduksjonsnivå i Norge Øystein Kravdal
Når gjerningsmannen er en kvinne Ulla Haslund
Valgkampen 1993 Henry Valen
Hvem får frynsegoder - og hvor mye? Mads Ivar Kirkeberg
HVPU-reformen: Intensjoner og forløp Espen Sobye
Kulturvaner i Norden - flest likhetstrekk Paul Inge Severeide og Robert Ruud
Søskenrelasjoner: Fortsatt vanlig med mange søsken og hyppig kontakt Turid Noack og Anders Barstad

Nr. 2
Kvinner med makt? Randi Kjeldstad
Ut av redet - utflytting i flere trinn Inger E. Texmon
Husholdninger i framtiden: Sterk økning i antall aleneboende Nico Keilman
Film- og TV-vanene: Når tilbudene øker og kontrollen minker Odd Frank Vaage
Ett skritt tilbake for å gå to fram? På kryss og tvers i den videregående skolen Jens B. Grogaard
Forebyggende helsearbeid - til de som trenger det mest? Jon Erik Finnvold
Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992 Stig E. Omre og Per Schanche
Fornavn: Tradisjon og moter gjennom 100 år Jorgen Ouren

Nr. 3
Tema: Norge, Europa og EU
Hva er Europa? Dag Juvkam
EU - et mylder av velferdsordninger Steinar Stjerno
Norge handler mest med Vest-Europa Anne B. Dahle og Lars A. Lunde
Forbruk i Europa: Skille mellom sør og nord Eiliv Mork og Stein Opdahl
Prisvekst og prisnivå: Mot et integrert europeisk marked Tom L. Andersen, Lasse Sandberg og
Ayfer Storrud
Jordbruket i Norge: Liten produksjon og små bruk Berit Bjorlo og Ole Rognstad
Arbeidsledigheten i Europa de siste 25 år Dennis Fredriksen og Steinar Strom
Flere kvinner i arbeid i Norge enn i EU Tor Petter Bo
Lønninger i industrien: Norske arbeidere høyest reallønn Coen Hendriks og Alice Steinkellner
Turiststrømmer inn og ut av Norge Tom Granseth og Odd F. Vaage
Utslipp, luftkvalitet og sur nedbør i Norge og Europa: Forurensning stanser ikke ved grensen
Kjetil Flugsrud og Kristin Rypdal
EU-medlemskap får liten betydning for innvandringen Lars Østby
Norden som demografisk pioner Helge Brunborg
Dødsårsaker i Norden og EU: Lav skrumpleverdødelighet i Norge Kirsti Huserbråten
Hvem mener hva i EU-saken? Trine Dale og Hilde Rudlang
1972-1993: Nei-folk mest trofaste Henry Valen

Nr. 4
Bak murene: Fanger og fengslinger gjennom 20 år Liv Hilde Birkelund
Likestilling - et ideal for velutdannede kvinner? Anne Lise Ellingsæter, Turid Noack og Marit Ronsen
1/2 million nordmenn i 1665 Per Sevaldson
Som hund og katt? Kjæledyr i norske husholdninger Jan Erik Kristiansen
Arbeidslivsundersøkelsene 1989-1993: Urolig arbeidsmarked, stabilt arbeidsliv? Gunvor Iversen og
Egil Midtlyng
Stor variasjon i sysselsetting og inntekt blant pensjonister Grete Dahl
Tidsbruk blant norske og svenske foreldre: Jobb og hjem, men hva med fritiden? Ragni Hege Kitterod
Sosiale indikatorer 1980-1994: Hva skjer med velferdsutviklingen?
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