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Levekårsundersøkelsen  1995:

Velferdsutviklingen halvveis
inn på 1990-tallet

De senere års vekst i hushold-
ningenes inntekter og fallet i
lånerentene har redusert det
økonomiske presset på hushold-
ningene. Dette gjelder ikke
minst barnefamiliene. Økt
yrkesaktivitet blant mødre og
lengre arbeidsdager blant fedre
har skapt bekymring for tids-
presset i barnefamiliene. Resul-
tatene fra Levekårsundersøkel-
sen 1995 kan tyde på at barne-
familienes økonomi i større
grad enn før gir åpning for
redusert arbeidstid. Etter 1991
har økningen i andelen fedre
med lang arbeidstid stoppet
opp og det er blitt flere små-
barnsforeldre som ønsker
kortere arbeidstid selv om det
fører til redusert inntekt.

Dette er ett av resultatene fra
de første analysene av Levekårs-
undersøkelsen 1995. Resul-
tatene tyder også på at den
utjevningen i befolkningens
boligforhold som var en følge
av de siste 15 årenes forbedring
i boligforholdene, har stoppet
opp på enkelte områder. Både
når det gjelder eierforhold og
romslighet i husholdningenes
bosituasjon har forskjellene
økt.

Levekårsundersøkelsene gir
ikke noe belegg for at utviklin-
gen går mot et kaldere sam-
funn. I hvert fall gjelder ikke
dette de nære sosiale relasjoner.
Kontakter med familie og
venner holder seg stabile eller
øker svakt. Utviklingen mot at
stadig flere yter uformell om-
sorg til andre husholdninger
har fortsatt. Imidlertid har
innsatsen fra den enkelte
omsorgsyter blitt litt redusert.

Befolkningens helsetilstand
endrer seg langsomt. De siste

15 årene har likevel eldres
funksjonsevne blitt bedre, og
hjelpebehovet dermed redusert.
Resultatene tyder også på at
økningen i muskel- og skjelett-
lidelser blant kvinner har
stoppet opp.

Ungdoms levekårsutvikling har
vakt bekymring. De store ung-
domskullene på slutten av
1980-tallet sammen med for-
verringen av arbeidsmarkedet
har fort til en vanskeligere start
for mange unge. Vår analyse
tyder ikke på noen klar for-
verring i ungdoms materielle
kår. For unge menn kan den
negative utviklingen i mental
helse og utsatthet for vold
tolkes som tegn på en vanske-
ligere livssituasjon.

Materielle levekår
Ett av de mer entydige resultater når
det gjelder levekårsutviklingen de sis-
te 15 årene er en klar forbedring av
den materielle standarden i befolk-
ningen som helhet. Flere eier bolig,
bil, fritidshus, telefon osv., og bolig-
standarden har økt.

Bolig er høyt prioritert i Norge. For-
bedringen av boligforholdene de siste
15 årene har på mange områder ført
til en utjevning mellom brede grup-
per i befolkningen. Levekårsunder-
søkelsene tyder imidlertid på at den-
ne utjevningen på flere områder er
stoppet opp etter 1987 eller at for-
skjellene endog har økt på enkelte
områder. Bildet er imidlertid på in-
gen måte entydig.

Utjevningen har fortsatt når det gjel-
der andelen som bor i boliger som
ikke oppfyller et visst minimum med
hensyn til sanitær og bygningsmessig
standard. Andelen har gått ned også

etter 1987 uansett hvilken familiefase
en person tilhører. Bostandarden er
nå dårligst blant de yngre, som ofte-
re enn andre har en midlertidig bo-
situasjon.

Når det derimot gjelder eierforhold
og boligenes romslighet, har utviklin-
gen de senere årene vært mindre
gunstig. Allerede i 1980 var andelen
eiere høy. Fram til 1987 økte eieran-
delen til vel 80 prosent, der den siden
har stabilisert seg. For yngre, særlig
yngre enslige, har eierandelen gått
ned etter 1987, og var i 1995 på
1980-nivå. Ulikhetene mellom yngre
og eldre er dermed større i 1995 enn
i 1980. Vi ser også visse tegn til at
inntekt fikk større betydning for om
husholdningene eide sin bolig.

Trangboddheten er blitt betydelig re-
dusert etter 1980. Reduksjonen
skjedde i første halvdel av perioden,
etter 1987 har det ikke vært noen
endring. I samme periode økte ande-
len som bor svært romslig. Økningen
i andel som bor svært romslig skjedde
jevnt gjennom hele perioden, og har
altså fortsatt etter 1987. Dette tyder
derfor på økende ulikhet i romslighet
for befolkningen. Det er yngre enslige
og småbarnsfamilier som fortsatt bor
trangt. Tar en hensyn til subjektive
vurderinger av plass synes trang-
boddhet først og fremst å være et
problem i familier med småbarn.

Levekårsundersøkelsene kan også
tyde på at det mellom 1991 og 1995
har blitt en liten økning i forskjellene
både i boligeie og i romslighet mel-
lom arbeidere og funksjonærer og
mellom by og land.

Arbeidstid
Økt yrkesarbeid blant mødre og leng-
re arbeidsdager blant fedre har skapt
bekymring for tidspress i barnefamili-
ene. På 1980-tallet steg yrkesdelta-
kelsen blant mødre, samtidig som fle-
re fedre fikk lang arbeidstid. Andelen
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med en ukentlig arbeidstid på minst
45 timer steg markert og var i 1991
høyere blant fedre enn blant menn i
andre familiefaser.

På 1980-tallet så man tendenser til
økende ulikhet i fordelingen av yr-
kesarbeidet blant menn. Flere stod
uten arbeid, mens de sysselsatte ar-
beidet mer. Flere tok bijobber og fle-
re fikk lang ukentlig arbeidstid. På
1990-tallet har utviklingen mot len-
gre arbeidstid blant menn stoppet
opp. For fedre har den faktisk snudd.
Andelen fedre med lang arbeidstid er
nå tilbake på 1980-nivå.

Det har vært en viss sysselsettings-
vekst blant småbarnsmødre på 1990-
tallet. Sysselsettingen for modre med
eldre barn har vært stabil. Blant små-
barnsmødre har det også vært en viss
forskyvning fra deltids- til heltidsar-
beid i perioden.

Til tross for at det har blitt færre fed-
re med lang arbeidstid, har det blitt
flere som ønsker kortere arbeidstid.
En av fem ansatte fedre kunne tenke
seg kortere arbeidstid selv om lønnen
ble redusert tilsvarende. Også flere
småbarnsmødre ønsker kortere ar-
beidstid, om lag 30 prosent i 1995.
Endringen må ses i sammenheng
med at flere har full jobb. Disse end-
ringene i ønsket arbeidstid kan tol-
kes som et resultat av at de siste åre-
nes inntekts- og ikke minst renteut-
vikling har lettet det økonomiske
presset på barnefamiliene slik at de
faktisk kan ha råd til å redusere
arbeidstiden.

Tidspress og travelhet avhenger også
av forpliktelser hjemme. Tidsbruks-
studier har vist at økt yrkesarbeid
blant mødre på 1970- og 1980-tallet
ble fulgt av betydelige nedskjæringer
i tiden brukt til husarbeid. Reduksjo-
nen i husarbeid ble da ikke møtt av
noen særlig økning blant fedre. Leve-
kårsundersøkelsen tyder imidlertid
på at fedre har økt sin innsats i husar-
beidet på 1990-tallet. Blant mødre
har tiden til husarbeid fortsatt å gå
ned.

Levekårsundersøkelsene tyder altså
ikke på at foreldre har fått mer pres-
sede tidsbudsjetter på 1990-tallet.

Derimot ser det ut til at arbeidsdelin-
gen mellom modre og fedre er blitt
jevnere. Særlig gjelder dette for
småbarnsforeldre.

Sosial kontakt
Det sosiale kontaktmønsteret endret
seg lite fra 1991 til 1995. Når utvik-
lingen fra 1980 til 1995 ses under ett,
kan vi imidlertid peke på flere viktige
endringer. Stadig flere bor alene,og
færre har besøksko' t takt med mange
naboer. Det er også litt flere som har
kontakt med gode venner på stedet
minst en gang i måneden. Familie-
kontakten er ikke blitt mindre, foreld-
res kontakt med barn som er flyttet
hjemmefra er tvert imot blitt litt hyp-
pigere. De eldre kvinnene har nå bed-
re familiekontakt enn tidligere.

Det mest påfallende utviklingstrekket
i det sosiale kontaktmønsteret i perio-
den fra 1980 til 1995 er imidlertid at
flere oppgir å ha en fortrolig venn
utenom egen familie. Andelen som
har fortrolige venner utenom famili-
en har økt i de fleste grupper, mer
blant kvinner enn blant menn. Bare
blant de eldste mennene har andelen
som mangler fortrolige venner vært
uendret.

En svært liten del av befolkningen
kan sies å være sosialt isolert. 4 pro-
sent av den voksne befolkningen opp-
gir at de ofte føler seg ensomme.
Flest sosialt isolerte finner en blant
de eldste kvinnene. En relativt høy
andel av de eldste kvinnene oppgir
også at de ofte føler seg ensomme.
Andre grupper som oftere enn andre
oppgir at de føler seg ensomme er
aleneboende, ikke-yrkesaktive og ens-
lige som har et samlivsbrudd bak seg.

Både i 1980 og 1995 var vel halvpar-
ten av befolkningen aktive i organisa-
sjoner. Visse former for organisa-
sjonsdeltakelse er imidlertid i end-
ring, andelen av befolkningen som er
aktive i politiske partier er halvert i
løpet av de siste 15 årene, mens blant
annet aktiviteten i idrettslag har økt.

Omsorg
Det er en politisk målsetting å stimu-
lere og støtte uformelt omsorgsarbeid
både i egen husholdning og for andre
husholdninger. På 1980-tallet så man

en dreining mot noe mindre omsorg
innen og mer omsorg mellom hus-
holdninger. Flere gav omsorg til an-
dre husholdninger, mens innsatsen
pr. giver ble mindre. Denne utviklin-
gen har fortsatt på 1990-tallet. Ifølge
levekårsundersøkelsen gir 16 prosent
av den voksne befolkning regelmes-
sig ulønnet hjelp eller tilsyn til syke,
funksjonshemmede eller eldre uten-
for egen husholdning. Dette er mer
enn på begynnelsen av 1990-tallet,
men innsatsen pr. giver er redusert.
Hjelpen går først og fremst til slekt-
ninger, men en del gis også til naboer
og venner. Om lag en tredel går til
egne foreldre.

Mens andre studier viser at kvinner
gir mer uformell omsorg enn menn,
tyder levekårsundersøkelsen på at
forskjellen er beskjeden. Andelen om-
sorgsytere er like høy blant menn
som blant kvinner. Men middelald-
rende kvinner gir mer omsorg til and-
re husholdninger enn middelaldren-
de menn, mens forholdet er omvendt
blant unge. Kvinner yter mer omsorg
enn menn til egne foreldre, mens
menn gir mer hjelp enn kvinner til
andre persongrupper.

6 prosent av den voksne befolkning
mottar regelmessig hjelp eller tilsyn
fra andre husholdninger. Aleneboen-
de eldre får oftere hjelp fra andre
husholdninger enn eldre i flerperson-
husholdninger. Forskjellen gjelder
imidlertid bare for "unge eldre". Blant
eldre 80 år og over er hjelp fra andre
husholdninger like vanlig blant dem
som bor sammen med noen, som
blant dem som bor alene.

Aleneboende er selvsagt mer avhen-
gig av offentlige ordninger enn andre
eldre når helsa svikter. For en del ser
det imidlertid ut til at den uformelle
hjelpen har avgjørende betydning for
at hverdagen skal fungere. Selv om
nabo- og vennehjelp generelt er lite
utbredt, har slik hjelp en viss betyd-
ning for aleneboende uten barn i
nærheten.

Ikke overraskende får eldre med Ma-
re hjelpebehov oftere uformell om-
sorg fra andre husholdninger enn
andre eldre. Men også en del eldre
uten klare hjelpebehov mottar slik
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hjelp. Noe av den uformelle hjelpen
er altså ikke behovsstyrt, men omfat-
ter tjenester og samvær utover det
som bunner i klare hjelpebehov hos
mottakerne.

Helse
Helsetilstanden i den norske befolk-
ning har endret seg forholdsvis lite de
siste 15 årene. Det er først når vi tar
for oss spesielle grupper at enkelte
endringer blir synlige. Viktig er det at
eldre har hatt en positiv utvikling av
funksjonsevnen siden 1980. Bedrin-
gen gjelder både for eldre kvinner og
eldre menn. I motsetning til utviklin-
gen på 1980-tallet var det ingen øk-
ning i andelen kvinner med muskel-
og skjelettlidelser fra 1991 til 1995. I
tråd med dødelighetsutviklingen for
middelaldrende menn var det rela-
tivt færre i denne gruppen som fikk
hjerte- og karsykdommer i 1995 enn i
1987.

En faktor som ser ut til å ha entydig
sammenheng med helse er om en le-
ver alene eller i et parforhold. Uan-
sett aldersgruppe og uansett hvilket
helsemål vi ser på, kommer de ensli-
ge dårligst ut. Forskjellen er spesielt
tydelig for psykiske lidelser. Enslige

forsørgere er særlig utsatt både når
det gjelder slike og andre helseprob-
lemer. Å være enslig i forhold til å
leve i parforhold ser ut til å skille noe
sterkere mellom menn enn mellom
kvinner - i de enslige menns disfavør.
Særlig gjor dette seg gjeldende når
mennene blir eldre. En eldre mann
som bor i parforhold har gjennomgå-
ende bedre helse enn en enslig mann
i samme alder.

Ungdom
Har det skjedd en marginalisering av
ungdom, ved at ungdom har sakket
akterut i velferdsutviklingen? Utvik-
lingen på arbeidsmarkedet synes å
peke i retning av en slik marginalise-
ring. Nedgangen i sysselsettingen et-
ter 1987 har vært særlig sterk blant
ungdom. Samtidig har de økonomis-
ke betingelsene for ungdom med til-
knytning til arbeidsmarkedet utviklet
seg mindre positivt enn for andre sys-
selsatte. Flere sysselsatte unge er lav-
lønte, spesielt blant de heltidsarbeid-
ende, og frynsegoder i arbeidet er
blitt mindre vanlig. Selv om utviklin-
gen på arbeidsmarkedet har vært pre-
get av marginalisering, må det samti-
dig påpekes at utdanningssystemet
har fanget opp mange av de som el-

lers ville meldt seg på arbeidsmarke-
det. Andelen unge som verken er i
arbeid eller utdanning var bare litt
høyere i 1995 enn i 1987.

Hva har så skjedd med unges mate-
rielle og økonomiske levekår? Etter
1987 har flere av 20-24-åringene
flyttet hjemmefra. Tidligere flytting
hjemmefra og større problemer på
arbeidsmarkedet skulle i seg selv bi-
dra til en forverring av de materielle
og økonomiske levekårene. Det er
imidlertid vanskelig å peke på noen
entydige tendenser. Andelen unge
som bor i umoderne boliger er, som
ellers i befolkningen, betydelig redu-
sert, særlig blant unge som er flyttet
hjemmefra. Det er mer vanlig å opp-
leve økonomiske problemer blant
unge som ikke har flyttet hjemmefra
enn i andre grupper, men i motset-
ning til befolkningen for øvrig har
andelen som opplever økonomiske
problemer vært nokså stabil fra 1987
til 1995. Derimot har andelen som
disponerer bil blant unge som er flyt-
tet hjemmefra blitt klart mindre etter
1987, i motsetning til utviklingen
blant middelaldrende og eldre, hvor
aningen i bilhold har vært til dels
betydelig.

Utviklingen i visse sider ved de ikke-
materielle levekårene kan tyde på en
marginalisering, først og fremst blant
unge menn. Det er sannsynlig at flere
unge enn tidligere er utsatt for vold
og trusler, men det er usikkert hvor
sterk aningen er. En av flere mulige
forklaringer på økningen kan være at
en større del av de unges fritid til-
bringes på utesteder, stadig flere un-
ge er hyppige gjester på dansetilstel-
ninger og diskoteker. Ungdoms men-
tale helse har utviklet seg noe mer
negativt enn for gjennomsnittet. Det
har blant annet vært en svak, men
jevn økning i andelen unge menn
som oppgir symptomer på depresjon.
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Har utjevningen stoppet
opp?

Bolig er en av de vik-
tigste sidene ved be-
folkningens materielle
levekår. De siste 15
årene har det skjedd
en betydelig forbed-
ring i boligsituasjonen.
Forbedringen var
størst på forste halv-
del av 1980-tallet. Ser
en perioden 1980-1995
under ett har det på
flere områder skjedd
en utjevning i bositua-
sjon mellom by og
land, mellom arbeide-
re og funksjonærer og
mellom ulike familie-
faser. På 1990-tallet
ser en imidlertid sta-
dig flere tegn som
tyder på økende ulik-
het i bosituasjon. Det
gjelder først og fremst
eierforhold og roms-
lighet i bosituasjonen.

Arne S. Andersen

Ett av de mer entydige resultater når
det gjelder levekårsutviklingen de sis-
te 15 årene er en stadig forbedring av
den materielle standarden i hushold-
ningene. Flere eier bolig, bil, fritids-
hus, telefon osv. og boligstandarden
har at. Dette har skjedd samtidig
med at inntekten har økt gjennom
nesten hele perioden etter 1980. Og-
så husholdningenes gjeld økte gjen-
nom store deler av perioden, særlig
blant yngre husholdninger. Opplånin-
gen har i betydelig grad finansiert
varige konsumgoder. Sosiale skiller i
befolkningen avspeiler seg i den ma-
terielle standarden. Disse skillene var
til dels betydelige i 1980, men har på
flere omrader avtatt siden da. Det er
viktig å følge og analysere fordelings-
konsekvensene av den økonomiske
utviklingen.

I beskrivelsen av befolkningens øko-
nomiske levekår er inntekt særlig sen-
trait. Det er inntekt som oftest analy-
seres og som får mest oppmerksom-
het som uttrykk for økonomiske leve-
kår. Inntekt er viktig fordi den viser
hvilke handlingsmuligheter vi har,
den er altså et mål på de ressurser vi
rår over. Det samme gjelder i noen
grad formue, særlig finansformue.

Verken inntekt eller formue gir imid-
lertid et fullgodt bilde av det utbytte
vi har av inntekt og formue. I takt
med velstandsøkningen går en stadig
mindre del av inntekten til de daglige
fornødenheter. En større del går til
store investeringer i bolig, bil og fri-
tidshus, og til varige forbruksgoder
ellers. Variasjoner i den årlige inntek-
ten mellom grupper samsvarer ikke
alltid med variasjoner i eie og nytte
av slike materielle goder.

Heller ikke utviklingen i det totale
forbruket gir et godt bilde av utviklin-
gen i den materielle standarden. Et
eksempel på det er forbruksutviklin-
gen på midten av 1980-tallet. Det to-
tale forbruket ate sterkt fram til

1986 for deretter å avta de neste are-
ne. Nedgangen i nybilkjøp etter 1987
bidrog sterkt til forbruksnedgangen.
Selv om forbruket gikk ned i siste
halvdel av tiåret hadde husholdnin-
gene likevel nytte av de nyinnkjøpte
bilene også da. Den sterke nedgan-
gen i forbruksutgiften innebærer der-
for neppe en tilsvarende nedgang i
husholdningenes økonomiske velferd.

I levekårsanalyser av materielle goder
står en i større grad enn i levekårs-
analyser av inntekt overfor problemet
at folks behov og prioriteringer varie-
rer. Det er ikke uten videre gitt at en
person som eier fritidshus har bedre
levekår, alt annet likt, enn en person
som ikke gjør det. Særlig når det gjel-
der gjenstander som krever forholds-
vis små investeringer vil behov og
preferanser vanligvis ha større betyd-
ning enn husholdningens økonomi.
Det samme problem står en overfor i
sammenligninger av standard utover
et visst minimumsnivå. Om et par
med to barn kjøper en bolig med seks
eller åtte rom, vil naturligvis i noen
grad avspeile deres inntekt, men vil
også variere med i hvilken grad de
prioriterer bolig, og dermed avspeile
preferanser.

I analysen nedenfor mangler det
inntektsopplysninger for 1995. Dette
begrenser på flere måter analysen av
materielle levekår. Dette gjelder spe-
sielt analyser av konsekvensene av
økonomisk ulikhet for husholdninge-
nes materielle standard.

Bolig en av de viktigste sider
ved de materielle levekårene
Bolig er kanskje det høyest prioriterte
i Norge av de større materielle gode-
ne. Mer enn en firedel av vårt forbruk
går til bolig. I tillegg kommer det vi
bruker på utstyr i boligen og til inn-
redning av denne. Bare utgiftene til
reiser og transport, herunder kjøp og
drift av bil, kan konkurrere med bolig
på utgiftsbudsjettet. Vi bruker nær
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dobbelt så mye på boligen som til
mat.

I enda mindre grad enn for er bolige-
ne bare et praktisk sted å bo, hjem-
met er på mange måter blitt et sym-
bol for viktige verdier i det norske
samfunn (Gullestad 1989). I takt
med den sterke utviklingen i bostan-
dard er dårlig bygningsmessig og sa-
nitær standard og til dels også trang-
boddhet blitt mindre viktige driv-
krefter på boligmarkedet. Andre kva-
liteter ved boligen, herunder bomiljø
og beliggenhet, er blitt viktigere.

Viktigheten av bolig avspeiler seg og-
så i den betydning det tillegges å eie
sin bolig. Norge er det land i Norden
der flest eier sin bolig (Vogel 1990). I
hele etterkrigstiden har et klart fler-
tall bodd i eid bolig. I 1960 eide 64
prosent av husholdningene sin bolig,
av dette 11 prosent som andelseiere.
I de neste 20 årene var det først og
fremst andelen andelseiere som økte,
til 19 prosent av husholdningene i
1980. Etter 1980 er det andelen selv-
eiere som har økt. I 1990 eide 78
prosent av husholdningene boligen
sin, enten som selveiere eller andels-
eiere. Levekårsundersøkelsen 1995
viser at 80 prosent av alle voksne per-
soner bor i en bolig som husholdnin-
gen eier.

økningen i eierandel skjedde samti-
dig med at antallet husholdninger
(Ate kraftig. Antallet husholdninger
som leide var omtrent det samme i
1960 og 1990. Omtrent hele tilveks-
ten i antallet husholdninger bestod
altså av eiere. Samtidig foregikk det
en sterk urbanisering. Siden eieran-
delen tidligere var høyere i spredt-
bygde strøk enn i byene betyr dette
at eierandelen i byene har Ott kraftig
opp.

Flere eier boligen sin, men
økende sosiale skiller i boligeie
Eierandelen har imidlertid ikke økt i
alle befolkningsgrupper. Blant mid-
delaldrende og eldre og blant små-
barnsfamilier har eierandelen økt de
siste 15 årene. Med unntak av eldre
enslige, er eierandelen blant middel-
aldrende og eldre på eller godt over
gjennomsnittet som er 80 prosent.

Blant yngre, både par uten barn og
enslige, var eierandelen vesentlig la-.
vere. Den har heller ikke steget gjen-
nom hele perioden. For de fleste av
disse grupper økte andelen eiere
fram til 1987. Deretter synes den å
ha avtatt. Blant yngre enslige var
eierandelen i 1995 om lag som i
1980. For yngre par gikk eierandelen
litt opp på begynnelsen av 1980-tal-
let, men har ikke steget etter 1983.
Ser en bort fra unge enslige, eier
likevel over halvparten av de yngre
boligen sin.

Det er kanskje litt overraskende at
eierandelen blant de yngre ser ut til å
være lavere i 1995 enn i 1987 og
1991. Boligprisene er fortsatt lavere
enn i 1987 selv om de har steget noe
de siste årene, og først og fremst er

det billigere å lane. Selv om disse
gruppene, både yngre enslige og
yngre par, hadde en mer beskjeden
inntektsvekst enn gjennomsnittet på
1980-tallet, særlig om en tar hensyn
til gjeldsrenter, har de etter 1991
som gruppe hatt en betydelig vekst i
disponibel inntekt, nettopp på grunn
av rentenedgangen. Ser vi tegn til en
annen livsstil eller til en annen vur-
dering av risikoen forbundet med å
eie?

En ser visse tegn til at husholdnin-
gens inntekt har fått stone betydning
for eierforhold til boligen i form av
selveie. F.eks. finner en for perioden
1983-1991 (som nevnt mangler en
inntektstall for 1995) at andelen selv-
eiere blant smabarnshusholdninger
ate fra 64 til 74 prosent. Likevel
ate andelen selveiere omtrent ikke i
den firedelen av disse husholdninge
ne som hadde lavest inntekt (Finans-

-

og tolldepartementet 1993). En
finner også at andelen selveiere i
lavinntektshusholdninger (inntekt
etter skatt pr. forbruksenhet under
50 prosent av gjennomsnittet for alle
husholdninger) ble kraftig redusert,
fra 44 prosent i 1987 til 28 prosent i
1991 (Andersen m.fl. 1995).

410
Tabell 1.: Andel av personersom bor.'
husholdning - S0r0 ,eier :boligen, •enteii.'Sé. 141.ellei.Olennöm 	 aksjesel-
skap. Prosent. 1980-1995 	 •

1980 1983 1987 1991 1995

Alle 77 78 82 82 80

Enslig under 25 årl 37 36 53 46 36
Enslig 25-44 år 54 59 67 62 55
Par uten barn under 45 år 58 65 65 63 61
Enslig forsørger 49 51 60 66 59
Par med barn, yngste barn

0-6 år 73 77 82 86 84
7-19 år 90 92 94 96 94

Par uten barn
45-66 år 89 91 93 92 95
67-79 år 77 78 79 84 86

Enslig
45-66 år 67 64 73 77 79
67-79 år 65 64 63 65 74

Unge enslige som bor hos foreldrene inngår ikke her. De er regnet med blant alle



1980 1983 1987 1991 1995

Alle 19 13 11 10 6

Enslig under 25 år 1 42 23 30 15 12
Enslig 25-44 år 33 25 18 17 10
Par uten barn under 45 år 22 22 20 16 11
Enslig forsørger 31 19 10 17 11
Par med barn, yngste barn

0-6 år 13 9 10 6
T19 år 12 7 5 3

Par uten barn
45-66 år 16 10 7 6 3
67-79 år 26 17 16 8 2

Enslig
45-66 år 33 26 20 12 7
67-79 år 37 19 27 18 6

Unge enslige som bor hos foreldrene inngår ikke her. De er regnet med blant alle
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Fortsatt utjevning i minimums
boligstandard
Boligenes standard og størrelse var
tidligere et betydelig helse- og triv-
selsmessig problem. Slik er det ikke
lenger. I 1980 var trange boliger og
boliger med dårlig standard ennå et
betydelig problem. Om lag 30 pro-
sent av alle voksne bodde da i boliger
som enten var umoderne (dvs. boli-
gen manglet bad eller WC eller var
kald eller fuktig) eller trange. Dette
tallet er nå redusert til 13 prosent.

I 1995 bodde bare 6 prosent av alle
voksne i en umoderne bolig. Bare
1,4 prosent manglet bad eller WC,
2,0 prosent bodde i bolig der alle be-
boelsesrom var kalde og 3,6 prosent i
bolig der minst ett beboelsesrom var
fuktig. I 1980 bodde 19 prosent i
umoderne boliger. Det meste av re-
duksjonen i andel personer i umoder-
ne boliger skjedde på begynnelsen av
1980-tallet.

Ser en de siste 15 årene under ett liar
det foregått en utjevning både geo-
grafisk (mellom tett- og spredtbygde
strok), sosioøkonomisk (mellom ar-
beidere og funksjonærer) og mellom
generasjoner (familiefaser). Forskjel-
lene i andelene som bor umoderne er
så godt som eliminert mellom by og
land og mellom sosioøkonomiske
grupper. Det samme gjelder forskjel-
lene i trangboddhet mellom sosioøko-
nomiske grupper, mens forskjellene i
trangboddhet mellom by og land hol-
der seg. De største forskjellene i bo-
ligstandard og romslighet finner en
nå mellom de ulike familiefasene.
Den videre framstillingen av ulikheter
i boforhold vil derfor konsentrere seg
om familiefase.

Selv om det på mange områder har
foregått en utjevning i boligstandard
er det ingen tvil om at sosiale skiller i
befolkningen fortsatt avspeiles klart i
boligstandarden.

Tabell 2: Andel av personer 16-79 ar
moderne bolig. Prosent. 1980-1995

I 1980 var det betydelige forskjeller i
boligstandard mellom personer i uli-
ke familiefaser. De eldre og de yngre
hadde den dårligste boligstandarden,
mens det var færrest som bodde i
umoderne boliger blant barnefamilie-
ne. I de siste 15 årene har det skjedd
en kraftig forbedring, særlig for grup-
pene med dårligst standard i utgangs-
punkt. Det ser også ut til at forbed-
ringen i alle grupper har skjedd gjen-
nom stort sett hele perioden.

Det har altså skjedd en utjevning
mellom familiefasegruppene i ande-
len med dårlig standard. Det er nå de
yngre som har den dårligste standar-
den. Dette er viktig fordi en må anta
at dårlig standard blant yngre i Wye-
re grad enn blant eldre er et midlerti-
dig fenomen, knyttet til en mer usta-
bil boligsituasjon i etableringsfasen.

Trangboddheten har ikke gått
ned etter 1987
Standardhevingen i befolkningens
boligsituasjon de siste 15 årene har
også skjedd mht. romslighet. Bolige-
ne er blitt stone, gjennomsnittlig
boligareal pr. husholdning ate fra

vel 100 m2 i 1981 til vel 110 m 2 i
1991. Det er også blitt flere rom pr.
husholdning. Mens andelen hushold-
ninger i 1- og 2-roms leiligheter end-
ret seg forholdsvis lite fra 1980 til
1995, andelen var rundt 20 prosent,
ate andelen husholdninger med 5
rom eller mer fra 31 til 40 prosent i
samme periode. Samtidig har hus-
holdningene blitt mindre, og andelen
enpersonhusholdninger har at. Det
kan kanskje også ha hatt en viss be-
tydning at mobiliteten på boligmar-
kedet har vært høy de siste ti årene.
Om lag halvparten av alle voksne har
flyttet inn i nåværende bolig i løpet
av de siste ti årene. Det kan ha fort til
en bedre tilpasning mellom hushold-
ninger og boliger.

Disse endringene har i sum fort til at
andelen trangbodde er blitt halvert i
perioden, en kraftig reduksjon, om
enn noe mindre enn reduksjonen i
andel med dårlig boligstandard. Re-
duksjonen skjedde i løpet av første
halvdel av 1980-tallet. Etter 1987 har
det ikke skjedd noen reduksjon i
trangboddheten.

ulike fanilliefasegrupper som bor
•
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Trange boliger fortsatt et
problem for småbarnsfamilier
Trangboddhet har i hele perioden
først og fremst vært et problem for
barnefamilier, særlig småbarnsfami-
lier, og yngre enslige. Trangboddhet
er derfor antakelig for de fleste et
livsfasefenomen som er knyttet til
etableringsfasen.

Personenes subjektive vurdering av
trangboddhet kan for enkelte grup-
per tyde på at bosituasjonens karak-
ter av midlertidighet virker inn på
vurderingen. Det er først og fremst
blant yngre en finner store uoverens-
stemmelser mellom det objektive må-
let på trangboddhet og den subjekti-
ve oppfatningen av plass. Her må en
være oppmerksom på at det objektive
målet på trangboddhet bare tar hen-
syn til antall rom i boligen i forhold
til antall personer. I den subjektive
vurderingen av plass vil uten tvil også
boligarealet spille inn.

Tabell 3: Andel av personer 16-79 Ar i ulike familiefasegrupper som bor trangt,
1980-1995, og andel som ikke bor trangt men vurderer boligen som for liten, 	 40
1995. Prosent

1980 1983 1987 1991

For lite plass,
uten å bo trangt

1995 	 1995

Alle 16 13 9 8 8 11

Enslig under 25 år 1 46 42 30 22 35 6
Enslig 25-44 år 21 17 12 11 13 14
Par uten barn under 45 år 10 4 4 3 5 20
Enslig forsørger 13 12 10 7 6 22
Par med barn, yngste barn

0-6 år 30 24 21 21 16 19
7-19 år 19 14 8 5 7 11

Par uten barn
45-66 år
67-79 år 2 2 2 3

Enslig
45-66 år 8 7 6 4 8
67-79 är 9 4 6 3

Unge enslige som bor hos foreldrene inngår ikke her. De er regnet med blant alle

småbarnsfamiliene kom dette i tillegg	 rer i forhold til andre grupper, og
til den betydelige andel, 16 prosent,	 økende forskjeller mellom by og land.
som var trangbodde.

Om lag halvparten av de som bor
trangt (4 prosent) føler ikke at de
har for lite plass. De aller fleste av
disse er enslige under 45 år og små-
barnsfamilier. Særlig blant unge ens-
lige var det mange trangbodde (22
prosent av alle) som ikke følte de
hadde for lite plass. Nesten alle ensli-
ge under 45 år som bor trangt uten å
føle det, har bare ett rom, mens de
tilsvarende blant småbarnsfamiliene
har boliger med forholdsvis få rom
(2-4).

På den annen side var det 11 prosent
som ikke var trangbodde slik vi defi-
nerer det, men som likevel følte at de
hadde for lite plass. Det var først og
fremst blant yngre par, enslige forsør-
gere og småbarnsfamilier at en stor
andel følte at de hadde for lite plass
selv om de ikke var trangbodde. Det
gjaldt i disse gruppene for om lag 20
prosent. Flertallet av disse var hus-
holdninger i 3-5-roms boliger med
like mange rom som personer. Blant

Mot økende ulikhet i
boligsituasjon?
Boligsituasjonen avspeiler fortsatt so-
siale skiller i befolkningen. Dette skyl-
des naturligvis at det er en klar sam-
menheng mellom standard, størrelse
og pris, som igjen fører til en sam-
menheng mellom husholdningens
inntekt og boligstandard og romslig-
het. Disse sammenhengene er muli-
gens forsterket etter dereguleringen
av boligmarkedet på begynnelsen av
1980-tallet.

Selv om både dårlig boligstandard og
trangboddhet er kraftig redusert når
en ser de siste 15 årene under ett, ser
en tendenser til økende ulikhet på
1990-tallet.

Vi har tidligere pekt på tendenser til
økende forskjeller i boligeie mellom
inntektsgrupper. Fra 1991 til 1995
viser levekårsundersøkelsene også
økende forskjeller i boligeie for ufag-
lærte arbeidere og lavere funksjonæ-

En ser også visse tendenser til økende
sosiale skiller i boligstandard . I 1991
var det 45 prosent av småbarnshus-
holdninger med lav inntekt som bod-
de trangt, dobbelt så stor andel som
gjennomsnittet for gruppen. Den til-
svarende andelen var i 1983 41 pro-
sent. I samme periode gikk andelen
trangbodde småbamshusholdninger
litt ned (fra 24 til 21 prosent)
(Finans- og tolldepartementet 1993).

Utviklingen i boligstandard er til nå
belyst ut fra noen minimumsstandar-
der for en god bolig. Her har det fun-
net sted en utjevning i boligstandard
mellom viktige befolkningsgrupper.
Det er vanskeligere å si noe om utvik-
lingen i ulikheten i boligstandard mer
generelt. Vi vet at det spesielt på
midten av 1980-tallet ble bygget
mange luksusboliger. Boligstørrelse
er en viktig side ved boligstandarden.
Boligarealet pr. person har blitt nes-
ten fordoblet i løpet av de siste 20
årene, fra 30 m2 i 1973 til 55 m2 i
1991.



del av personer 16 Ar og over i ulike familiefasegrupper som bor
som e'er bolig og fritidshus og disponerer bil, og andel som

()Jig, fritidshus eller disponerer bil. Prosent. 1995

Alle

Enslige under 25 år 1

Enslige 25-44 år

Par uten barn under 45 år

Enslig forsorger

Par med barn, yngste barn 0-6 år

Par med barn, yngste barn 7-19 år

Par uten barn, 45-66 år

Par uten barn, 67-79 år

Enslig, 45-66 år

Enslig, 67-79 år

0
	

20 	 40 	 60
Prosent

Bolig, fritidshus, bil:
	Eier alle tre 	 Eier 1-2 	 LI Eier ingen av disse

100

1 Unge enslige som bor hos foreldrene inngår ikke her. De er regnet med blant alle
Kilde: Levekårsundersøkelsen
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Andelen som bor svært romslig, dvs.
bor alene på minst 3 rom eller har
minst 2 rom pr. person i husholdnin-
gen, har okt fra 26 prosent i 1980 til
40 prosent i 1995, altså en økning
som i prosentpoeng er stone en re-
duksjonen i trangboddhet. Andelen
som bor svært romslig har heller ikke
som trangboddheten stagnert etter
1987, men har tvert imot forsatt å
vokse i samme tempo som i årene
1980-1987.

Resultater fra levekårsundersøkel-
sene kan også tyde på at det er blitt
stone forskjeller både mellom by og
land og mellom arbeidere og høyere
funksjonærer når det gjelder andelen
som bor svært romslig. Tallene er for
usikre til å slå fast at utviklingen har
vært slik, men det er viktig å følge
utviklingen framover.

Et annet mål for boligstandard utover
minimumsstandard er antallet bade-
rom (ev. kombinert med WC). I 1995
bodde 29 prosent av voksne i bolig
med minst to baderom. Dette var en
aning fra 24 prosent i 1991.

En av fire eier både bolig, bil
og fritidshus
Husholdningenes materielle standard
forbindes ikke bare med bolig, men
også med andre stone investerings-
objekter som bil, fritidshus, bat o.l. og
med utstyr som husholdningen rår
over, ofte utstyr knyttet til boligen.

Vi skal her se bort fra formues- eller
verdisiden av den materielle standar-
den, og igjen konsentrere oss om
minimumsstandarder, dvs. hva hus-
holdningene disponerer av de ulike
godene.

Den materielle standarden følger i
betydelig grad livsfasene. Blant de
yngre er det forholdsvis få som er
kommet langt i oppbyggingen av den
materielle standarden, og 10-20 pro-
sent har ennå ikke begynt oppbyggin-

gen. Oppbyggingen er tilsynelatende
kommet lengst blant middelaldrende
par uten barn, her eier bortimot halv-
parten både bolig, bil og fritidshus, så
godt som alle har minst en av de-
lene.

Blant eldre eier en mindre andel både
bolig, bil og fritidshus. Dette skyldes
dels at den eldre generasjonen aldri
har eid bolig, bil og fritidshus i sam-
me omfang som de middelaldrende
(en vesentlig stone del av de middel-
aldrende eide bolig, bil og fritidshus i
1995 enn i 1980), men også at de er
begynt å avvikle de store materielle
investeringene, enten fordi de ikke
har økonomi til å opprettholde stan-
darden eller fordi behovene ikke len-
ger er så store. De som var i alderen
67-79 år i 1995 eide sjeldnere bolig,

bil og fritidshus enn de gjorde 15 år
tidligere.

Det synes imidlertid også å være en
effekt av om en person er enslig eller
lever i par, i tillegg til en effekt av
livsfase. Den materielle standarden er
vesentlig lavere blant middelaldrende
eller eldre enslige enn blant par i
samme alder.

Materiel l standard mest
inntektsavhengig blant eldre
Forskjellene mellom lav- og hoyinn-
tektsgrupper i andel som eier både
bolig, bil og fritidshus er minst blant
de yngre, størst blant de eldste. Blant
småbarnsfamiliene er det en for-
holdsvis beskjeden forskjell mellom
inntektsgruppene mht. andelen som
både eier bolig, bil og fritidshus. Det



Tabell 4: Andel av Personer 16 br ag over 1 utvalgte famIllefasegruPPer som
bor i husholdning som både eier bolig og fritidshus og disponerer bil. Personer
som tilhører husholdninger i ulike deler av inntektsfordelingen. Prosent. 1991

1. 	 kvartill 2. 	 kvartil 3. 	 kvartil 4. kvartil

Par med barn, yngste barn
0-6 år 9 14 16 16
7-19 år 18 23 33 31

Par uten barn
45-66 år 26 29 38 43
67-79 år 12 24 31 52

Dette er personer som tilhorer firedelen av alle husholdninger med lavest disponibel inntekt pr. forbruksenhet
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kan både skyldes at behov er svært
viktig (f.eks. for bil), at arv/forskudd
på arv (fritidshus) spiller en rolle og
at inntekt i denne fasen kan variere
sterkt fra ar til an Blant skolebarns-
familier og blant middelaldrende par
uten barn er det noe større forskjeller
i materiell standard mellom inntekts-
gruppene. Størst er imidlertid for-
skjellene blant eldre par uten barn.
Dette kan skyldes at økonomien blant
de eldre spiller en større rolle for om
det er mulig å opprettholde høy stan-
dard. Det kan også spille inn at de
mest velhavende blant de eldste er de
yngste i denne gruppen, og at avvik-
lingsprosessen derfor ikke er kommet
så langt.

Velutstyrte barnefamilier
Bolig, bil og fritidshus er store inves-
teringer med betydelige driftsutgifter.
De anses for viktige i bestemmelsen
av en husholdnings materielle stan-
dard. Men også mindre investeringer
spiller en rolle. De mindre investerin-
gene har likevel mindre konsekven-
ser for husholdningens materielle le-
vekår og vil i stor grad avspeile for-
skjeller i behov og livsstil. Det har
sammenheng med at prisen for de
fleste av de typer utstyr som blir ana-
lysert her er såpass lav at de fleste
som føler et stort behov vil ha mulig-
het for å skaffe det.

Levekårsundersøkelsen i 1995 regist-
rerte en del utstyr som etter hvert blir

sett på som ganske grunnleggende:
vaskemaskin, fryser og telefon, og en
del mer moderne utstyr som fortsatt i
mindre grad enn de nevnte anses å
være nødvendighetsartikler (video
spiller, mikrobølgeovn og oppvask-

-

maskin). Over 90 prosent av hushold-
ningene har vaskemaskin, fryser eller
telefon, omtrent 60 prosent eier de
øvrige gjenstandene.

Det var så godt som ingen som ikke
hadde noe av dette utstyret, og 30
prosent hadde alle seks typer utstyr.
En sterk variasjon med livsfase i be-
holdningen av slikt utstyr viser klart
hvor viktig behov er. Barnefamiliene
har mest utstyr, bortimot halvparten
av barnefamiliene har alle de seks
typer, mens det i nesten alle grupper
av enslige bare er om lag hver tiende
som har alle typer utstyr. I alle fami-
liefasegruppene, med unntak av de
yngste enslige, er det svært få som
ikke har noen av delene.

Behov langt viktigere enn
inntekt for utstyr i boligen
Det ser i liten grad ut til å være et re-
sultat av dårlig økonomi at bestemte
typer utstyr ikke forekommer i en
husholdning. Det var 16 prosent av
personene som gav uttrykk for at de
gjerne ville hatt utstyr som de ikke
hadde, men at de ikke hadde rid til å
anskaffe det, altså en forholdsvis be-
skjeden del av de 70 prosent som
manglet en eller flere typer utstyr.

Andelen som gir uttrykk for mangler
er størst blant de yngre. Blant eldre
enslige, der svært få eier alle typer
utstyr, er det likevel bare 10 prosent
som gir uttrykk for mangler.

De fleste av de som uttrykker mang-
ler, savner en av de mer luksusprege-
de typer utstyr som video, mikro-
bølgeovn og oppvaskmaskin. Det har
sammenheng med at det er den ty-
pen utstyr som færrest har. Blant de
som ikke har slikt utstyr, er det bare
om lag 15 prosent som ikke har det
av økonomiske grunner. Blant de for-
holdsvis få som ikke har utstyr som
vaskemaskin, fryser og telefon er det
en noe større andel, om lag 25 pro-
sent, som oppgir at de mangler det
fordi de ikke har råd.
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På 1980-tallet fikk
flere fedre lang ar-
beidstid. Denne utvik-
lingen har nå snudd.
Færre fedre hadde
lange arbeidsuker i
1995 enn i 1991. Blant
modre har det vært en
forskyvning mot mer
heltidsarbeid i perio-
den. Mødre bruker
mindre tid til husar-
beid nå enn i 1991.
Denne nedgangen er
meat av en viss økning
blant fedre. Levekårs-
undersøkelsene tyder
ikke på at foreldre har
fått mer pressede tids-
budsjetter på 1990-tal-
let. Derimot ser vi
tegn til likere tidsbruk
blant modre og fedre
både hva yrkes- og
husarbeid angår.

Ragni Hege Kitterod og
Kari-Mette Roa/sø

Okt yrkesarbeid blant modre og lan-
ge arbeidsdager blant fedre har skapt
bekymring for tidspress og travelhet i
barnefamiliene (Berg, Lavik og Sol-
yang 1990). På 1980-tallet steg yr-
kesdeltakelsen blant modre samtidig
som de nye mødrene på arbeidsmar-
kedet i økende grad valgte heltids-
framfor deltidsarbeid (Gulbrandsen
og Hoel 1986, Kjeldstad 1991, Kjeld-
stad 1993). Samtidig fikk stadig flere
fedre lange arbeidsdager (130 1989,
Ellingsæter 1991, Barstad 1992). An-
delen med en ukentlig arbeidstid på
minst 45 timer steg markert og var
ved inngangen til 1990-ara høyere
blant fedre enn blant menn i andre
familiefaser. Tendensen til at den
mest aktive perioden i yrkeslivet i
økende grad faller sammen med
familieetablerings- og barnefasen, har
fått enkelte til å snakke om en "livsfa-
seklemme" (se f.eks. Ellingsæter
1991), eller om en periode med dob-
le og ofte motstridende krav til tid og
inntekt (Skrede 1989). Man har spurt
om det er slik at framtidig avanse-
ment i yrkeslivet i stadig stone grad
forutsetter arbeidsinnsats utover
normalarbeidsdag i småbarnsfasen
(Kjeldstad 1993). Dette kan i tilfelle
medføre sterkere tidspress i barnefa-
miliene. Så lenge lange arbeidsdager
i yrkeslivet først og fremst er et
mannsfenomen, kan det også bidra til
å opprettholde kjønnsforskjellene i
arbeidstid selv om flere modre arbei-
der heltid (ibid.). Tidspress i barnefa-
miliene avhenger imidlertid ikke bare
av tid i yrkeslivet. Også innsatsen i
hjemmet har betydning. Undersøkel-
ser av tidsbruk har vist at modre
brukte atskillig mindre tid til husar-
beid ved inngangen til 1990-åra enn
tidligere, og at denne reduksjonen i
noen grad har kompensert for øknin-
gen i yrkesarbeid (Haraldsen og
Kitterød 1992).

I denne artikkelen spør vi hvordan
foreldres arbeidstid og arbeidstids-
ønsker ser ut på midten av 1990-tal-

let og hvilke endringer som har fun-
net sted i forhold til tiårets begynnel-
se. Er det fremdeles slik at stadig fle-
re fedre har lange arbeidsdager, er
lange arbeidsdager fremdeles vanli-
gere blant fedre enn blant menn i
andre familiefaser, har det vært end-
ringer i mødres arbeidstid, er forskjel-
lene mellom fedres og modres ar-
beidstider blitt mindre, og hva synes
foreldre selv om den arbeidstiden de
har? Vi spør også om det har vært
endringer i den tiden foreldre bruker
til husarbeid. Har utviklingen i ret-
ning av mindre husarbeid blant mod-
re fortsatt på 1990-tallet, og er en
eventuell nedgang blant modre møtt
av en økning blant fedre? Er foreldres
dagligliv mer preget av travelhet i
dag enn ved inngangen til 1990-åra,
og hva har skjedd med arbeidsdelin-
gen mellom fedre og mødre?

Den generelle utviklingen på arbeids-
markedet belyses gjennom Statistisk
sentralbyrås løpende arbeidskraft-
undersøkelser (se f.eks. Statistisk
sentralbyrå 1995a), og vil i liten grad
bli beskrevet her.' Det er imidlertid
ikke mulig å skille ut fedre i arbeids-
markedsstatistikken. Derfor diskute-
res foreldres arbeidstid og arbeids-
tidsonsker i denne artikkelen på
grunnlag av levekårsundersøkelsene.
MOdres arbeidsmarkedstilpasninger
beskrives jevnlig i arbeidsmarkeds-
statistikken, men ettersom vi her ser
fedre og modre i forhold til hverand-
re, baseres også framstillingen av
mødres arbeidstid på levekårsunder-
søkelsene.

Færre fedre har lang arbeidstid
Generelt gikk sysselsettingen blant
menn ned på 1980-tallet. Utviklingen
var mest markert for unge og eldre.
Nedgangen har fortsatt på 1990-tal-
let, men er blitt mer moderat. Perio-
devis har det også vært en viss økning
(Statistisk sentralbyrå 1995b). Ifølge
levekårsundersøkelsene var 71 pro-
sent av alle menn 16-79 år sysselsatt i
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Begrep og kjennemerker i levekårsundersøkelsen:
Familiefase. Dette kjennemerket grupperer personer etter alder, samlivssta-
tus og om de har barn eller ikke. Det skilles mellom gifte og enslige. Både
samboende og formelt gifte regnes her som gifte. Ugifte og før-gifte som ikke
er samboende, regnes som enslige. Gruppene med barn omfatter personer
som bor sammen med egne barn, medregnet eventuelle stebarn og adoptiv-
barn, i alderen 0-19 år. I denne artikkelen ser vi spesielt på gifte/samboende
med yngste barn 0-6 år, gifte/samboende med yngste barn 7-19 år, og på
kvinnelige enslige forsørgere med barn 0-19 år. Enslige forsørgere inndeles
ikke etter barns alder. Det ville da bli få observasjoner i gruppene. Tall for
mannlige enslige forsørgere gis ikke ettersom det inngår få slike i utvalget.

Undersøkelsen er basert på et utvalg av personer, ikke husholdninger. Når vi
diskuterer arbeidsdeling mellom foreldre, ser vi tidsbruken blant fedre som
gruppe i forhold tidsbruken blant mødre som gruppe. I tabellene betegnes.ft

e/samb oende som par, men det er altså individopplysninger om tidsbruk
som vises, ikke husholdningsopplysninger.

Sysselsatte. Personer som vanligvis utfører  inntektsgìvende arbeid av minst
..gl.?F#4 :g!ygipjfghotptvtt4o ..;::rpgnes::':8ötmsys§ei§dtt6::::0ggä::d6.::§6.fif•ffi.idÏitidf''''I
fraværende på grunn av ferie, sykdom, permisjoner  o.1. regnes med.

Ukentlig arbeidstid deles inn som følger:
Kort deltid er samlet vanlig arbeidstid i hoved- og biYrke på under 20 timer
pr. uke.
Lang deltid er samlet vanlig arbeidstid i hoved- og biyrke pa 20-34 timer pr.

Vanlig heltid er samlet vanlig arbeidstid i hoved- og biyrrke på 35-44 timer pr.

La g* arbeidstid er samlet vanlig arbeidstid i hoved- og biyrke pa 45 timer
eller mer pr. uke. Både betalt og ubetalt overtidsarbeid regnes med.

Tabell 1: Andel sysselsatte, andel av de sysselsatte som har hiYrke, og andel av
de sysselsatte som vanligvis arbeider minst 45 timer pr. uke. Tall for menn i
utvalgte familiefaser. 1991 og 1995

Andel sysselsatte Andel av sysselsatte som har

1991 1995

Biyrke Lang arbeidstid

1991 1995 1991 1995

Alle' 73 71 16 17 33 33

Enslige 16-24 år 48 44 18 25 13 20
Enslige 25-44 år 78 83 14 19 31 35
Par 16-44 år, uten barn 89 88 9 16 31 27
Par med yngste barn 0-6 år 95 94 21 18 41 34
Par med yngste barn 7-19 år 95 94 19 17 46 40
Par 45-66 år, uten barn 82 73 11 15 26 31
Enslige 45-66 år, uten barn 68 67 8 15 26 37

1 Tallene gjelder for alle i alderen 16-79 år. Også familiefaser som ikke er spesifisert i tabellen, er inkludert

1995, mot 73 prosent i 1991 (tabell
1). Utviklingen var forskjellig for uli-
ke aldersgrupper. Mens nivået har
vært stabilt blant menn under 45 år
sett under ett, er det blitt færre sys-
selsatte blant dem som er eldre. An-
delen sysselsatte er høyere blant
menn med hjemmeboende barn enn
blant menn i andre familiefaser. Både
blant fedre med barn under skoleal-
der og fedre med bare eldre barn, er
94 prosent sysselsatt. Nivået var om-
trent det samme i 1991.

På 1980-tallet så man tendenser til
økende ulikhet i fordelingen av det
inntektsgivende arbeidet blant menn
i den forstand at flere stod uten ar-
beid, mens de yrkesaktive arbeidet
mer. Flere tok bijobber, og flere fikk
lang arbeidstid (Barstad 1992). An-
delen sysselsatte menn med biyrke
økte fra 11 prosent i 1980 til 16 pro-
sent i 1991, mens andelen med lang
arbeidstid steg fra 28 til 33 prosent i
samme periode (Statistisk sentralbyrå
1992b). Ved inngangen til 1990-åra
var det særlig fedre som hadde lange
arbeidsdager. 41 prosent av små-
barnsfedrene og 46 prosent av fedre
med barn i skolealder hadde en
ukentlig arbeidstid på minst 45 timer
i 1991 (tabell 1). Dette var en økning
på henholdsvis 7 og 8 prosentpoeng i
forhold til 1980.

Etter 1991 har utviklingen mot mer
ekstrajobbing og lengre arbeidstid
stoppet opp. For fedres vedkommen-
de ser den faktisk ut til å ha snudd.
Ser vi alle sysselsatte menn under ett,
var andelen med biyrke omtrent
uendret fra 1991 til 1995. Det samme
gjaldt andelen med lang arbeidstid
(tabell 1). Blant fedre ser det imidler-
tid ut til at lang arbeidstid er blitt
mindre vanlig på 1990-tallet. 34 pro-
sent av småbarnsfedrene og 40 pro-
sent av fedre med barn i skolealder
har nå en ukentlig arbeidstid på
minst 45 timer. Dette er en reduksjon
på henholdsvis 7 og 6 prosentpoeng i
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forhold til 1991. Andelen fedre med
lange arbeidsuker steg klart på 1980-
tallet. Levekårsundersøkelsene viser
at økningen, til tross for den generel-
le arbeidstidsforkortelsen ved årsskif-
tet 1986/1987, 4 var markert både i
perioden 1983-1987 og i perioden
1987-1991. Utviklingen på 1990-tal-
let innebærer at andelen sysselsatte
fedre med lang arbeidstid nå er tilba-
ke på 1980-nivå. Andelen med biyrke
er også noe redusert siden 1991, men
her er endringen liten og statistisk
usikker.

Endringstall basert på grupperte
timeinndelinger av arbeidstid kan
imidlertid være vanskelige å tolke
Fordelingen innen gruppene kan væ-
re forskjellig på ulike tidspunkt. En
forskyvning fra lang arbeidstid til
vanlig heltid kan innebære ganske
små endringer, eksempelvis fra 45 til
44 timer pr. uke, eller mer omfatten-
de forandringer. Men også gjennom-
snittstall, som altså tar hensyn til hele
spredningen i arbeidstidsmønsteret,

der på at sysselsatte fedre bruker
mindre tid til yrkesarbeid i dag enn
ved inngangen til 1990-åra. Både
blant småbarnsfedre og blant fedre
med barn i skolealder var den gjen-
nomsnittlige ukentlige arbeidstiden
noe lavere i 1995 enn i 1991 (tabell
2).

Selv om lang arbeidstid er blitt noe
mindre vanlig blant fedre, er det
fremdeles slik at fedre er blant de
grupper av menn som oftest arbeider
minst 45 timer pr. uke. Fremdeles
har altså hver 3. småbarnsfar og 4 av

Tabeti 2: Gjennomsnittlig ..uk4ht. AOW..
lig arbeidstid for sysselsatte
fedre med barn i ulike : -:aldét'Orup -pt.: •
..Tithet:1991•:-.64:1995 •-• 	 • • 	 • •.• •

1991 	 1995

Par med yngste barn 0-6 år 	 44,8 	 43,5
Par med yngste barn 7-19 år 	 45,5 	 44,5

10 fedre med barn i skolealder en
ukentlig arbeidstid som langt oversti-
ger normalarbeidstiden. Dette
"ekstraarbeidet" i forhold til normal-
arbeidstiden kalles ofte merarbeid og
omfatter alle former for arbeid som
kommer i tillegg til ordinær arbeids-
tid, både betalt og ubetalt overtid og
biarbeidsforhold (Ellingsæter 1988).
Analyser har vist at årsakene til fed-
res lange arbeidstid er sammensatte.
Både økonomiske behov, karriere-
ønsker og krav fra arbeidsplassen
spiller inn (Ellingsæter 1991). Det er
vanskelig å forklare tendensen til
mindre merarbeid blant fedre på
1990-tallet. Muligens har den sam-
menheng med at det økonomiske
presset i barnefamiliene er blitt mind-
re. Reduserte renteutgifter bidrog til
at barnefamiliene fikk en sterk øk-
ning i disponibel inntekt fra 1992 til
1993 (Pedersen 1995). Det kan også
tenkes å ha betydning at mødre bi-
drar med en større del av familieinn-
tekten enn tidligere. Ifølge arbeids-
kraftundersøkelsene har yrkesprosen-
tene blant småbarnsmødre steget noe
på 1990-tallet. Som vi skal se senere,
ser det også ut til å ha vært en for-
skyvning mot mer heltidsarbeid blant
mødre i perioden. En økning i mød-
res yrkesarbeid har ikke bare konse-
kvenser for den økonomiske situasjo-
nen i husholdningen, men kan også
antas å medføre større krav til fedres
innsats hjemme. Dette vil i tilfelle leg-
ge visse begrensninger på yrkesinn-
satsen. Videre kan det tenkes at
mindre merarbeid blant fedre er en
konsekvens av den offentlige debat-
ten om mannsrollen, hvor fedre opp-
fordres til å prioritere barn og hjem.

Hvor mye jobber " overtids-
pappaene"?
I de siste åras diskusjon om menns
forhold til arbeid og familie har en-
kelte introdusert uttrykket "60-timers
mannen" som en betegnelse for menn
som har interessante og utfordrende
jobber og sterkt yrkesengasjement,

som prioriterer jobb framfor familie
og som stiller opp når bedriften kre-
ver det. Disse overtidsarbeidende
mennene har, hevdes det, lite tid til
barn og husarbeid (Kvande 1994).

Selv om mange fedre har lang ar-
beidstid, tyder imidlertid levekårsun-
dersøkelsen på at relativt få faktisk
arbeider så mye som 60 timer i uka.
Fedre med lang arbeidstid (mer enn
45 timer pr. uke) arbeider i gjennom-
snitt 55,5 timer pr. uke. Har man 5
dagers arbeidsuke, innebærer dette
en arbeidstid på vel 11 timer pr. dag.
Variasjonen er stor. 9 prosent av alle
sysselsatte småbarnsfedre har en
ukentlig arbeidstid på 45-49 timer,
15 prosent arbeider mellom 50 og 60
timer i uka, mens 11 prosent arbeider
minst 60 timer pr. uke (tabell 3).
Blant fedre med skolebarn er tilsva-
rende andeler henholdsvis 11, 15 og
14 prosent.

	Tabell 3: Andel av sysselsatte 	 ono
	med lang ukentlig arbeidstid, 	 li/

fordelt etter arbeidstidens lengde.
Tall for fedre med barn i ulike
aldersgrupper. Prosent. 1995

	45-49 50-54 55-59	 60
	timer 	 timer 	 timer 	 timer +

Par med
yngste barn
0-6 år
Par med
yngste barn
7-19 år
	 11 	 11 	4	 14

60 timers arbeidsuke er altså langt
fra noen typisk tilpasning for fedre,
men arbeidsmengden er selvsagt be-
tydelig for dem det gjelder. Med 5
dagers arbeidsuke blir den daglige
arbeidstiden minst 12 timer. Med rei-
setid på toppen innebærer dette mye
fravær fra hjemmet.



Andel av yrkesaktive
ulike sosiookononiiske

er som vanligvis arbeider minst
er pr. uke. Prosent. 1995

Tabell 4: Andel sysselsatte, andel av de sysselsatte som har biyrke, og andel
av de sysselsatte som vanligvis arbeider minst 45 timer pr. uke. Tall for
kvinner i utvalgte familiefaser.  1991 og 1995

Andel sysselsatte Andel av sysselsatte som har

1991 1995

Biyrke Lang arbeidstid

1991 1995 1991 1995

Alle' 60 62 13 12 8 7

Enslige 16-24 år 46 52 22 18 6 6
Enslige 25-44 år 88 82 16 16 20 19
Par 16-44 år, uten barn 79 82 11 13 10 10
Enslige forsørgere 55 64 10 9 0 6
Par med yngste barn 0-6 år 74 74 12 10 5 5
Par med yngste barn 7-19 år 83 84 16 14 10 5
Par 45-66 år, uten barn 61 67 7 11 7 5
Enslige 45-66 år, uten barn 51 57 9 9 4 12
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Selvstendige og høyere funk-
sjonærer har oftest lang ar-
beidstid
I tråd med tidligere studier viser leve-
kårsundersøkelsen at funksjonærer
oftere enn andre grupper av ansatte
fedre har lang arbeidstid (figur 1).
Lang arbeidstid er dessuten mer ut-
bredt blant høyere enn blant lavere
funksjonærer. Nærmere halvparten
av de sysselsatte fedrene i sjiktet av
høyere funksjonærer har arbeidsuker
på minst 45 timer. Interessante og
krevende jobber med mye ansvar er
trolig vanligere her enn blant andre
ansatte. Stor arbeidsinnsats i disse
yrkene kan dessuten være en selv-
valgt investering i karriere på lengre
sikt (Ellingsæter 1988).

Særlig blant selvstendige næringsdri-
vende fedre er det mange som har
lang arbeidstid. For selvstendige
utenom primærnæringene gjelder
dette omtrent halvparten og for gård-

Faglærte
arbeidere

Ufaglærte
arbeidere
Funksjonærer,
lavere nivå eller
mellomnivå
Funksjonærer,
høyere nivå

Gårdbrukere
og fiskere

Andre
selvstendige

0 	 20 40 60 80 100
Prosent

' For at ikke gruppene skal bli for små, er
småbarnsfedre og fedre med storre barn slått
sammen

Kilde: Levekårsundersøkelsen

brukere og fiskere hele 8 av 10. I dis-
se gruppene kan nok skillet mellom
yrkesarbeid og andre gjøremål være
noe uklart slik at anslagene for ar-
beidstid blir mer usikre enn blant yr-
kesaktive for øvrig.

Svak økning i gifte mødres
arbeidstid
Arbeidskraftundersøkelsene viser at
sysselsettingen blant kvinner økte
markert fra 1980 til 1988 for deretter
å synke og stabilisere seg på 1986-
nivå fram til 1993. Fra 1993 så man
igjen en svak økning i sysselsettingen
blant kvinner (Statistisk sentralbyrå
1995b). Ifølge levekårsundersøkelsen
hadde 62 prosent av alle kvinner 16-
79 år inntektsgivende arbeid i 1995.
Andelen var omtrent den samme som
i 1991 (tabell 4). Også for de gifte
mødrene var sysselsettingen stabil i
perioden. 74 prosent av småbarns-
mødrene 5 og 84 prosent av mødre
med barn i skolealder har inntektsgi-
vende arbeid. Dette er omtrent det
samme som i 1991. Arbeidskraftun-
dersøkelsene viser imidlertid at det
har vært en viss sysselsettingsvekst
blant småbarnsmødre i perioden. Et-
ter en sterk økning fra 1980 til 1987,
var andelen sysselsatte i denne grup-
pen stabil fram til 1991, for så å øke

med et par prosentpoeng fram til
1994. Disse endringene er altså ikke
fanget opp i levekårsundersøkelsene.

På 1980-tallet så man en klar tendens
til at de nye mødrene på arbeidsmar-
kedet valgte heltidsarbeid oftere enn
tidligere generasjoner av mødre (Gul-
brandsen og Hoel 1986). Denne veks-
ten stagnerte noe ved inngangen til
1990-åra (Gulbrandsen og Ulstrup
Tønnesen 1991). Resultater fra leve-
kårsundersøkelsene kan tyde på at
det for småbarnsmodrenes vedkom-
mende har vært en viss forskyvning
fra deltids- til heltidsarbeid på første
halvdel av 1990-tallet. I 1995 arbei-
det 46 prosent av småbarnsmødrene
heltid (minst 35 timer pr. uke) (tabell
5). I 1991 var andelen 40 prosent. I
1995 hadde småbarnsmødre en gjen-
nomsnittlig ukentlig arbeidstid på
29,8 timer pr. uke, mot 28,1 timer i
1991. Endringstendensen her er rik-
tignok ikke statistisk sikker, men også
arbeidskraftundersøkelsene viser at
det var en forskyvning fra deltids- til
heltidsarbeid blant sysselsatte modre
på første halvdel av 1990-tallet. An-
delen heltidsarbeidende blant modre
med barn under skolealder økte iføl-
ge disse fra 38 prosent i 1991 til 42
prosent i 1994. 6

Tallene gjelder for alle i alderen 16-79 år. Også familiefaser som ikke er spesifisert i tabellen, er inkludert
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Blant gifte mødre med barn i skoleal-
der ser det ut til å ha vært en viss re-
duksjon i arbeidstiden på første halv-
del av 1990-tallet. Andelen med sær-
lig lang arbeidstid ser ut til å ha gått
ned, men også denne endringen er
statistisk usikker. I 1991 var den
gjennomsnittlige arbeidstiden 31,8
timer pr. uke. I 1995 var gjennom-
snittet 30,4 timer. Dermed tyder mye
på at det er blitt mindre forskjell mel-
lom arbeidstiden blant småbarns-
mødre og mødre med skolebarn enn
tidligere.

Mer yrkesarbeid blant enslige
forsørgere
I 1995 var 64 prosent av kvinnelige
enslige forsørgere sysselsatt (tabell
4). I 1991 var andelen 55 prosent.
Det ser altså ut til at flere enn tidlige-
re har inntektsgivende arbeid, men
ettersom utvalgene av enslige forsør-
gere er små, må endringstallene tol-
kes med forsiktighet. Det ser også ut
til å ha vært en forskyvning mot mer
heltidsarbeid blant enslige forsørgere.
Mens 55 prosent av de sysselsatte
hadde full jobb i 1991, gjaldt dette
hele 66 prosent i 1995 (tabell 5). I
1995 var den gjennomsnittlige ukent-
lige arbeidstiden 33,2 timer pr. uke,
mot bare 29,4 timer i 1991.

Heltidsarbeid vanligst blant
høyere funksjonærer
Vi vet fra andre studier at utdan-
ningsnivået har konsekvenser for

g gjennomsnittlig ukentlig
sent/timer. 1991 og 1995

modres valg av arbeidstid. Heltidsar-
beid er vanligst blant kvinner med
høy utdanning. Ellingsæter (1994)
ser dette i sammenheng med at ut-
danning skaper avgjørende skiller i
interesser og preferanser og virker
inn på i hvilken grad yrkeslivet blir en
arena for identitet, selvrealisering og
belønning. I levekårsundersøkelsen
gjenspeiles dette for modres vedkom-

Figur 2: Ukentlig arbeidstid
blant y 	
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Kilde: Levekårsundersøkelsen

mende i ulike arbeidstidsmønstre for
ulike sosioøkonomiske grupper (figur
2). Kort deltid er vanligst i arbeider-
yrkene og blant lavere funksjonærer.
Hele 1 av 4 sysselsatte modre i disse
gruppene arbeider under 20 timer pr.
uke. Heltidsarbeid er vanligst blant
høyere funksjonærer. 63 prosent av
modre i slike yrker arbeider fulltid,
mens kort deltid er svært sjelden.

Mindre forskjell mellom fedres
og mødres arbeidstid
Arbeidskraftundersøkelsene viser en
klar utvikling mot større likhet i
menns og kvinners arbeidstid siden
begynnelsen av 1980-tallet. Menns
gjennomsnittlige arbeidstid har gått
ned, mens kvinners har økt. I perio-
den 1980-1994 ble forskjellen mel-
lom sysselsatte menns og kvinners
ukentlige arbeidstid redusert med to
timer (Statistisk sentralbyrå 1995b).

Vi vet fra tidligere undersøkelser at
det både blant småbarnsforeldre og
foreldre med skolebarn var en utvik-
ling mot større likhet i arbeidstid i
løpet av 1980-åra. Levekårsunder-
søkelsene tyder på at denne utviklin-
gen, for småbarnsforeldres vedkom-
mende, har fortsatt på første halvdel
av 1990-tallet. I 1991 hadde små-
barnsfedre i gjennomsnitt nærmere
16 timer lengre arbeidsuke enn små-
barnsmødre. I 1995 var forskjellen
nærmere 14 timer. Men til tross for
en viss utjevning, er det altså frem-
deles betydelige forskjeller. Det å ha
små barn har ennå klare konsekven-
ser for kvinners tilpasninger i arbeids-
markedet, mens svært få fedre velger
redusert arbeidstid. Biyrke, og særlig
lang arbeidstid, er fremdeles atskillig
mer utbredt blant fedre enn blant
modre (se tabellene 1 og 4). Mens 18
prosent av sysselsatte småbarnsfedre
har biyrke, gjelder dette bare 10 pro-
sent av sysselsatte mødre, og mens
34 prosent av småbarnsfedrene har
lang ukentlig arbeidstid, gjelder dette
bare 5 prosent av mødrene. For

410
1-19

timer
20-34
timer

35-44
timer

45
timer +

Gjennomsnittlig
arbeidstid pr. uke

Par med barn 0-6 år 1991 27 34 35 28,1
1995 23 31 41 5 29,8

Par med barn 7-19 år 1991 16 33 42 10 31,8
1995 16 36 42 5 30,4

Enslige forsorgere 1991 20 25 55 0 29,4
1995 15 19 60 6 33,2
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menns vedkommende er lange ar-
beidsuker minst like vanlig blant fed-
re som blant menn i andre familie-
faser. For kvinners vedkommende
forekommer lang arbeidstid først og
fremst blant enslige og gifte/sambo-
ende uten barn.

Blant foreldre med barn i skolealder
er kjønnsforskjellene i arbeidstid om-
trent uendret i forhold til 1991. I
gjennomsnitt arbeider fedre her om
lag 14 timer mer pr. uke enn mødre.
Også her er lang arbeidstid atskillig
vanligere blant sysselsatte fedre enn
blant sysselsatte modre. Andelen med
biyrke er imidlertid omtrent den sam-
me blant begge kjønn.

1 av 5 ansatte fedre ønsker
kortere arbeidstid
Mange fedre bruker mer tid i yrkesli-
vet enn de ideelt sett ville ønske. 19
prosent av ansatte småbarnsfedre og
22 prosent av ansatte fedre med barn
i skolealder kunne tenke seg kortere
arbeidstid med en tilsvarende reduk-
sjon i lønnen (tabell 6). Svært få øns-
ker lengre arbeidstid, mens om lag
3/4 er fornøyd med den arbeidstiden
de har. Opplysninger om arbeids-
tidspreferanser er imidlertid vanskeli-
ge å tolke. For de fleste er nok spørs-
målet om tilfredshet med nåværende
arbeidstid og ønsker om alternative
ordninger temmelig hypotetisk. Det
er derfor uklart om folk faktisk ville
foreta arbeidstidsendringer dersom
de fikk mulighet for det. Opplysnin-
gene gir likevel en pekepinn om i
hvilken grad man ønsker mer rom for
gjøremål utenom jobben, og i hvilken
grad nåværende arbeidstid oppleves
som ideell eller ikke.

Det ser ut til at det de siste åra har
vært en viss endring i menns arbeids-
tidsønsker. Noe flere enn før ønsker
kortere arbeidstid. I 1995 gjaldt dette
17 prosent av alle ansatte menn, mot
13 prosent i 1991 og 11 prosent i
1987. Andelen som ønsker lengre ar-

Tabell 6: Andel ansatte fedre og niodee
hovedyrke, og andel . ønsker lengre.
eller iiiket -tilSVArende.:4991.•Og

beidstid har derimot vært stabil. End-
ringene gjelder for menn i de fleste
familiefaser, også for fedre. Både
blant småbarnsfedre og fedre med
barn i skolealder var det noe flere
som ønsket kortere arbeidstid i 1995
enn i 1991 (tabell 6). 7 Sett i lys av at
arbeidstiden faktisk er noe redusert
blant småbarnsfedre i perioden, er
dette en overraskende utvikling. Mu-
ligens er det blitt større bevissthet om
viktigheten av å investere tid og kref-

som ønsker kortere arbeidstid i
arbeidstid, forutsatt at lønnen reduseres

ter hjemme mens barna er små, men
endringen kan også være en konse-
kvens av at lengre arbeidstid blant
mødre innebærer større krav til fed-
res innsats hjemme. En mulig grunn
kan også være at det økonomiske
presset har blitt mindre slik at flere
faktisk kan ha råd til å redusere ar-
beidstiden.

Ikke uventet er det først og fremst
fedre med lang arbeidstid som kunne

ønsker kortere arbeidstid ønsker lengre arbeidstid

1991 1995 1991 1995

Fedre
Par med barn 0-6 år 15 19 5 6
Par med barn 7-19 år 18 22 1 1

Modre
Par med barn 0-6 år 21 29 8 7
Par med barn 7-19 år 16 15 8 7
Enslige forsørgere 6 25 16 11
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tenke seg å arbeide mindre selv om
lønnen gikk ned. 30 prosent av ansat-
te småbarnsfedre med en ukentlig
arbeidstid på minst 45 timer, og hele
45 prosent blant fedre med barn i
skolealder og tilsvarende arbeidstid,
ville gjerne bruke mindre tid i yrkesli-
vet (figur 3). Blant fedre med vanlig
heltidsarbeid er andelene henholdsvis
15 og 9 prosent. Sett på bakgrunn av
at arbeidsmiljøloven faktisk åpner for
nedsatt arbeidstid for arbeidstakere
med omsorgsansvar, er det rart at
såpass mange fedre ønsker kortere
arbeidstid uten at de faktisk søker om
arbeidstidsreduksjoner. Ettersom
ønskene om kortere arbeidstid gjel-
der uansett om lønnen reduseres, kan
det ikke være økonomiske forhold
som hindrer dem i å arbeide mindre.
Muligens oppleves kravene på jobben
som såpass omfattende at arbeids-
tidsreduksjoner ikke virker realistis-
ke, kanskje er normer om heltidsinn-
sats på arbeidsplassen så sterke at
man rett og slett ikke kommer på
muligheten av å arbeide mindre, eller
kanskje sees redusert arbeidsinnsats
som et hinder for framtidige karrie-
replaner.

Flere mødre enn før ønsker
kortere arbeidstid
Også for kvinners vedkommende er
det en tendens til at ansatte oftere
enn før ønsker kortere arbeidstid enn
de har. I 1995 gjaldt dette 18 pro-
sent, mot 13 prosent i 1991. Mønste-
ret varierer noe mellom ulike familie-
faser. Mens det har vært liten endring
blant gifte mødre med barn i skoleal-
der, er det flere gifte småbarnsmødre
enn tidligere som ønsker kortere ar-
beidstid. Hele 29 prosent av de ansat-
te sier her at de kunne tenke seg kor-
tere arbeidstid selv om lønnen ble
redusert (tabell 6). Ved inngangen til
1990-åra var andelen 21 prosent. 7
prosent ønsker lengre arbeidstid. Det-
te er omtrent samme andel som i
1991.

Endringen i retning av at flere uttryk-
ker ønsker om kortere arbeidstid, må
sees i lys av dreiningen mot mer hel-
tidsarbeid blant småbarnsmødre. Det
er først og fremst mødre med full
jobb som vil ha kortere arbeidstid.
Vel halvparten kunne her tenke seg å
redusere tidsinnsatsen i yrkeslivet (fi-
gur 4). Dette tyder på at mange opp-
lever full jobb som ganske slitsomt.
Mens heltidsarbeidende småbarns-
mødre ønsker kortere arbeidstid, har
mødre med korte deltidsordninger
det motsatte problemet. Her ønsker
mange, 23 prosent, lengre arbeidstid
enn de faktisk har8 . Alt i alt ville 36
prosent av alle ansatte småbarnsmød-
re ideelt sett foretrekke en annen
arbeidstidsordning enn den de har.
Levekårsundersøkelsen gir ikke opp-
lysninger om hvilken arbeidstid som
ønskes, men tidligere studier har vist
at mødre med kort deltidsarbeid ofte
ønsker å arbeide lang deltid (Hobæk
1993). Vi vet heller ikke hva som
hindrer disse mødrene å arbeide mer.

Par med barn 0-6 år

Arbeidstid 1-19 timer

Arbeidstid 20-34 timer

Arbeidstid 35 timer og mer

Par med barn 7-19 år

Arbeidstid 1-19 timer

Arbeidstid 20-34 timer

Arbeidstid 35 timer og mer

Både ettersporsels- og tilbudsfaktorer
kan tenkes å ha betydning. Kanskje er
ikke arbeidsgiver villig til å utvide ar-
beidstiden, og kanskje er det mang-
lende barnetilsynsordninger eller
andre krav i forbindelse med familie-
livet som gjør det vanskelig å jobbe
mer.

Også blant mødre med barn i skoleal-
der varierer arbeidstidsønskene klart
med vanlig arbeidstid. Mønsteret er
det samme som blant smabarnsmød-
re, men nivået er et annet. 25 prosent
av de heltidsarbeidende kunne her
tenke seg kortere arbeidstid, altså at-
skillig færre enn blant småbarnsmød-
rene. Dette tyder på at selv om også
en del mødre med større barn synes
full jobb er slitsomt, er dette mindre
utbredt enn blant småbarnsmødre.
ønsker om lengre arbeidstid er imid-
lertid minst like vanlig blant mødre
med skolebarn som har korte deltids-
ordninger, som blant småbarnsmødre
med kort deltid.

Kilde: Levekårsundersøkelsen

Figur 4: Ansatte modre med ulik arbeidstid, etter hvorvidt de er forn :
sin nåværende arbeidstid, ønsker kortere arbeidstid  i hovedyrke, i
at lønnen reduseres tilsvarende, eller ønsker lengre arbeidstid.  Prose
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Alt i alt ser det ut til å være en viss
polarisering blant sysselsatte mødre
både når det gjelder arbeidstid og
arbeidstidsønsker. På den ene side er
det en del mødre med full jobb som
ønsker å arbeide mindre, på den an-
nen side en del mødre med korte del-
tidsordninger som ønsker å trappe
opp arbeidsinnsatsen. Størst tilfreds-
het ser det ut til å være blant mødre
med lang deltid. Her betrakter over
80 prosent av de ansatte sin nåværen-
de arbeidstid som ideell.

Som for fedrenes vedkommende kan
vi også for mødrene spørre hvorfor
ikke heltidsarbeidende som ønsker

kortere arbeidstid, faktisk reduserer
arbeidstiden så lenge det ikke er øko-
nomien som står i veien. Muligens
opplever også en del mødre etter-
hvert sterke normer om heltidsinn-
sats på jobben, kanskje føler enkelte
at det er vanskelig å holde seg faglig
oppdatert hvis arbeidsinnsatsen trap-
pes ned, og kanskje innebærer del-
tidsarbeid mindre interessante ar-
beidsoppgaver eller reduserer sjanse-
ne for lønnsopprykk og framtidig kar-
riere.

Blant enslige forsørgere har det vært
en markert endring i arbeidstidspre-
feranser på første halvdel av 1990-

tallet. Mens bare 6 prosent av de an-
satte her ønsket kortere arbeidstid i
1991, gjaldt dette hele 25 prosent i
1995 (tabell 6). ønsker om lengre
arbeidstid ser derimot ut til å ha blitt
noe mindre vanlig. Endringene har
trolig sammenheng med forskyvnin-
gene mot lengre arbeidstid blant ens-
lige mødre. Det er først og fremst hel-
tidsansatte som uttrykker ønsker om
kortere arbeidstid selv om lønnen
skulle minke tilsvarende. Andelen er
her 30 prosent.

Mer husarbeid blant fedre....
Tidspress og travelhet i hverdagen
avhenger ikke bare av tidsbindinger i
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yrkeslivet, men også av forpliktelser
hjemme. Tidsbruksstudier har vist at
utviklingen mot økt yrkesarbeid blant
mødre, er blitt fulgt av betydelige re-
duksjoner av tiden brukt til husar-
beid. Mødre ved inngangen til 1990-
åra brukte i gjennomsnitt vel 14 ti-
mer mindre pr. uke til vanlig husar-
beid enn modre ved inngangen til
1970-åra (Kitterod og Opdahl 1992).
Endringene var mest markert på
1970-tallet, men også på 1980-tallet
var nedgangen betydelig. Reduksjo-
nen i mødres husarbeid ble ikke møtt
av noen særlig økning blant fedre. På
begynnelsen av 1990-tallet brukte
småbarnsfedre i gjennomsnitt bare
om lag 1 time mer pr. uke til husar-
beid enn fedre et par tiår tidligere.
Alt i alt var det altså betydelige re-
duksjoner i foreldres tid til husarbeid
på 1970- og 1980-tallet, noe som bi-
drog til at dagliglivet ble mindre hek-
tisk enn mødres ate yrkesdeltakelse
skulle tilsi.

Vi vet ikke om endringen innebærer
at det faktisk produseres mindre
hjemme, økt effektivitet i husarbei-
det, mer bruk av tekniske hjelpemid-
ler, mer kjøp av ferdigvarer, eller nye
oppfatninger av hva som er aksepta-
bel standard i hjemmet. Det er gans-
ke sikkert flere forhold som spiller
inn, men det er rimelig å anta at end-
rede oppfatninger av nødvendig stan-
dard med hensyn til rengjøring, ryd-
ding og matlaging spiller en vesentlig
rolle (Haraldsen og Kitterød 1992),
det samme gjelder mer generelle
ideologiske og kulturelle endringer
(Grønmo og Lingsom 1986). Multi-
variate analyser tyder på at teknisk
utstyr har mindre å si for omfanget
av husarbeidet enn man ofte tror
(Langsether og Lomo 1996).

Selv om foreldre bruker langt mindre
tid til husarbeid enn tidligere, har
andre sider ved foreldrerollen fått
stone betydning. Praktisk barneom-
sorg og aktivt samvær med barn har

Okt i omfang (Kitterod 1992). I løpet
av 1970- og 1980-åra så man en be-
tydelig økning i foreldres tid til aktiv
omsorg for barn. Både blant fedre og
modre skjedde det en omprioritering
av innsatsen hjemme i retning av
mindre husarbeid og mer aktiv bar-
neomsorg. Fram til 1990 bestod end-
ringene i farsrollen først og fremst i
stone deltakelse i arbeidet med bar-
na, ikke i mer tid ved komfyr og
skurebater.

Det finnes ikke tidsbruksstudier som
kan fortelle hvordan foreldres tids-
monster hjemme har utviklet seg på
faste halvdel av 1990-tallet, men
levekårsundersøkelsen gir en peke-
pinn om endringer i tid til vanlig hus-
arbeid. Den gir imidlertid ikke opp-
lysninger om tid brukt til omsorg for,
og samvær med barn. Vi får derfor
ikke noe fullstendig bilde av innsat-
sen hjemme. Har utviklingen fra
1980-tallet med en reduksjon i mod-
res husarbeid og et stabilt nivå blant
fedre fortsatt på 1990-tallet, eller re-
presenterte inngangen til 1990-åra et
slags bunnivå når det gjelder tid til
praktisk husarbeid, slik at det ikke er
rom for ytterligere nedskjæring? Er
det fremdeles slik at endringer i fars-
rollen ikke gir seg utsalg i økt husar-
beid, eller er tendensen til lengre ar-
beidsdager i yrkeslivet blant modre
blitt fulgt av stone innsats hjemme
blant fedre?

I levekårsundersøkelsen er det spurt
hvor mange timer som vanligvis bru-
kes til husarbeid pr. uke. Som husar-
beid regnes her matlaging, rengjø-
ring, vask og stell av tøy m.m., men
ikke pass av barn og syke. 9 Spørsmå-
let har faste svaralternativer. Det er
derfor ikke mulig å regne ut gjen-
nomsnittlig tidsbruk.

Mens tidsnyttingsundersøkelser viser
at det var små endringer i fedres tid
til husarbeid på 1970- og 1980-tallet,
tyder levekårsundersøkelsene på at

fedre bruker noe mer tid til husarbeid
i dag enn ved inngangen til 1990-åra.
Mens halvparten av småbarnsfedrene
i 1991 utførte husarbeid mindre enn
5 timer pr. uke, gjaldt dette 41 pro-
sent i 1995 (figur 5). Andelen som
bruker fra 5 til 19 timer pr. uke har
Okt, men det er fremdeles svært få,
bare 5 prosent, som bruker minst 20
timer i uka. Det kan dermed se ut til
at endringer i farsrollen nå også kom-
mer til uttrykk ved okt deltakelse i
det rutinemessige husarbeidet, ikke
bare ved at man tar seg mer av barna
enn tidligere generasjoner av fedre.
Endringen kan ha sammenheng med
at forskyvninger mot lengre arbeids-
dager blant småbarnsmødre krever
stone innsats hjemme av fedre. Den
må også sees i lys av at 1980-åras ut-
vikling mot mer overtids- og ekstraar-
beid blant fedre ser ut til å ha snudd,
noe som kan ha gitt større rom for
andre gjøremål. Det er imidlertid
vanskelig å si hva som kom først, ten-
densen til mindre merarbeid i yrkesli-
vet, eller opptrappingen av husarbei-

Figur 5: Antall timer pr. uke
brukt til husarbeid blant fedre
med barn i ulike aldersgrupper.
1991 og 1995
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det. Men selv om småbarnsfedre bru-
ker noe mer tid til husarbeid enn tid-
ligere, er tidsinnsatsen for de flestes
vedkommende fremdeles forholdsvis
beskjeden. 3 av 4 småbarnsfedre bru-
ker under 10 timer pr. uke, eller mak-
simalt vel 1 time i gjennomsnitt pr.
dag, til husarbeid.

Fedre med barn i skolealder bruker
jevnt over noe mindre tid til husar-
beid enn småbarnsfedre, men også
her er det en viss tendens til at inn-
satsen har økt siden 1991 (figur 5).
Andelen som bruker under 5 timer
pr. uke har Ott noe ned, mens ande-
len som bruker lengre tid har økt.
Endringene er imidlertid mindre mar-
kerte enn blant småbarnsfedre.

.... og mindre blant modre
For mødres vedkommende ser det ut
til at tiden til husarbeid har fortsatt
ga ned på 1990-tallet. Særlig gjelder

Figur 6: Antall timer pr. uke
brukt til husarbeid blant modre
med barn i ulike aldersgrupper,
1991 og 1995
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Kilde: Levekårsundersøkelsene

dette for gifte småbarnsmødre og
enslige forsørgere. I 1991 brukte 22
prosent av småbarnsmødrene minst
30 timer pr. uke til husarbeid (figur
6). I 1995 var andelen redusert med
9 prosentpoeng. Noe flere enn for
utforte husarbeid mindre enn 20 ti-
mer pr. uke.

MOdre med barn i skolealder bruker
noe mindre tid til husarbeid enn
småbarnsmødre. Også i denne grup-
pen ser det ut til å ha vært en viss re-
duksjon i husarbeidet på forste halv-
del av 1990-tallet, men endringen er
mindre enn blant modre med yngre
barn.

Kvinnelige enslige forsørgere bruker
klart mindre tid til husarbeid i dag
enn ved inngangen til 1990-åra.
Mens 14 prosent brukte minst 30 ti-
mer pr. uke i 1991, gjaldt dette bare
2 prosent i 1995. Andelen som bru-
ker 10-19 timer pr. uke har derimot
økt. Endringer i tiden til husarbeid
ma sees i sammenheng med økt yr-
kesaktivitet i denne gruppen. Når fle-
re har inntektsgivende arbeid, og de
sysselsatte har lengre arbeidstid enn
for, blir tid og overskudd til husar-
beid mer begrenset.

Husarbeidet jevnere fordelt
mellom mødre og fedre
I likhet med yrkesarbeidet ser det ut
til at også husarbeidet er blitt noe jev-
nere fordelt mellom mødre og fedre
på forste halvdel av 1990-tallet. Også
på 1970- og 1980-tallet ble kjønnsfor-
skjellene i tiden til husarbeid redu-
sert, men endringen skyldtes da i ho-
vedsak at modre skar ned på hjem-
mearbeidet, ikke at fedre økte sin
innsats. Levekårsundersøkelsen kan
tyde på at dette monsteret er endret
på forste halvdel av 1990-tallet. Re-
duksjonen i mødres husarbeid er
mott av en viss økning blant fedre.
Ulikt hva som har vært tilfelle tidlige-
re, ser det dermed ut til å ha vært en
viss omfordeling av husarbeidet de

siste åra. Mens det tidligere er hevdet
at utviklingen mot mindre kjønnsfor-
skjeller i fordelingen av hjemmearbei-
det først og fremst har vært kvinners
ansvar (Grønmo og Lingsom 1986),
ser vi nå altså tegn til en viss opptrap-
ping av fedres engasjement i det ruti-
nemessige husarbeidet. Ettersom det
ikke er mulig å lage gjennomsnittsbe-
regninger for tid brukt til husarbeid
på grunnlag av levekårsundersøkel-
sene, kan vi ikke angi nærmere hvor
store disse endringene er. Av samme
grunn er det vanskelig å avgjøre om
aningen blant fedre tilsvarer ned-
gangen blant modre. Vi vet derfor
ikke hvorvidt utviklingen fra tidligere
med en klar reduksjon i barnefami-
lienes tid til husarbeid har fortsatt på
1990-tallet.

Travlere dager i barne-
familiene?
Da levekårsundersøkelsene ikke gir
noe fullstendig bilde av barnefami-
hers tidsmonster, kan vi ikke gi noe
klart svar på hvorvidt dagliglivet er
blitt travlere eller ikke siden inngan-
gen til 1990-åra. Opplysninger om
arbeidstid og tid brukt til husarbeid
tyder imidlertid på at nivået har vært
forholdsvis stabilt, men at det, særlig
blant småbarnsforeldre, har skjedd
en viss omfordeling både av betalt og
ubetalt arbeid. 1980-tallets utvikling i
retning av at stadig flere fedre hadde
lang arbeidstid, ser ut til å ha stoppet
opp og snudd, mens vi blant små-
barnsmødre ser en forskyvning mot
lengre arbeidstid. Ser vi fedres og
modres tid i sammenheng, var den
gjennomsnittlige samlede arbeidsti-
den for gifte småbarnsforeldre om-
trent den samme i 1995 som i 1991
(figur 7). Tendensen til at lang
arbeidstid er mer utbredt blant fedre
med hjemmeboende barn enn blant
menn i andre familiefaser, er også
blitt mindre markert. I 1995 var an-
delen med lang ukentlig arbeidstid
like høy blant menn i en del andre
familiefaser som den var blant fedre.
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Mens småbarnsfedre har redusert ti-
den til inntektsgivende arbeid, ser det
ut til å ha vært en viss opptrapping av
tiden til husarbeid. M0dre har deri-
mot redusert husarbeidstiden ytterli-
gere på 1990-tallet. Samlet sett kan
det altså se ut til at både småbarns-
fedre og småbarnsmødre  har omtrent
like lange arbeidsdager nå som ved
inngangen til 1990-ara, men at det
for fedres vedkommende har skjedd
en viss forskyvning fra betalt til ube-
talt arbeid, mens utviklingen for
mødre har gått i motsatt retning.
Tidsnyttingsundersøkelser har vist at
både mødre og fedre ved inngangen
til 1990-åra brukte atskillig mer tid til
praktisk omsorg for, og aktivt samvær
med, barn enn foreldre gjorde tidlige-
re. Slike oppgaver utgjorde i 1990 en
vesentlig del av foreldrenes tidsbud-
sjett. Vi vet ikke hvordan utviklingen
på dette området har vært på første
halvdel av 1990-tallet. Hvis endrin-
gen mot mer aktiv oppmerksomhet
om barn har fortsatt, kan dette ha
fat til en opplevelse av større travel-
het i hverdagen selv om yrkes- og
husarbeidet ikke tar mer tid enn

tidligere. Men mye arbeid i forbindel-
se med barn er selvvalgt og ønsket,
og bidrar neppe på samme måte som
det praktiske husarbeidet til en følel-
se av tidspress.

For fedre og modre med barn i skole-
alder er endringene hittil på 1990-
tallet mindre markerte enn for små-
barnsforeldres vedkommende. Også
her ser vi tegn til at lang arbeidstid
for fedre er blitt mindre vanlig, men
det har ikke vært forskyvninger mot
lengre arbeidstid blant modre. Det
ser ut til at den samlede tiden til
yrkesarbeid for fedre og mødre sett
under ett, faktisk er noe redusert i
perioden (figur 7). Som for små-
barnsforeldre har det vært tendenser
til omfordeling av husarbeidet ved at
fedre gjør noe mer, mens mødre gjør
noe mindre. Alt i alt kan det se ut til
at tidsbudsjettet blant foreldre med
barn i skolealder er blitt noe mindre
stramt i perioden. Men heller ikke
her vet vi hvordan tidsbruk knyttet til
barneomsorg har endret seg.

Kvinnelige enslige forsørgere bruker
mer tid til yrkesarbeid enn ved inn-
gangen til 1990-åra, både ved at flere
er sysselsatt, og ved at arbeidstiden
blant de sysselsatte har økt. Tiden til
husarbeid er derimot vesentlig redu-
sert, noe som kan ha bidratt til at den
samlede tid til yrkes- og husarbeid
har vært ganske stabil.

Til tross for at opplysninger om ar-
beidstid og husarbeid ikke peker i ret-
ning av at norske barnefamilier har
fått strammere tidsbudsjett på første
halvdel av 1990-tallet, tyder opplys-
ninger om arbeidstidsønsker på at
noe flere enn før gjerne vil ha mer
rom for andre gjøremål enn yrkesar-
beidet. For alle sysselsatte sett under
ett er det en klar tendens til at ønsker
om kortere arbeidstid ble mer ut-
bredt i perioden. Mønsteret gjelder
også for foreldres vedkommende, og
mest markert er endringene blant

enslige forsørgere. Det at flere uttryk-
ker ønsker om kortere arbeidstid kan
ikke uten videre tolkes dithen at opp-
levelsen av travelhet og tidspress har
blitt mer utbredt, men gir en indika-
sjon på at flere enn før ønsker, eller
har råd til, å ha større rom for gjøre-
mål utenom jobben.

Vi har her diskutert endringer i bar-
nefamiliers tidsbruk og tidsopplevelse
ved å se alle fedre under ett og alle
modre under ett. Trolig er det store
variasjoner i endringsmønsteret mel-
lom ulike grupper av foreldre. Det
kan derfor tenkes at noen har fått
mer hektiske hverdager enn tidligere,
mens andre har fått mer romslige
tidsbudsjett. Videre kan det tenkes at
noen har fått en jevnere kjønnsmes-
sig arbeidsdeling av lønnet og uløn-
net arbeid, mens andre har hatt en
utvikling i motsatt retning. Ytterligere
analyser av datamaterialet kan belyse
slike variasjoner nærmere.

1. For en oppsummering av utviklingstrekk
på arbeidsmarkedet på 1980- og første halv-
del av 1990-tallet, se kapitlet om Sosiale
indikatorer 1980-1995 i Samfunnsspeilet nr.
4, 1995.

2. Levekårsundersokelsens kartlegging av
arbeidstid skiller seg noe fra det som er
praksis i arbeidskraftundersøkelsene. I leve-
kårsundersøkelsen spor man om vanlig
arbeidstid pr. uke. I arbeidskraftundersøkel-
sen sixes r man om avtalt og faktisk arbeidstid
pr. uke (NOS C 256). Avtalt arbeidstid
gjelder antall arbeidstimer pr. uke som den
ansatte ifølge arbeidskontrakten skal være på
arbeid. For selvstendige, familiearbeidere og
ansatte uten arbeidstidsavtale registreres her
vanlig gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid
siste 4 uker. Faktisk arbeidstid gjelder antall
timeverk som ble brukt til inntektsgivende
arbeid i undersøkelsesuka.

3. For barns vedkommende gjenspeiles disse
endringene, samt endringer i mødres
arbeidstid, i at færre enn før opplever at
minst en av foreldrene har lang arbeidstid. I
1991 hadde 43 prosent av barn 0-15 år minst
én forelder med lang arbeidstid. I 1995 var
andelen 28 prosent. Endringene har vært
mest markert blant de yngste barna.
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4. Fra årsskiftet 1986/1987 ble det iverksatt
en generell arbeidstidsforkortelse til 37 1/2
time pr. uke. Den gjaldt først og fremst
arbeidere som hadde avtale om lengre
arbeidstid enn funksjonærer.

5. Det er viktig å være klar over at også
mødre med svangerskaps- eller omsorgsper-
misjon regnes som sysselsatte. En del av de
sysselsatte mødrene utførte altså ikke inn-
tektsgivende arbeid på intervjutidspunktet.

6. Tallene er beregnet på grunnlag av
tabeller i NOS C 20 og NOS C 256 (Statistisk
sentralbyrå 1992a og 1995a). I arbeids-
kraftundersøkelsene klassifiseres sysselsatte
med en ukentlig arbeidstid på 1-36 timer
som deltidsarbeidende. Unntaket er sysselsat-
te med en arbeidstid på 30-36 timer pr. uke
som oppgir at det ikke finnes heltidsarbeid i
yrket. Disse klassifiseres som heltidsarbeiden-
de. I beregningene her har vi imidlertid valgt
å regne disse som deltidsarbeidende.

7. For alle menn sett under ett er endringene
på 1990-tallet statistisk signifikante. Når
materialet brytes ned på familiefasegrupper,
blir antall personer lavere. Endringene er
derfor ikke signifikante for hver enkelt
familiefasegruppe.

8. Levekårsundersøkelsens spørsmål om
ønsker om lengre arbeidstid kan ikke
sammenlignes med arbeidskraftundersøkel-
sens mål på undersysselsetting. For å bli
klassifisert som undersysselsatt må følgende
betingelser være oppfylt: Man må arbeide
deltid, man må ønske lengre arbeidstid enn
man har, man må ha søkt om å få lengre
arbeidstid, og man må kunne starte med
lengre arbeidstid innen 1 måned (Hobæk
1993). Dette er altså et strengere mål enn det
som benyttes i levekårsundersøkelsene.

9. Opplysningene her er ikke helt sammen-
lignbare med dem som kommer fram i
tidsnyttingsundersokelser. I tidsnyttings-
undersøkelser registreres tidsbruk ved at folk
fører dagbok hvor de for hvert kvarter
noterer sine gjøremål. Dette gir mer nøyak-
tige opplysninger enn vanlige spørreskjema
hvor folk blir bedt om å angi tidsbruk i løpet
av en dag, en uke o.l. Særlig når det gjelder
aktiviteter som ikke er klart avgrenset i tid,
men består av bidrag av varierende lengde i
løpet av uka, kan det være vanskelig å angi
korrekt tidsbruk i utvalgsundersøkelser uten
dagbokføring. Levekårsundersøkelsens opp-
lysninger om tid til husarbeid er derfor mind-
re nøyaktige enn opplysninger fra tids-
nyttingsundersøkelser.
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alene:

 personer i enpersonhtisholdninger. Fleri3ersorlhlisholdniriger er
definert ved at flere personer er fast bosatt i samme bolig og har minst ètt
a	 maltla telles.

Enslig: Personer
bor alene.

som ikke er gift eller samboende. Det store flertallet av disse

Sjelden - 	 teit .......,-...ödeVenner::::: ,Poi$oner som, bortsett
medlemmer av egen familie, ikke har noen gode venner på stedet, eller som
er sammen med disse sjeldnere enn hver måned.
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Flere aleneboende,
men faure venneløse

Stadig flere bor alene,
og færre har besøks-
kontakt med mange
naboer. Det mest på-
fallende utviklings-
trekket i det sosiale
kontaktmonsteret er
imidlertid at flere opp-

ir å ha en fortrolig
venn utenom egen
familie. Flest sosialt
isolerte og ensomme
finner en blant de
eldste kvinnene.
Andre grupper som
oftere enn andre opp-
gir at de føler seg
ensomme er alene-
boende, enslige og
ikke-yrkesaktive.

Anders Barstad

Går vi mot et samfunn preget av stør-
re ensomhet og mindre solidaritet og
fellesskap, slik det ofte hevdes? "Opp-
løsning av sosiale nettverk" er en
standardforklaring på økningen av en
rekke sosiale problemer, blant annet
selvmord og kriminalitet. Hvilken
støtte kan en hente for slike antakel-
ser i levekårsundersøkelsene?

Gode familie-, vennskaps- og nabore-
lasjoner representerer viktige ressur-
ser i mange sammenhenger. Mange
undersøkelser viser betydningen av
sosial støtte for fysisk og psykisk hel-
se. Studier av subjektiv livskvalitet
tyder på at sosiale relasjoner er blant
de sidene ved levekårene som betyr
mest for livskvaliteten. Kvaliteten på
ektefelle- eller samboerrelasjonen sy-
nes å bety spesielt mye. Hvilke sosiale
relasjoner som er de viktigste vil
imidlertid variere med hvilken livs-
fase en er i. For ungdom betyr foreld-
re og venner spesielt mye, mens et
godt naboskap kan være viktig for
eldre og andre ikke-yrkesaktive, som
mer enn andre er avhengig av et godt
nærmiljø (Barstad 1993).

Før vi går videre til å se på utviklin-
gen i de sosiale relasjonene, må det
nevnes at levekårsundersøkelsene  har
visse begrensninger som kilde til for-
ståelse av de sosiale relasjonenes ut-
vikling. For det første er hovedvekten
lagt på de rent kvantitative sidene
ved de sosiale kontaktene. Blant an-
net blir det spurt om hvor ofte den
enkelte "treffer" foreldre, søsken,
venner og naboer (brev- og telefon-
kontakter inngår ikke). Vi vet med
andre ord langt mindre om utviklin-
gen i de sosiale relasjonenes innhold,
om graden av konflikt og støtte. Et
annet problem er at spørsmålene ikke
omfatter all familiekontakt, for ek-
sempel ikke kontakten med tanter,
onkler eller besteforeldre. Spørsmåle-
ne om vennskap gjelder vennskap
utenom ens egen familie. Et tredje
problem er at noen kan ha vanskelig
for å innrømme at de har liten sosial
kontakt i en intervjusituasjon. Spe-
sielt kan det være vanskelig å inn-
rømme at en ikke har fortrolige ven-
ner utenom familien, eller at en føler
seg ensom. En må derfor regne med
en viss underrapportering i svaret på

Ingen fortrolig venn: Personer som, bortsett fra medlemmer av egen familie,
ikke har noen som står dem nær, og som de kan snakke fortrolig med.

Sosialt isolert: Personer som bor alene, og som verken har kontakt med nære
familiemedlemmer (foreldre, søsken eller voksne barn), gode venner (på
bostedet eller andre steder) eller naboer så ofte som ukentlig.
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slike spørsmål. Det er vanskelig å si
om underrapporteringen øker eller
minsker over tid, men med tanke på
den økte åpenhet og debatt om slike
spørsmål, er det kanskje mest sann-
synlig at underrapporteringen blir
noe mindre over tid.

Flere aleneboende og enslige
Det blir stadig mer vanlig å bo alene.
Ifølge levekårsundersøkelsen i 1980
bodde 12 prosent av den voksne be-
folkningen alene. Denne andelen
hadde økt til 17 prosent i 1995 (figur
1). Dette er i samsvar med det vi vet
fra andre kilder: Folke- og bolig-
tellingene viste en fordobling av
andelen enpersonhusholdninger fra
1970 til 1990 (Noack og Keilman
1993). Levekårsundersøkelsen i 1973
viste at 9 prosent av befolkningen
(17 år og eldre) bodde alene.

Denne utviklingen skyldes flere for-
hold: Hyppigheten av samlivsoppløs-
ninger har økt (flere skilsmisser, flere
i relativt ustabile samboerforhold).
Andelen i aldersgruppen 16-79 år
som ikke lever i parforhold, ate fra
29 prosent i 1980 til 34 prosent i
1995. Samtidig bor de som ikke lever
i parforhold oftere alene enn før. Tar
vi for oss yngre enslige (aldersgrup-
pen 25-44 'AO, økte andelen som bor
alene i denne gruppen fra 56 prosent
i 1980 til 74 prosent i 1995. Endelig
er det blitt flere eldre i befolkningen,
og eldre bor oftere alene enn yngre
(se nedenfor).

Litt mindre nabokontakt
Antallet personer som ikke har be-
søkskontakt med andre familier eller
husstander i nabolaget, har utgjort
omkring en fjerdedel av befolkningen
i hele perioden fra 1980 til 1995.
Men det er blitt færre som har god
kontakt med mange naboer, andelen
i befolkningen som hadde besøkskon-
takt med fem eller flere familier/hus-
stander ble redusert fra 28 til 18 pro-
sent fra 1980 til 1995.

Liten familiekontakt like vanlig
som for
Familie regnes her som foreldre, sos-
ken og egne barn over 15 år som er
flyttet hjemmefra. 13 prosent av be-
folkningen hadde i 1995 sjelden eller
ingen kontakt med slike nære familie-
medlemmer, og denne andelen har
vært stabil i 1980-arene. "Sjelden
kontakt" innebærer at en "treffer" for-
eldre, søsken og barn sjeldnere enn
månedlig. Som nevnt er ikke alle for-
mer for familiekontakt (f.eks. tanter,
onkler og besteforeldre) tatt med,
heller ikke telefon- og brevkontakt.

Lavere dødelighet medfører at det er
blitt gradvis flere som har foreldre i
live. I 1973 hadde fire av ti i den
voksne befolkningen ingen foreldre i
live, i 1995 vel tre av ti. Kontakten
med barn som er flyttet hjemmefra,
er blitt litt hyppigere i denne 20-års-
perioden, mens søskenkontakten har
vært så godt som uforandret (se også
Noack og Barstad 1994).

Flere har kontakt med gode og
fortrolige venner
Det mest påfallende trekk ved utvik-
lingen av de sosiale relasjonene de
siste 15 årene er aningen i andelen
av den voksne befolkningen som har
fortrolige venner utenom familien.
Fortrolig venn er definert som "noen
som står deg nær og som du kan
snakke fortrolig med". Knapt en av
fem hadde ingen fortrolig venn uten-
om familien i 1995, sammenlignet
med omkring en av fire på begynnel-
sen av 1980-tallet (figur 1).

I tillegg har det vært en svak, men
jevn nedgang i andelen som sier at de
sjelden har kontakt med eller er helt
uten "gode venner" på bostedet
(utenom familien). "Sjelden kontakt"
vil si at en er "sammen med" venner
sjeldnere enn hver måned. Denne
nedgangen skyldes nesten utelukken-
de en økning i kontakthyppigheten
med de vennene en har, andelen som

Prosent
30 	

1%.

15
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5
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1980 1983 	 1987

Bor alene
- — — — - Sjelden kontakt med/uten nær

familie
- - - - - Uten besøkskontakt med naboer
	  Uten fortrolig venn
— — — Sjelden kontakt med/uten gode

venner på stedet

Kilde: Levekårsundersokelsene

ikke har gode venner på bostedet
har vært omtrent uendret (11 prosent
i 1980 og 10 prosent i 1995).

Varige vennskap?
De fortrolige vennskapene synes å ha
en betydelig grad av varighet. Vel 60
prosent av de som hadde fortrolige
venner, oppgav i 1995 at ett eller fle-
re (inntil tre kunne oppgis) av disse
vennskapene hadde vart i 10 år eller
mer. Fire av ti hadde fortrolige ven-
ner som de hadde kjent siden barn-
dommen. De middelaldrende 45-66-
åringene har færrest barndomsvenner
(34 prosent) og unge 16-24 år har
flest (48 prosent). Det er mer vanlig
blant bosatte i spredtbygde strok enn
i de store byene å ha en barndoms-
venn. Snaut halvparten av bosatte i
spredtbygde strok telte en eller flere
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Figur 2: Andelen som bor alene,
og andelen som sjelden har
kontakt med eller er helt uten
familiemedlemmer, blant menn
kvinner i ulike aldersgrupper„ Pro
1980 og 1995
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barndomsvenner blant sine nærmeste
fortrolige venner, sammenlignet med
vel en av tre i de store byene.

Organisasjonsdeltakelse: Mer
idrett, mindre politikk
En viktig form for sosial deltakelse er
aktiviteten i frivillige organisasjoner.
Dels gir denne aktiviteten mulighet
for å utvide bekjentskapskretsen og
få gode venner, dels gir den mulighet
for å delta i beslutninger som både
angår lokalmiljøet og den større sam-
funnsutviklingen. Det siste gjelder
spesielt fag- og yrkesorganisasjoner
og politiske partier.

Organisasjonsaktiviteten har vært
omtrent uforandret fra 1980 til 1995,
i overkant av halvparten av befolk-
ningen er aktive i en eller flere orga-
nisasjoner. Utviklingen har imidlertid
vært nokså ulik for forskjellige orga-
nisasjonstyper. Mens andelen i be-
folkningen som er aktive medlemmer
i idrettslag, har økt litt i perioden (fra
15 til 18 prosent), har det vært en
påfallende nedgang i den politiske
deltakelsen. I løpet av et tidsrom på
15 år har den aktive deltakelsen i po-
litiske partier blitt halvert i Norge, fra
6 prosent av befolkningen i 1980 til 3
prosent i 1995. I samme tidsrom ble
andelen som er medlem av et politisk
parti, redusert fra 17 til 10 prosent.

De organisasjonstypene som hadde
flest aktive medlemmer i 1995, var
idrettslag og fag- og yrkesorganisasjo-
ner.

Forskyvning i kontakt-
mønsteret
De beskrevne endringene fra 1980 til
1995 peker i retning av en viss for-
skyvning i det sosiale kontaktmønste-
ret. De sosiale relasjonene innen hus-
holdningen er blitt mindre stabile og
omfattende, mens nære, fortrolige
relasjoner utenfor husholdet er blitt
mer vanlig. Tidsnyttingsundersøkel-
ser viser en lignende forskyvning, vi

tilbringer mindre tid i boligen enn
tidligere. Også tiden som tilbringes i
nærmiljøet, området i gangavstand til
boligen, er redusert (Haraldsen og
Kitterød 1992, Andersen 1993).

Denne utviklingen har mange årsa-
ker. Når flere bor alene, vil flere søke
sine kontakter utenfor husholdet. Det
kan se ut til at en mer "kontinental"
fritidskultur har fått innpass i Norge,
ved at flere enn tidligere går på dans
og oppsøker restauranter og kafeer
(Barstad 1993). At yrkesdeltakelsen,
og dermed den sosiale kontaktflaten,
har økt blant kvinner, kan være en av
forklaringene på at andelen med for-
trolige venner har økt spesielt mye
blant kvinner (se nedenfor). Det er
også mulig at normene har endret
seg, slik at det i større grad er blitt
tillatt å være fortrolig og åpen i for-
hold til mennesker utenfor familie-
kretsen.

Færre av de eldste kvinnene
har liten familiekontakt
Hvordan har familie- og vennskaps-
kontakten utviklet seg for menn og
kvinner i ulike aldersgrupper? Ten-
densen til at flere bor alene har vært
sterkest blant menn i alderen 25-44
år og blant kvinner under 45 år. An-
delen som bor alene har endret seg
minst i den gruppen hvor det er mest
vanlig å bo alene, blant de eldre kvin-
nene. Nesten halvparten av kvinner i
alderen 67-79 år bor alene, blant
kvinner som er 80 år og eldre bor sju
av ti alene.

Kvinner og menn i alderen 25-44 år
har dårligst familietilknytning. En må
her være oppmerksom på at familie-
tilknytning ikke omfatter ektefelle/
samboer og hjemmeboende barn un-
der 16 år. De eldre aldersgruppene
har i langt større grad voksne barn
som de kan ha kontakt med. I løpet
av de siste 15 årene har det bare
skjedd små endringer i familiekontak-
ten for de fleste grupper. Unntaket er
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først og fremst kvinner i alderen 67-
79 år, hvor det er klart færre i 1995
enn i 1980 som har liten familie-
kontakt.

Flere menn enn kvinner er uten
fortrolige venner
Menn har i nesten like stor grad som
kvinner kontakt med gode venner på
bostedet, og økningen i denne for-
men for vennskapskontakt har vært
omtrent den samme for begge kjønn.
Derimot har kvinner i større grad enn
menn fortrolige venner, og denne for-
skjellen har økt de siste 15 årene.
Mens 22 prosent av mennene ikke
hadde noen fortrolig venn utenfor
familien i 1995, var tilsvarende andel
for kvinner 13 prosent.

Kontakten med gode venner på ste-
det har økt mest i den "godt voksne"
aldersgruppen 45-66 år. Andelen som
mangler en fortrolig venn, er sterkest
redusert i aldersgruppene 25-44 og
45-66 år, særlig blant kvinner. Det er
bare blant de eldste mennene at an-
tallet som mangler fortrolige venner
har vært uendret.

Hvor utbredt er sosial isolasjon
og ensomhet?
Levekårsundersøkelsene gir et bilde
av et samfunn hvor den sosiale kon-
takthyppigheten er meget stor, og
hvor antallet sosialt isolerte er svært
lite. To tredjedeler av den voksne be-
folkningen er minst ukentlig sammen
med gode venner. Litt mer enn halv-
parten av de som har foreldre de ikke
bor sammen med, treffer foreldrene
omtrent daglig eller ukentlig. Hyppig
søsken- og nabokontakt er litt mindre
vanlig. Litt over en tredjedel er minst
ukentlig sammen med naboer, om-
trent den samme andelen treffer søs-
ken en ikke bor sammen med daglig
eller ukentlig.

Under 2 prosent av befolkningen har
ingen gode venner utenom familien,
verken på bostedet eller andre steder.

Andelen som verken har gode eller
fortrolige venner, og som i tillegg bor
alene, utgjør en forsvinnende liten
del av befolkningen, godt under 1
prosent i 1995. Vel 1 prosent av be-
folkningen kan defineres som sosialt
isolerte: De bor alene og treffer ver-
ken nære familiemedlemmer, venner
eller naboer så ofte som ukentlig.

Hyppige sosiale kontakter er likevel
ingen garanti mot ensomhet og savn
av fortrolighet. Det viktige er ikke
nødvendigvis omfanget av kontakten,
men hvor nær og fortrolig denne kon-
takten er. I Levekårsundersøkelsen
1995 er det stilt et spørsmål om hvor
ofte den enkelte opplever ensomhet.
Som en kunne forvente er antallet
ensomme større enn antallet sosialt
isolerte. 4 prosent av den voksne be-
folkningen oppgir at de ofte føler seg
ensomme, 18 prosent oppgir at det
hender av og til (tabell 1). En må reg-
ne med at disse tallene representerer
en undervurdering av det reelle an-
tallet som føler seg ensomme, siden
det sannsynligvis er vanskelig for en
del å innrømme slike følelser i et in-
tervju ansikt til ansikt. Undersøkelser
med bruk av selvutfylt spørreskjema
har funnet høyere tall (Thorsen
1990).

Flest sosialt isolerte blant eldre
kvinner
Det er et lite mindretall som er sosialt
isolerte i alle aldersgrupper. Gruppen
eldre over 66 år har imidlertid en litt
større andel isolerte enn de yngre.
Særlig gjelder dette de eldre kvinne-
ne. 4 prosent av kvinner 67-79 år og
9 prosent av kvinner 80 år og eldre
bor alene og har sjeldnere enn ukent-
lig kontakt med nær familie, venner
og naboer. Siden nær familie ikke
omfatter barnebarn og nevøer/nieser,
kan tallet på sosialt isolerte i denne
gruppen være overvurdert. Det er og-
så de eldre kvinnene som i størst grad
oppgir at de er ensomme (tabell 1).



wow,
WAR,zage

Sosial kontakt 	Samfunnsspeilet 1/96

Aleneboende og enslige mer
ensomme enn andre
Tre ganger så mange aleneboende
som i befolkningen som helhet er ofte
ensomme. Enslige opplever oftere
ensomhet enn gifte eller samboende,
først og fremst enslige som tidligere
har bodd sammen med en partner.
Som en kunne forvente, er det en
meget sterk sammenheng mellom
sosial isolasjon og ensomhet. Snaut to
tredjedeler av de som er sosialt isoler-
te, dvs. bor alene og har sjeldnere
enn ukentlig kontakt med nær fami-
lie, venner og naboer, er ofte eller av
og til ensomme.

Ikke-yrkesaktive er oftere ensomme
enn yrkesaktive, også når en tar hen-
syn til at gruppen ikke-yrkesaktive er
eldre og har en større andel kvinner
enn de yrkesaktive. Dette har blant
annet sammenheng med at det er
flere blant de ikke-yrkesaktive som er
enslige.

: Andel som føler seg
ensom, etter kjønn,  alder og om
en bor alene. Prosent. 1995

Alle 	 Aleneboende

Av og 	 Av og
	Ofte	 til en- 	 Ofte til en-

	

ensom 	 som ensom 	 som

Alle 4 18 13 32

Menn 3 14 11 31
16-24år 3 12 2 24
25-44år 3 13 14 28
45-66år 2 16 10 43
67-79 år 5 13 15 33
80-år 5 21 .1 . 	 1

Kvinner 5 22 15 33
16-24 år 1 24 3 35
25-44 år 4 19 10 30
45-66 år 4 20 11 35
67-79 år 10 25 21 32
80- år 19 33 24 37

Antallet personer som svarte er for lite til at tall kan
offentliggjøres.
Kilde: Levekårsundersøkelsen

Mest nabokontakt i spredt-
bygde strøk
Den store forskjellen mellom de
sosiale relasjonene i by og land er
nabokontakten (figur 4). I de største
byene er det vel fire av ti som ikke
har besøkskontakt med noen av na-

boene. I spredtbygde strøk gjelder
dette bare en av ti. Disse forskjellene
har vært nokså stabile på 1980-tallet.
Andre indikatorer på sosial kontakt
viser imidlertid langt mindre forskjel-
ler mellom by og land. Andelen av
befolkningen som har liten familie-
kontakt, er høyest i de største byene,
men varierer ellers lite mellom bo-
stedsstrøkene. Vennekontakten og
andelen som har en fortrolig venn, er
omtrent den samme over alt. Riktig-
nok er det flere i storbyene som har
liten eller ingen kontakt med venner
på stedet, men når en tar med kon-
takten med gode venner andre ste-
der, forsvinner disse forskjellene. Det
er en svak tendens til at litt flere i de
største byene enn i de andre bosteds-
strøkene er sosialt isolerte (3 prosent
i de største byene og 1 prosent ellers i
landet). Det var likevel ingen forskjel-
ler mellom bostedsstrøkene i hvor
mange som oppgav at de var en-
somme.

Figur 4; Andelen med ulike 	 400
former for svak sosial kontakt 1110

ulike bostedsstrok. Prosent. 1995
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Det er mange årsaker til disse for-
skjellene mellom by og land. En av
dem kan være at bosatte i de største
byene har bodd på stedet i kortere tid
enn bosatte på landsbygda. Utviklin-
gen av nabo- og vennskapskontakter
på stedet tar tid. I tettbygde strøk
med 100 000 bosatte eller mer har en
av tre bodd mindre enn fem år på
stedet, i spredtbygde strøk har bare
en av ti bodd på stedet i så kort tid.

Avslutning
De utbredte antakelser om svekkede
sosiale nettverk, mindre fellesskap og
større grad av sosial isolasjon får be-
grenset støtte i levekårsundersøkelse-
nes data. Antakelsene er riktige i den
forstand at antallet samlivsbrudd er
økende, og dermed antallet som til
enhver tid er enslige og aleneboende.
Det kan også konstateres en viss re-
duksjon i nabokontaktene, med and-
re ord den delen av de sosiale nett-
verkene som er knyttet til nærmiljøet.
Som vist er det til gjengjeld flere enn
tidligere som har fortrolige venner
utenom egen familie, kontakten med
gode venner på stedet er litt hyppige-
re, og det er ingen tendenser til svek-
kelse av kontakten med nære familie-
medlemmer.

Det er mange årsaker til at utviklin-
gen i de sosiale relasjonene ikke er
fullt så negativ som en ofte får inn-
trykk av. Bedre kommunikasjonsfor-
hold er sannsynligvis viktig (veiutbyg-
ging, flyforbindelser, større bilhold
m.m.), det samme gjelder den økte
fritiden i enkelte grupper (Noack og
Barstad 1994). Det kan også være
grunn til å peke på den generelle a-
ningen i kvinners samfunnsdeltakel-
se, ved siden av mulige endringer i
holdninger og normer.

Betyr den økte kontakthyppigheten
utenfor husholdningen at det blir
mindre ensomhet? At flere har fortro-
lige venner, skulle i seg selv bidra til å
redusere følelsen av ensomhet i sam-
funnet. Men samtidig er det som
nevnt blitt flere aleneboende, og an-
tallet skilte og separerte øker. Dette
er grupper som føler seg mer ensom-
me enn andre (se ovenfor og Thorsen
1990). Flere samlivsbrudd og flere
aleneboende kan bety mer for utbre-
delsen av ensomhet enn den økte
kontakthyppigheten utenfor hus-
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holdet. I en undersøkelse fra Oslo var
det mangelen på ektemake/partner
og "å komme hjem til tom bolig" som
oftest ble nevnt som årsak til ensom-
het (Thorsen 1990). Ensomhetsfølel-
sen har sannsynligvis også sammen-
heng med det generelle, følelsesmes-
sige "klima" i samfunnet: Det er blitt
mer vanlig å tenke at folk tar mindre
vare på hverandre og at fellesskapsfø-
lelsen i samfunnet er svekket.

Det er få undersøkelser som kan si
noe om ensomhetsfølelsen blir mer
eller mindre utbredt i samfunnet. Sli-
ke undersøkelser er også vanskelige å
tolke siden det er tenkelig at under-
rapporteringen av slike følelser blir
mindre over tid. De norske "verdi-
undersøkelsene" tyder på en svak øk-
ning fra 1982 til 1990 i andelen av
befolkningen som hadde følt seg
"svært ensom eller fjern fra andre" i

løpet av de siste ukene før intervjuet
(fra 10 til 13 prosent, se Listhaug
m.fl. 1983, Listhaug og Huseby
1990).
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Mer uformell omsorg fra
hushold til hushold

Uformell omsorg ut-
gjør et viktig supple-
ment til offentlige om-
sorgstjenester. Om lag
400 000 voksne gir
regelmessig ulønnet
hjelp til andre hus-
holdninger. Flere enn
før gir slik omsorg,
men innsatsen pr.
giver er redusert.
Kvinner gir mer om-
sorg til foreldre enn
hva menn gjør, mens
menn gir mer hjelp
enn kvinner til andre
persongrupper. Om
lag 150 000 voksne bor
i husholdninger som
regelmessig får ufor-
mell omsorg utenfra.
Dette er særlig utbredt
blant hjelpetrengende
eldre som bor alene.
Det er først og fremst
slektninger som gir
hjelp, men naboer og
venner støtter i en del
tilfelle opp når det
ikke er barn i nær-
heten.

Ragni Hege Kittet-od

Uformell omsorg et viktig
supplement til offentlig inn-
sats
Utformingen av pleie- og omsorgstje-
nester for eldre og funksjonshemme-
de har vært et sentralt politisk tema
det siste tiåret. Organiseringen og
innholdet av de offentlige tjenestene
har gjennomgått store endringer,
samtidig som det legges større vekt
på samspill og samarbeid med private
og uformelle hjelpekilder (se f.eks.
Sosial- og helsedepartementet 1995).
Både frivillige organisasjoner og mar-
kedsbaserte ordninger sees som vikti-
ge innslag i omsorgen for hjelpetren-
gende, men målt i tid er det først og
fremst uformell innsats fra pårørende
og andre kjente som utgjør et viktig
supplement til den offentlige omsor-
gen. Interessen for den uformelle om-
sorgen har økt betydelig de siste 10-
15 åra (Lorentzen 1984, Wærness
1990, Sosialdepartementet 1992).
Man har vært bekymret for at det
økende antallet eldre, og det at stadig
flere eldre bor alene, vil føre til større
behov for omsorgstjenester, samtidig
som strammere offentlig økonomi
kan gi dårligere muligheter for å imø-
tekomme dette behovet. Det har også
vært antatt at økt yrkesaktivitet blant
kvinner og mer flytting reduserer mu-
lighetene for familieomsorg.

Betegnelsen uformell omsorg brukes
gjerne om omsorg som ytes til noen
man har et personlig forhold til, en-
ten ektefelle, slektninger, naboer eller
venner. Omsorgen er vanligvis ube-
talt, men kan også skje mot en viss
økonomisk godtgjørelse. Den kan
omfatte både tilsyn, pleie, hjelp til
personlig stell, husarbeid eller andre
praktiske gjøremål. Flere undersøkel-
ser har vist at den uformelle omsor-
gen har et betydelig omfang (Ling-
som 1985 og 1991, Brevik 1990,
Kitterød 1993), og det er hevet over
tvil at denne innsatsen sparer det of-
fentlige for store utgifter. Det er da
også en klar politisk målsetting å støt-

te opp om pårørendes omsorgsarbeid
(Sosial- og helsedepartementet
1995). Ifølge Levekårsundersøkelsen
1995 gir vel 400 000 voksne regel-
messig ulønnet hjelp eller tilsyn til
syke, funksjonshemmede eller eldre i
andre husholdninger, mens om lag
150 000 personer bor i husholdnin-
ger som mottar slik omsorg.

Grovt sett kan vi skille mellom to ty-
per uformell omsorg til eldre og funk-
sjonshemmede: Den som ytes til per-
soner man bor sammen med, og den
som gis til andre husholdninger. Målt
i tid er husholdsomsorgen mest om-
fattende. Den består i stor grad av
omsorg mellom ektefeller. Det er til
enhver tid forholdsvis få som gir slik
omsorg, men innsatsen pr. giver er
betydelig. Langt flere yter omsorg for
personer i andre husholdninger, men
her er innsatsen pr. giver mer beskje-
den (Lingsom 1985, Kitterød 1993). I
denne artikkelen beskrives omfang
og endringer i uformell hjelp og om-
sorg mellom husholdninger med ut-
gangspunkt i levekårsundersøkelsene.
De gir ikke opplysninger om omsorg
for hjelpetrengende i egen hushold-
ning.

Mindre husholdsomsorg og
mer omsorg mellom hushold-
ninger
Selv om omsorgen mellom hushold-
ninger er mindre omfattende enn
husholdsomsorgen, har den stor be-
tydning. For hjelpetrengende som bor
alene, utgjør dette eneste form for
uformell omsorg. Tidligere analyser
kan dessuten tyde på at det på 1980-
tallet fant sted en dreining i retning
av noe mindre husholdsomsorg og
mer omsorg for andre personer
(Kitterød 1993, Lingsom 1993). Sam-
let sett ble den uformelle innsatsen
noe redusert i løpet av dette tiåret,
men det var bare husholdsomsorgen
som gikk ned.' Omsorgen mellom
husholdninger økte. Bekymringene
for at økt yrkesaktivitet blant kvinner
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svekker deres mulighet for å yte ube-
talt omsorg, har ikke slått til når det
gjelder hjelp og tilsyn utenfor hus-
holdningen (Lingsom 1993). Et sent-
ralt spørsmål i denne artikkelen er
hvorvidt omsorgen mellom hushold-
ninger har fortsatt å øke på 1990-tal-
let.

Hvordan kartlegges uformell
omsorg?
Uformell omsorg er vanskelig å av-
grense og måle. Derfor lar det seg
ikke gjøre å angi eksakt hvor omfat-
tende den er og hvor viktig den er i
forhold til offentlig, privat og frivillig
innsats. Beregninger som er gjort for
omfanget av denne omsorgen, er ba-
sert på spørsmål i representative ut-
valgsundersøkelser om hvorvidt man
gir eller mottar uformell omsorg, og
hvor mye tid dette eventuelt dreier
seg om. 2 Trolig besvarer folk spørs-
målene ut fra noe ulike referanseram-
mer. Det kan være glidende overgan-
ger mellom hjelp og pleie som ytes
fordi mottakeren ikke greier oppga-
vene selv, og utveksling av tjenester
som ikke bunner i noe klart hjelpebe-
hov hos mottakeren. Videre kan det
være vanskelig å skille klart mellom
besøk og vanlig sosialt samvær på
den ene side, og tilsyn og omsorg på
den annen. Bildet vi får av den ufor-
melle omsorgen varierer da også fra
undersøkelse til undersøkelse. Det
har stor betydning hvorvidt man spør
givere eller mottakere. Dessuten har
utformingen av spørsmålene stor be-
tydning. Når vi ser på endringer over
tid, er det derfor viktig at spørsmåls-
formuleringen er den samme hele
veien.

I levekårsundersøkelsene kartlegges
omsorg til andre husholdninger gjen-
nom følgende spørsmål: Gir du regel-
messig noe ulønnet hjelp til slekt, ven-
ner eller naboer? Vi tenker her på
praktisk hjelp til, eller tilsyn med syke,
funksjonshemmede eller eldre og på
pass av barn utenfor husholdningen. 3

De som svarer ja, blir så spurt om de
gir hjelp/tilsyn til slektninger eller
naboer, eller passer barn for slektnin-
ger eller naboer, og hvor mange ti-
mer pr. uke de eventuelt bruker til
dette. Pass av barn er ikke tema i
denne artikkelen, bare hjelp/tilsyn til
gamle eller syke. Undersøkelsen kart-
legger ikke nærmere hva slags hjelp
som ytes, om det er hjelp til praktiske
gjøremål eller tilsyn og sosial kontakt.
Uformell omsorg mottatt fra andre
husholdninger blir målt gjennom føl-
gende spørsmål: Får husholdningen
regelmessig noe ulønnet hjelp fra slekt,
venner eller naboer? Vi tenker her på
praktisk hjelp til, eller tilsyn med syke,
funksjonshemmede eller gamle. De
som svarer ja, blir spurt hvor mange
timer pr. uke de mottar slik hjelp. I
det følgende diskuteres uformell om-
sorg først med utgangspunkt i opplys-
ninger fra giverne, dernest med ut-
gangspunkt i opplysninger fra motta-
kerne. Når vi ser på endringer over
tid, vises tall for aldersgruppen 16-79
år. Når vi bare ser på situasjonen i
1995, vises tall for alle 16 år og over.4

Omsorg mellom husholdninger
spres på flere hender
1980-tallets økning i omsorg mellom
husholdninger bestod i at flere gav
omsorg (Kitterod l993). Innsatsen
pr. giver ble noe mer beskjeden, men
det økte antallet givere innebar at

1983 9 5,5 0,5
1987 12 4,7 0,6
1991 11 4,6 0,6
1995 17 4,1 0,7

i De som oppgav mer enn 35 timer pr. uke er holdt
utenfor i analysen. Dette gjaldt imidlertid svært få

innsatsen samlet sett ble større. Om-
sorgen ble altså fordelt på flere hen-
der (Lingsom 1993). Levekårsunder-
søkelsene tyder på at denne utviklin-
gen har fortsatt på 1990-tallet. I 1995
gav 17 prosent av alle voksne (16-79
år) regelmessig ulønnet hjelp til slekt,
venner eller naboer (tabell 1). Dette
var en økning på 6 prosentpoeng i
forhold til 1991 og nesten en fordob-
ling i forhold til 1980. Samtidig har
innsatsen pr. giver gått ned. I 1995
brukte hver giver i gjennomsnitt 4,1
timer pr. uke til omsorg for personer
utenfor husholdningen. I 1991 var
tilsvarende tall 4,6 timer og i 1983
5,5 timer. Selv om innsatsen pr. giver
er redusert, har det økte antall givere
medført at den gjennomsnittlige tids-
innsatsen for befolkningen sett under
ett har økt. I 1995 brukte hver person
(16-79 år) i gjennomsnitt 0,7 timer til
omsorg for andre husholdninger. I
1983 var tilsvarende tall 0,5.

Økningen i andel som gir omsorg
gjelder både for menn og kvinner i de
fleste aldersgrupper (tabell 2). Minst
har den vært blant de eldste, mens
den har vært særlig markert blant
middelaldrende kvinner og unge
menn. Det er vanskelig å vite hvor-
dan økningen skal forklares. Mange
faktorer kan tenkes å spille inn, både
når det gjelder endringer i demogra-
fiske forhold, i hjelpebehov og i mu-
ligheter for gi, og holdninger til, den-
ne type hjelp. Her trekkes bare et par
faktorer fram. Endringer i organise-
ringen av den offentlige omsorgen
har påvirket betingelser for uformell
innsats. På 1980-tallet skjedde en for-
skyvning fra institusjonsomsorg og
over mot tjenester i eget hjem. Dette
kan ha medført større behov for
supplerende innsats fra pårørende og
andre kjente. På 1990-tallet har man
dessuten sett tendenser til at terske-
len for tildeling av hjemmetjenester
heves (Olsen 1995). Antall brukere
har gått ned, og brukerandelen blant
eldre har sunket. Dette tyder på en



Tabell 3: Andel som regelmessig
gir hjelp til personer utenfor
husholdningen, gjennomsnittlig
antall timer pr. uke pr. giver' og
for alle. Tall for personer i ulike
aldersgrupper. 1995

Gjennom- Gjennom-
	snittlig 	 snittlig

	

Andel som 	 tidsinnsats 	 tidsinnsats

	

gir hjelp 	 pr. giver 	 for alle
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TabeI 2: Andel som regelmessìg gir ulønnet hjelp til personer utenfor
husholdningen blant Menn: eq.:kV:inn:et i:olike. - mdottortipoét. -:19$341995:

Menn 	 Kvinner

16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-79 år 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-79 år

1983 10 10 6 4 9 10 13 5
1987 10 15 15 9 7 11 17 8
1991 11 12 15 7 11 11 14 7
1995 21 17 16 11 14 16 22 8

strengere behovsvurdering for tilde-
ling av tjenester og kan ha fort til at
flere hjelpetrengende står uten of-
fentlig hjelp. Behovet for innsats fra
pårørende og andre kjente vil der-
med ha blitt klarere.

Det at flere gir uformell omsorg kan
også tenkes å ha sammenheng med
at pårørendes ansvar understrekes
stadig sterkere i offentlig debatt og
utredningsarbeid. Dette kan anspore
til økt innsats. På den annen side ser
det ut til at eldre oftere enn for fore-
trekker offentlig omsorg framfor fa-
miliehjelp. Offentlige ytelser betrak-
tes i større grad som en rettighet,
Mens omfattende uformell hjelp sees
som en belastning både for giver og
mottaker (Lingsom 1989). Wærness
(1990) har pekt på det paradoksale i
at mens offentlig politikk dreies fra
definere eldreomsorg som et offentlig
anliggende til å se det som et delt an-
svar mellom offentlige instanser og
uformelle nettverk, har eldre selv fått
sterkere preferanser for offentlige
ytelser. Men det at eldre primært øns-
ker offentlige tjenester, innebærer
selvsagt ikke at de ikke også ønsker
hjelp fra slektninger og kjente. Vans-
ker med å få tilstrekkelig offentlig
hjelp kan dessuten gjøre at en del er
henvist til uformell hjelp selv om det-
te ikke ansees som ideelt.

Det kan også tenkes at den sterke fo-
kuseringen på uformell hjelp har gitt
økt bevissthet om denne type ytelser,
og dermed høyere rapportering.
Datagrunnlaget gir ikke mulighet for

å skille mellom en reell økning i ufor-
mell hjelp, og en økning som skyldes
større oppmerksomhet om slike tje-
nester. Vi antar imidlertid at når flere
enn for oppgir at de gir ulønnet hjelp,
er dette i større grad uttrykk for en
reell økning i innsatsen, enn i endre-
de forestillinger om hva som er hjelp
og tilsyn.

Middelaldrende gir mest ufor-
mell omsorg
Andelen som gir regelmessig hjelp
utenfor husholdningen, er høyere
blant yngre og middelaldrende enn
blant eldre. Dette har nok sammen-
heng med at mange eldre har dårlige-
re helsetilstand og mindre overskudd
til å hjelpe enn yngre, men først og
fremst gjenspeiler det at unge og
middelaldrende oftere enn eldre har
hjelpetrengende slektninger. Mens
nærmere 20 prosent av unge og mid-
delaldrende gir hjelp utenfor hus-
holdningen, gjelder dette 10 prosent i
aldersgruppen 67-79 år og 5 prosent
av dem som er 80 år eller eldre (ta-
bell 3).

Selv om andelen omsorgsytere er like
høy blant unge som blant middelald-
rende, er det godt voksne (45-66 AT)
som gir mest hjelp. Innsatsen pr. gi-
ver er mer omfattende her enn i and-
re aldersgrupper. Hver av dem som
gir hjelp, bruker i gjennomsnitt 5,3
timer pr. uke til slik arbeid. Gjennom-
snittlig innsats for samtlige i alders-
gruppen er 1,0 timer pr. uke, og dette
er mer enn hva som er tilfellet blant
eldre og yngre. Blant eldre er det få

16-24år 18 3,9 0,7
25-44år 17 3,1 0,5
45-66 år 19 5,3 1,0
67-79år 10 5,1 0,5
80 år + 5 • 2

De som oppgav mer enn 35 Omer pr. uke er holdt
utenfor i analysen. Dette gjaldt imidlertid svært få

For få observasjoner til å beregne gjennomsnitt

som gir omsorg, mens tidsinnsatsen
pr. giver er relativt omfattende. De
yngre kjennetegnes ved at forholdsvis
mange gir omsorg, mens innsatsen
pr. giver er mer beskjeden.

Mest hjelp til slektninger
Uformell omsorg for andre hushold-
ninger er først og fremst rettet mot
slektninger, men det gis også en del
hjelp til naboer eller venner. 13 pro-
sent av den voksne befolkning (16 år
og over) gir regelmessig hjelp til
slektninger, mens 6 prosent gir hjelp
til andre kjente (tabell 4). Unge og
middelaldrende gir oftere hjelp til
slektninger enn hva eldre gjør. Dette
gjenspeiler trolig at disse aldersgrup-
pene oftere enn eldre har hjelpetren-
gende foreldre, svigerforeldre eller
besteforeldre. Blant de eldste, 80 år
og over, gir bare 4 prosent regelmes-
sig hjelp til slektninger.

Uansett alder er hjelp til naboer eller
venner mindre utbredt enn hjelp til
slektninger. Slik hjelp varierer lite
med alder. Dette bunner antakelig i
at det å ha hjelpetrengende naboer
eller venner er mindre knyttet til
livsfase enn det å ha hjelpetrengende
slektninger.
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Omsorg

Slektninger Naboer/venner

Alle 13 6

16-24 år 14 6
25-44 år 13 7
45-66 år 17 5
67-79 år 6 4
80 år + 4 2

Omtrent 1/3 av den uformelle
omsorgen går til egne foreldre
Selv om atskillig flere gir ulønnet
hjelp til slektninger enn til naboer og
venner, utgjør hjelpen til egne foreld-
re bare vel 1/3 av all uformell hjelp
utenfor husholdningen. I gjennom-
snitt bruker hver av dem som gir
hjelp utenfor husholdningen 4,1 ti-
mer pr. uke til slik hjelp. Av dette går
1,5 timer til egne foreldre og 2,6 ti-
mer til andre personer (figur 1). Det-
te tyder på at mye hjelp ytes til andre
slektninger enn foreldre.

Ikke overraskende har hjelp til egne
foreldre størst omfang i aldersgrup-
pen 45-66 år. Det å ha hjelpetrengen-

Til foreldre 	Li Til andre

Kilde: Levekårsundersøkelsen

de foreldre er mest vanlig når man er
rundt 50 år (Lingsom 1993). I alders-
gruppen 45-66 år bruker hver av dem
som yter hjelp, i gjennomsnitt 2,3 ti-
mer pr. uke til omsorg for egne for-
eldre. Dette utgjør 43 prosent av all
hjelp utenfor husholdningen i denne
gruppen. Hjelp til foreldre har minst
omfang blant de yngste og eldste.
Blant 16-24-åringene utgjør foreld-
rehjelpen bare 23 prosent av all hjelp
utenfor husholdningen. Dette har
nok sammenheng med at forholdsvis
få har hjelpetrengende foreldre. Hele
77 prosent, eller 3 timer pr. uke for
dem som gir hjelp, går altså til andre
enn foreldrene. Trolig er mye av det-
te rettet mot besteforeldre. Blant de
eldre (67 år og over) går så godt som
all hjelp utenfor husholdningen til
andre enn foreldre. Her har forholds-
vis få foreldre i live.

Uformell omsorg - først og
fremst en kvinneoppgave?
Analyser basert på tidsnyttingsunder-
søkelsene viser at kvinner yter mer
uformell omsorg enn menn både i
egen husholdning og for andre hus-
holdninger (Lingsom 1985, Kitterod
1993). Hjelpen til andre husholdnin-
ger er imidlertid jevnere fordelt mel-
lom kjønnene enn husholdsomsor-
gen. Dette har trolig sammenheng
med at omsorg for andre husholdnin-
ger i større grad enn husholdsomsorg
omfatter praktiske tjenester, kjønns-
nøytrale tjenester som innkjøp og
andre ærend, og typiske mannsopp-
gaver som vedlikeholdsarbeid, repa-
rasjoner, hagearbeid, snømåking o.l.
(Lingsom 1985). Men selv om om-
sorg for andre husholdninger er jev-
nere fordelt mellom kvinner og menn
enn husholdsomsorg, tyder tidsnyt-
tingsundersøkelsene på at kjønnsfor-
skjellene her økte noe på 1980-tallet
(Kitterød 1993, Lingsom 1993).

Ifølge levekårsundersøkelsene er det
imidlertid ikke særlig markerte
kjønnsforskjeller i omsorgen for and-

Kilde: Levekårsundersokelsene

re husholdninger. Andelen som regel-
messig gir hjelp, er omtrent den sam-
me blant menn og kvinner, noe som
gjaldt såvel tidlig på 1980-tallet som i
1995 (figur 2). 6 17 prosent av men-
nene og 16 prosent av kvinnene gir
slik hjelp.

Det er vanskelig å forklare hvorfor
levekårs- og tidsnyttingsundersøkel-
ser gir ulike bilder av kjønnsforskjel-
ler i omsorgsarbeid. Muligens har det
sammenheng med at man i tidsnyt-
tingsundersøkelsen spør om hjelp gitt
siste måned, mens man i levekårsun-
dersøkelsen spør om regelmessig
hjelp. Dette kan gi noe ulike assosia-
sjoner. Intervallene i regelmessighe-
ten er ikke spesifisert. Tidligere ana-.
lyser har vist at sønner og døtre hjel-
per foreldre med mange gjøremål,
men at særlig vedlikehold og trans-
port er mer typiske manns- enn kvin-
neoppgaver (Lingsom 1991). Muli-
gens utføres typiske mannsoppgaver
oftere på regelmessig basis enn typis-
ke kvinneoppgaver. Dermed kommer
de lettere fram i levekårsunder-
søkelsene.
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Selv om det ikke er kjønnsforskjeller i
andel omsorgsytere når vi ser alle
voksne under ett, er det forskjeller i
bestemte aldersgrupper. Unge menn
(16-24 år) gir oftere hjelp utenfor
eget hushold enn unge kvinner. An-
delene er henholdsvis 21 og 14 pro-
sent (tabell 2). Muligens består hjel-
pen fra menn i denne aldersgruppen
mye av tradisjonelle mannsoppgaver
som transport og vedlikehold av hus
og hage, og kanskje har hjelpetren-
gende lettere for å henvende seg til
unge menn enn til unge kvinner for å
få utført slike gjøremål. Kjønnsfor-
skjellen kan også tenkes å ha sam-
menheng med at menn stifter familie
noe senere enn kvinner og dermed
har bedre tid til å hjelpe. Kjønnsfor-
skjellen her gjelder imidlertid bare
for 1995, ikke for tidligere år, og det
er vanskelig å forklare hvorfor forhol-
det mellom menn og kvinner skulle
ha endret seg i denne retningen siden
inngangen til 1990-åra. For å kunne
si noe mer om dette, trengs nærmere
informasjon om hva slags hjelp som
ytes og hvor ofte den gis.

Blant middelaldrende (45-66 år) er
det relativt sett flere kvinner enn
menn som gir regelmessig hjelp til
andre husholdninger. Andelene er
henholdsvis 22 og 16 prosent (tabell
2). Innsatsen pr. giver er også mer
omfattende blant kvinner enn blant
menn. For kvinner er gjennomsnittlig
innsats pr. omsorgsyter 5,8 timer pr.

uke. Dette er vel 1 time mer enn
blant menn (tabell 5). Gjennomsnitts-
innsatsen for alle personer sett under
ett er altså høyere blant middelald-
rende kvinner enn blant middelald-
rende menn. Vi har ikke opplysninger
om hva slags hjelp som gis, men det
er rimelig å anta at hjelpen blant
kvinner 45-66 år har en annen karak-
ter enn innsatsen blant unge menn.
Trolig består den i større grad av til-
syn, støtte og hjelp til huslige gjøre-
mål enn unge menns innsats.

Selv om det, for alle voksne sett un-
der ett, er liten kjønnsforskjell i om-
fanget av ulønnet omsorg, er det for-
skjeller i hvem omsorgen gis til. Kvin-
ner retter i større grad enn menn sin
omsorgsinnsats mot egne foreldre. I
gjennomsnitt bruker kvinnelige om-
sorgsytere 1,7 timer pr. uke til om-
sorg for egne foreldre (tabell 5).
Blant menn er gjennomsnittet 1,2.
Mens foreldreomsorgen utgjør 41
prosent av kvinners omsorg for andre
husholdninger, utgjør den bare 30
prosent av menns. Det er særlig blant
middelaldrende (45-66 år) at kjønns-
forskjellen på dette området er mar-
kert. Her går halvparten av kvinners
omsorgsinnsats til egne foreldre, mot
bare 1/3 av menns.

Levekårsundersøkelsen tyder altså
ikke på at uformell omsorg for andre
husholdninger først og fremst utføres
av kvinner. Andel omsorgsytere er

omtrent den samme blant begge
kjønn, men forskjellen varierer med
alder. Mens slik innsats er mer ut-
bredt blant middelaldrende kvinner
enn blant middelaldrende menn, er
forholdet omvendt blant unge. Kvin-
ners innsats er mer rettet mot egne
foreldre enn menns, mens menn gir
mer hjelp til andre personer enn for-
eldre enn hva kvinner gjør.

6 prosent bor i husholdninger
som får uformell hjelp utenfra
Omsorg mellom husholdninger er
hittil beskrevet fra givernes ståsted. Vi
vil nå se den fra mottakernes side.
Mens omsorg gitt til andre hushold-
ninger kartlegges på individnivet, kart-
legges omsorg mottatt fra andre på
husholdsnivå. Det er spurt hvorvidt
husholdningen mottar hjelp utenfra.
Vi vet ikke hvorvidt hjelpen gis til
intervjupersonen eller til andre i hus-
holdningen. Det bildet vi får av den
uformelle omsorgen med utgangs-
punkt i opplysninger fra mottakerne,
er derfor ikke uten videre sammen-
lignbart med det bildet vi får basert
på opplysninger fra giverne. Hjelp
utenfra kan bestå av små bidrag fra
flere givere, og de som oppgir at hus-
holdningen får hjelp, representerer
ofte flere personer. Analyser av andre
undersøkelser har dessuten vist at
bildet av omsorgen mellom hushold-
ninger varierer sterkt med hvorvidt vi
spør giver eller mottaker. Opplysnin-
ger fra giverne gir høyere anslag for
omfanget enn opplysninger fra mot-
takerne. Dette kan ha sammenheng
med at noe av det giverne oppfatter
som omsorg, sees som vanlig samvær
av mottakeren.

Alle 45-66 år

Menn Kvinner Menn Kvinner

Gjennomsnittlig antall timer pr. uke pr. giver 4,0 4,3 4,6 5,8
Derav til

Egne foreldre . 1,2 1,7 1,6 2,9
Andre personer 2,8 2,5 3,0 2,9

Gjennomsnittlig antall timer pr. uke for alle 0,7 0,7 0,8 1,3

6 prosent av den voksne befolkning,
eller om lag 150 000 personer, bor i
husholdninger som regelmessig mot-
tar ulønnet hjelp til, eller tilsyn med,
syke, funksjonshemmede eller eldre
(tabell 6). Ikke uventet er slik hjelp
vanligst blant de eldste. Av personer
80 år og over bor 18 prosent i hus-
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Mottar hjelp

	Fra slekt- 	 Fra naboer!
I alt 	 ninger 	 venner

Alle 6 5 2

16-24år 4 3 2
25-44år 8 6 3
45-66 år 3 2 1
67-79 år 6 5 1
80 år + 18 15 4

holdninger som får slik hjelp. Blant
de som er yngre er andelen lavere og
varierer forholdsvis lite med alder.

Det er fast og fremst slektninger som
er viktige hjelpekilder. Mens 5 pro-
sent bor i husholdninger som mottar
hjelp fra slektninger, bor bare 2 pro-
sent i husholdninger som får hjelp fra
naboer eller venner (tabell 6). Hjelp
fra slektninger er klart vanligst blant
de eldste. Andelen med hjelp fra ven-
ner eller naboer varierer derimot lite
med alder. Også blant de eldste er
det få som har slik hjelp.

I gjennomsnitt får hver husholdning
som mottar omsorg, hjelp 4,8 timer
pr. uke. Av dette kommer 1,3 timer,
eller 27 prosent, fra egne barn. Res-
ten, 3,5 timer pr. uke, kommer fra
andre slektninger, naboer eller ven-
ner. Når slektninger er vanligere
hjelpekilder enn naboer og venner,
mens bare vel 1/4 av den uformelle
hjelpen kommer fra egne barn, må
det finne sted en ganske betydelig
omsorgsinnsats fra andre pårørende
enn egne barn. Vi har ikke nærmere
opplysninger om hvem dette gjelder.
For unge og middelaldrende kan det
tenkes at foreldre er viktige omsorgs-
ytere.

Flere mottakere, men mindre
hjelp pr. mottaker?
Det kan se ut til at noe flere hushold-
ninger mottar uformell hjelp utenfra i
dag enn tidlig på 1980-tallet. I 1983
bodde 3 prosent i alderen 16-79 år i
husholdninger som fikk omsorg uten-
fra. I 1995 var andelen 5 prosent (ta-
bell 7). Mengden hjelp pr. hushold-
ning er redusert i perioden. Mens
hver av dem som mottok hjelp, i
gjennomsnitt fikk hjelp 6,7 timer i
1980, var timetallet 5,0 i 1995. Der-
med ser det ut til at flere husholdnin-
ger enn tidligere mottar omsorg,
mens hver mottaker får mindre hjelp.
Endringen kan ha sammenheng med
den utvikling som er påpekt tidligere,
nemlig at omsorgen mellom hushold-
ninger er spredt på flere hender,
mens innsatsen pr. person har gått
ned. Ettersom mottatt omsorg er
kartlagt på husholdsnivå, må endrin-
gen også sees i sammenheng med at
gjennomsnittlighusholdningsstørrel-

Andel som
mottar hjelp 	 Timer pr. uke

1983 3 6,7
1987 3 5,6
1991 4 5,6
1995 5 5,0

67 år +

	Bor
	

Bor sammen

	

alene 	 med andre

se er redusert i perioden. Dermed er
det i hver husholdning færre mulige
mottakere av omsorg. Totalt omfang
pr. husholdning vil da også være
mindre. Ettersom tallene bare omfat-
ter personer 16-79 år, gir de ikke noe
bilde av endringer blant de eldste,
altså den gruppen som oftest mottar
hjelp. Muligens ville bildet blitt an-
nerledes hvis også personer 80 år og
over var inkludert. 7

Eldre som bor alene får oftere
hjelp enn andre eldre
Ettersom det særlig er eldre som får
hjelp fra andre husholdninger, ser vi
nærmere på situasjonen for eldre i
1995. Her er også personer 80 år og
over inkludert. Vi spor hvorvidt det er
forskjeller mellom dem som bor ale-
ne og dem som bor sammen med no-
en, og i hvilken grad hjelpen er knyt-
tet til funksjonssvikt hos mottakeren.
Vi ser også på betydningen av å ha
barn i nærheten.

For aleneboende er hjelp fra andre
husholdninger eneste mulige form for
uformell omsorg, mens eldre som bor
sammen med noen også kan få hjelp i
husholdningen. Selv om aleneboende
samlet sett får mindre uformell om-
sorg enn bosatte i flerpersonhushold-
ninger, får de oftere uformell hjelp
fra andre husholdninger. 15 prosent
av aleneboende eldre, mot bare 5
prosent av eldre i flerpersonhushold-
ninger, får slik hjelp (tabell 8). Både
hjelp fra slektninger og fra naboer

67-79 år
	 80 år +

Bor Bor sammen 	 Bor Bor sammen
alene 	 med andre 	 alene 	 med andre

Andel som mottar
hjelp i alt 15 5 13 2 18 19

Fra slektninger 12 5 11 2 14 17
Fra andre 3 2 5 2
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eller venner er vanligere blant alene-
boende enn blant andre. Eldre i fler-
personhusholdninger får svært sjel-
den regelmessig nabo- eller venne-
hjelp.

Forskjellen mellom aleneboende og
andre gjelder imidlertid først og
fremst for "unge eldre". I aldersgrup-
pen 67-79 år er det svært få bosatte i
flerpersonhusholdninger, bare 2 pro-
sent, som har uformell hjelp utenfra.
Hele 13 prosent av aleneboende i
denne aldersgruppen får uformell
hjelp. Blant dem som er 80 år og over
får nærmere 20 prosent både blant
aleneboende og andre hjelp utenfra.
Dette kan tyde på at omgivelsene ofte
ser det slik at "eldre eldre" trenger en
viss grad av tilsyn og oppfølging uan-
sett om de bor alene eller ikke.

Mest uformell omsorg til
hjelpetrengende 	
Ikke overraskende mottar eldre med
klare hjelpebehov langt oftere hjelp
fra andre husholdninger enn andre
eldre. Som klare hjelpebehov regnes
her at man må ha hjelp enten til dag-
ligvareinnkjøp, rengjøring, av- og pa-
kledning eller til å besøke slekt og

Figur 3: Andel eldre 67 år og
over som bor i husholdning med 4
ulønnet hjelp utenfra. Tall for hjelpe-
avhengige og andre blant bosatte i en-
og flerpersonhusholdninger.  1995

0	 5	 10 15 20 25
Prosent

Avhengig av hjelp
LI Ikke avhengig av hjelp

Kilde: Levekårsundersokelsen

venner på stedet. 19 prosent av dem
som trenger hjelp på minst ett av dis-
se områdene, mottar uformell om-
sorg fra andre husholdninger, mot
bare 4 prosent av eldre for øvrig (fi-
gur 3). Forskjellen gjelder for såvel
aleneboende som andre. Blant eldre
som bor alene, er andelene henholds-
vis 25 og 7 prosent for dem som tren-
ger hjelp og dem som ikke trenger
hjelp. Blant eldre i flerpersonhushold-
ninger er andelene 13 og 2 prosent
blant hjelpetrengende og andre.

Men selv om hjelpetrengende eldre
får uformell hjelp utenfor hushold-
ningen oftere enn andre, står flertal-
let av de hjelpetrengende uten slik
hjelp. 75 prosent av aleneboende eld-
re med hjelpebehov mottar ingen
regelmessig ulønnet hjelp. Disse er
avhengig av offentlige løsninger eller
leid hjelp. Blant hjelpetrengende i
flerpersonhusholdninger står hele 87
prosent uten uformell hjelp fra kilder
utenfor husholdningen. Antakelig får
de fleste av disse hjelp i egen hus-
holdning. Dermed er de mindre av-
hengig av offentlige løsninger enn
aleneboende. Mange har nok også
kombinasjoner av offentlige og priva-
te løsninger. Tidligere analyser har
vist at husholdsomsorg og offentlig
omsorg ofte utfyller hverandre blant
eldre i flerpersonhusholdninger
(Sosialdepartementet 1992).

..men også en del selvhjulpne
får omsorg
Til tross for at uformell omsorg først
og fremst rettes mot eldre som tren-
ger hjelp i hverdagen, får også en del
eldre uten klare hjelpebehov omsorg
fra andre husholdninger. For alle eld-
re gjelder dette, som nevnt, 4 prosent
eller om lag 25 000 personer. Det at
også eldre som ikke trenger hjelp til
daglige gjøremål, får regelmessig
hjelp utenfra, kan tyde på at spørs-
målet om hjelp og tilsyn oppfattes
forholdsvis vidt. Men ettersom opp-
lysningene gjelder på husholdsni-

vå, er tolkningen her vanskelig. Muli-
gens er hjelpen rettet mot andre hus-
holdningsmedlemmer. For alene-
boende er det imidlertid ingen uklar-
het knyttet til tolkningen her. Når 7
prosent av aleneboende eldre uten
klare hjelpebehov, eller om lag
10 000 personer, får uformell hjelp,
tyder dette på at mange får hjelp til
andre oppgaver enn daglige gjøremål
som de ikke greier selv. Muligens er
mye av denne hjelpen knyttet til ha-
gearbeid og vedlikehold. Dessuten
kan det tenkes at enkelte regner van-
lige besøk som hjelp, og at noen får
avlastning med oppgaver de egentlig
kan utføre selv. Deler av den ufor-
melle hjelpen, slik den fanges opp i
levekårsundersøkelsene, er altså ikke
klart behovsstyrt, men omfatter tje-
nester og samvær utover det som
bunner i uttalte hjelpebehov hos mot-
takerne. Slik sett skiller den seg klart
fra offentlige hjelpetjenester som til-
deles ut fra strenge behovsvurde-
ringer.

Offentlig hjelp viktigst for
aleneboende
Selv om aleneboende eldre oftere får
uformell hjelp utenfra enn andre, er
de mer avhengig av offentlig hjelp
når funksjonsevnen svikter. Levekårs-
undersøkelsen bekrefter funn fra tid-
ligere analyser (Sosialdepartementet
1992) som viser at aleneboende flest
er henvist til offentlige ordninger når
de ikke lenger kan utføre daglige gjø-
remål selv. Av aleneboende 67 al- og
over som trenger hjelp til nødvendige
oppgaver i hverdagen (innkjøp, ren-
gjøring eller av- og påkledning) har
vel 60 prosent offentlig hjemmehjelp
(tabell 9). Dette er mer enn dobbelt
så mange som har uformell hjelp fra
andre husholdninger. Blant eldre i
flerpersonhusholdninger med tilsva-
rende funksjonstap, har bare 24 pro-
sent offentlig hjemmehjelp. Resten
får trolig hjelp i husholdningen.
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Det kan virke noe overraskende at
bare 14 prosent av aleneboende eldre
med klare hjelpebehov, og som har
barn i nabohuset, oppgir at de mottar
hjelp fra slektninger. Tallene her er
usikre, men andelen er likevel pAfal-
lende lav. Muligens mottar disse en
del omsorg fra barna uten at dette
oppfattes som hjelp og tilsyn. Mye

Andel som
mottar hjelp
i alt 16 12 16 (14)

Fra Slektninger .16 12 W. (14 	
Fra naboer/venner 0 0 7 ( 0)

For tallene i parentes er prosentueringsgrunnlaget lavt, vel 20 personer
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alene 	 med andre

Både blant aleneboende og andre har
om lag 10 prosent av de hjelpetren-
gende en kombinasjon av offentlig
hjemmehjelp og uformell hjelp fra
andre husholdninger. Henholdsvis 16
og 4 prosent har uformell hjelp, men
ikke offentlig hjemmehjelp. For deler
av de aleneboende med klare hjelpe-
behov har den uformelle hjelpen alt-
så avgjørende betydning i hverdagen.

En del aleneboende med hjelpebe-
hov, 23 prosent eller om lag 25 000
personer, mottar verken offentlig el-
ler uformell hjelp (tabell 9). Vi vet
ikke om disse står helt uten hjelp.
Muligens får de hverdagen til å fun-
gere ved å leie privat hjelp. Vi vet fra
andre undersøkelser at en del eldre
benytter leid hjelp. Eksempelvis kj0 -

Alle

67-79 år
	 80 år +

	Bor Bor sammen 	 Bor Bor sammen
alene 	 med andre 	 alene 	 med andre

per 14 prosent av dem som ikke har
offentlige omsorgstjenester, hjelp pri-
vat (Kitterod 1995). Vi vet heller ikke
om hjelpebehovet i denne gruppen av
eldre er kjent av det offentlige. Andre
studier viser at mange eldre som selv
mener de trenger hjelp til viktige gjø-
remål, ikke opplever behovene så al-
vorlige at de søker offentlig hjelp
(Kitterod 1995).

Nabohjelp vanligst blant eldre
uten barn i nærheten
Egne barn sees gjerne som en sentral
omsorgsressurs for eldre. Derfor kun-
ne vi kanskje vente at eldre med barn
i nærheten oftere enn andre eldre får
uformell hjelp utenfor husholdnin-
gen. Dette ser imidlertid ikke ut til å
være tilfellet for aleneboende. Vi har

her skilt mellom dem som har egne
barn i nabohuset, dem som har barn i
samme kommune og øvrige alene-
boende. 18 prosent av eldre som bor
alene har egne barn i nabohus eller
naboleilighet, mens 40 prosent har
barn i samme kommune. Av de som
har barn i nabohuset, mottar 16 pro-
sent regelmessig hjelp fra andre hus-
holdninger (tabell 10). Andelen er
den samme blant dem som ikke har
barn i kommunen. De som har barn i
nabolaget får riktignok oftere regel-
messig hjelp fra slektninger enn de
som verken har barn i nabolag eller
kommunen, men nabo- og venne-
hjelp ser ut til a være mest utbredt
blant dem som ikke har barn i nærhe-
ten. 7 prosent av aleneboende eldre
uten barn i nabolaget eller kommu-
nen, eller om lag 7 000 personer, får
regelmessig hjelp fra naboer eller
venner. Blant dem som har barn i
nærheten gjelder dette ytterst få. Et-
tersom gruppene som sammenlignes
her er små, er prosentforskjellene usi-
kre, men tallene kan tyde på at barn
oppfattes som de nærmeste til å bistå
foreldre, mens naboer og venner i en
del tilfelle stiller opp for aleneboende
som har små muligheter til å få hjelp
fra egne barn.

Det er først og fremst blant eldre med
klare hjelpebehov at nabo- og venne-
hjelpen har et visst omfang. 13 pro-
sent av aleneboende med klare hjel-
pebehov, men uten barn i nærheten,
får regelmessig hjelp fra naboer eller
venner. Blant dem som ikke har klare
hjelpebehov, er andelen bare 3 pro-
sent.

Bare uformell hjelp 16 4 18 2 15 8
Både uformell hjelp
og offentlig hjelp 9 9 14 5 4 19
Bare offentlig hjelp 52 15 40 10 64 27
Verken uformell
eller offentlig hjelp 23 72 28 83 17 46

Trenger hjelp Trenger ikke hjelp



Omsorg 	 Samfunnsspeilet 1/96

betraktes nok som naturlig tjeneste-
utveksling eller daglig omgang.

Det ser imidlertid ut til at aleneboen-
de eldre uten klare hjelpebehov for-
holdsvis ofte får omsorg fra barn hvis
de har barn i nærheten. 18 prosent av
aleneboende uten klare hjelpebehov,
og som har barn i nabohuset, mottar
regelmessig hjelp utenfor husholdet.
Det er slektninger som står for denne
hjelpen. I all hovedsak dreier dette
seg trolig om egne barn. For de som
har barn lengre unna, er regelmessig
hjelp knyttet nærmere opp mot hjel-
pebehov.

1. Nedgangen i husholdsomsorgen gjelder for
den aldersgruppen som er dekket i undersø-
kelsene, nemlig voksne 16-79 år. Muligens
ville bildet sett annerledes ut hvis vi også
hadde opplysninger for personer 80 år og
over. Det kan tenkes at det har skjedd en
forskyvning av ektefelleomsorgen mot eldre
aldersgrupper. Levealderen har gått opp, og
en økende andel av nye eldrekohorter er gift
og har trolig ektefelle å støtte seg til når
hjelpebehov oppstår. Det er også slik at
hjelpebehovene for mange oppstår ved
høyere alder enn før.

2. Viktige datakilder i denne sammenheng
har særlig vært SSBs helseundersøkelse fra
1985, innledningsintervjuer til SSBs tids-
nyttingsundersøkelser 1980 og 1990, SSBs
generelle levekårsundersøkelser samt et
tilleggsutvalg av eldre til Levekårsunder-
søkelsen 1987.

3. Det viser seg at andelen som gir hjelp blir
noe lavere målt på denne måten, enn den
blir målt ved spørsmålet i tidsnyttingsunder-
søkelsen (Lingsom 1985). Der spørres det om
man har gitt noe ulønnet praktisk hjelp eller
stell til syke, funksjonshemmede eller gamle
utenfor husholdningen siste måned. Det er
vanskelig å si hva forskjellen skyldes. Trolig
har det betydning at forholdet til mottakeren
av hjelpen ikke spesifiseres i tidsnyttingsun-
dersøkelsen på annen måte enn at det skal
være en person utenfor husholdningen. Det
sies ikke klart at arbeid gjennom frivillige
organisasjoner ikke skal regnes med.
Muligens har det også betydning at hovedte-
ma for de to undersøkelsene er forskjellig.
Omsorg og annet ulønnet arbeid er mer
framtredende i tidsnyttings- enn levekårsun-
dersøkelsen. Dette kan innebære at flere
"husker" hjelp og støtte gitt til andre. Det kan

også ha innvirkning at man i levekårsunder-
søkelsen spør om hjelp gitt regelmessig, mens
man i tidsnyttingsundersøkelsen spør om
hjelp gitt siste fire uker. Det første oppfattes
trolig i retning av noe mer forpliktende
hjelpetyper enn det siste.

4. Det er viktig å være klar over at mye hjelp
og omsorg ikke fanges opp gjennom spørs-
målene i levekårsundersøkelsene. Mange
selvhjulpne eldre har støttepersoner som de
holder jevnlig kontakt med og kan få hjelp av
hvis det oppstår problemer (Romøren 1993).
Slik omsorg er viktig selv om omfanget målt i
tid er beskjedent. Videre yter mange hjelp til
eldre ved å formidle kontakt med det offent-
lige hjelpeapparatet (Daatland 1983,
Lingsom 1993). Denne såkalte "agentrollen"
er ofte avgjørende for å sikre hjelpetrengen-
de tilstrekkelige tjenester, men heller ikke
slik innsats fanges opp her.

5. Tidligere analyser av dette er basert på
innledningsintervjuene til tidsnyttingsunder-
søkelsene.

6. Undersøkelsene viser imidlertid at kvinner
oftere enn menn gir regelmessig hjelp med
ulønnet barnepass til andre husholdninger.

7. I 1987 var det et tilleggsutvalg av eldre
hvor også personer 80 år og over var inklu-
dert. I 1991 og 1995 inngikk personer 80 år
og over i de ordinære utvalgene. Tall fra
disse undersøkelsene kan tyde på at det har
vært en viss nedgang i andel som mottar
hjelp utenfor husholdningen blant personer
80 år og over. I 1987 var andelen 25 prosent,
i 1991 19 prosent og i 1995 18 prosent. Den
høye andelen i 1987 kan imidlertid ha
sammenheng med at dette var en tilleggs-
undersøkelse med mange spørsmål om hjel-
pebehov og hjelpekilder. Dette kan ha med-
ført høy bevissthet om uformelle hjelpeytel-
ser og dermed høy rapportering.
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Enslige har oftere helse-
problem er enn andre

Når levekårene i en befolkning skal
undersøkes, hører en kartlegging av
helsetilstanden med. Helse får ofte en
høy plassering når folk blir bedt om å
rangere ulike velferdsgoder. En van-
lig helsedefinisjon er den som brukes
av Verdens Helseorganisasjon
(WHO), der god helse nærmest er en
samlebetegnelse på det gode liv.
WHO inkluderer både fysisk, psykisk
og sosialt velvære i sitt helsebegrep.
Helse kan også defineres som evne til
å fungere under skiftende forutset-
ninger, eller som mestring og over-
skudd i forhold til dagliglivets krav.
Det er det sistnevnte perspektiv som
ligger bak to sentrale mål på helsetil-
standen som vil bli brukt i den
følgende presentasjonen: Andelen i
befolkningen med nedsatt funksjons-
evne (herunder nedsatt arbeidsevne)
og andelen med langvarige sykdom-
mer med betydelige konsekvenser for
hverdagen. Vi ser også på forekoms-
ten av spesifikke lidelser, særlig
muskel- og skjelettlidelser og psykiske
lidelser.

Helsetilstanden: Små endrin-
ger, store forskjeller
Beskrivelsen av helsetilstanden inne-
bærer gjerne to ambisjoner: For det
første å gi et bilde av helsetilstandens
utvikling over tid, for det andre å
kartlegge fordelingen av helseproble-
mer mellom bestemte befolknings-
grupper, på et gitt tidspunkt og over
tid.

Når det gjelder det første - utviklings-
trekk i befolkningens helsetilstand -
er hovedinntrykket at det har vært
små endringer. Helsetilstanden er
sjelden noe som endrer seg raskt når
en betrakter en hel befolkning, det
skal som regel lange tidsperioder til
for å kunne identifisere varige end-
ringer i folkehelsa. Når vi tar for oss
enkelte befolkningsgrupper, kan vi se
større endringer, for eksempel grup-
pen av eldre hvor det har vært en

klar bedring av funksjonsevnen i de
15 årene fra 1980 til 1995.

Ulikheter i helse er det derimot rela-
tivt enkelt å kunne påpeke. Med ut-
gangspunkt i dagens situasjon
(1995), spør vi: Er det noen systema-
tiske forskjeller når det gjelder forde-
lingen av helseproblemer mellom
kvinner og menn,ulike aldersgrupper,
enslige og par, ulike landsdeler og
sosioøkonomiske grupper? Peker no-
en grupper seg spesielt ut når det
gjelder å ha dårlig helse?

Stadig sprekere eldre
Hver femte innbygger mellom 16 og
79 år hadde i 1995 nedsatt funksjons-
evne. Å ha nedsatt funksjonsevne er
ikke synonymt med å være funksjons-
hemmet, slik dette begrepet vanligvis
brukes. Nedsatt funksjonsevne er et
samlemål for ulike funksjonsproble-
mer en person kan ha ett eller flere
av (nedsatt arbeidsevne, bevegelses-
evne, bæreevne, syn og hørsel). Halv-
parten av de som tilhørte denne
gruppen, var såpass hardt rammet at
de anså sin arbeidsevne som sterkt
redusert, dvs. at de hadde vanskelig
for å utføre inntektsgivende arbeid,
drive med hjemmearbeid eller ta ut-
danning (11 prosent av befolknin-
gen).

Stort sett er de endringene som kan
spores når vi ser befolkningen i ulike
aldersgrupper ubetydelige. Fra 1980
til 1991 ble imidlertid andelen med
nedsatt funksjonsevne blant menn
mellom 67 og 79 år redusert fra 48
prosent til 36 prosent. Andelen har
gått jevnt nedover, men steg igjen
noe (til 41 prosent) fra 1991 til 1995
(se figur 1). (Økningen på 1990-tallet
er imidlertid ikke statistisk sikker.) Vi
ser en enda større reduksjon - fra 28
til 16 prosent - i andelen hjelpetren-
gende menn i samme aldersgruppe
fra 1980 til 1995. Hjelpetrengende er
de som ikke klarer daglig vareinnkjøp
eller rengjøring av boligen uten hjelp.

Helsetilstanden har
endret seg forholdsvis
lite de siste 15 årene
for befolkningen
under ett. Derimot er
det en klar tendens til
at de eldre stadig blir
sprekere. Enslige har
oftere problemer med
helsa enn de som lever
i parforhold. Forskjel-
lene er særlig store
mellom enslige forsør-
gere og andre barnefa-
milier.

Kirsti Huserbråten
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Kilde: Levekårsundersokelsene

Det har også vært en jevn nedgang i
andel med nedsatt funksjonsevne
blant de eldre kvinnene i samme al-
der - fra 59 til 49 prosent i løpet av
15 år. Eldre er en sentral gruppe i
helseundersøkelser - blant annet fordi
eldre tilhører den mest ressurskre-
vende gruppen i befolkningen. For
eksempel er halvparten av alle ligge--
dager i sykehusene knyttet til pasien-
ter over 65 år (Statistisk sentralbyrå
1995a).

Også når det gjelder psykiske lidelser
har utviklingen blant de eldre menne-
ne vært positiv. Psykiske lidelser inne-
bærer at personen ofte har vært pla-
get av hjertebank, nervøsitet/angst
eller depresjon i løpet av det siste
halve året. Eldre menn har langt bed-
re psykisk helse enn kvinner i samme
alder (se tabell 1). I hele perioden
har eldre kvinner over dobbelt så
høye andeler med hyppige sympto-
mer på nervøse lidelser. En årsak til
dette kan være at det er langt færre
enkemenn enn enker slik at sannsyn-
ligheten for å bli boende alene på si-
ne eldre dager er mye større for kvin-

ner enn for menn. Mangelfulle sosiale
relasjoner er en viktig årsak til psykis-
ke lidelser. Eldre kvinner er den grup-
pen i befolkningen som oftest gir ut-
trykk for ensomhet (se Barstads artik-
kel i dette nummeret av Samfunns-
speilet).

Har utbredelsen av muskel- og
skjelettlidelser blant kvinner
stabilisert seg?
Muskel- og skjelettlidelser angår
mange og er den mest utbredte grup-
pen av kroniske helseproblemer.
Hver fjerde kvinne (24 prosent) og
nær hver femte mann (18 prosent)
oppgir at de har en muskel- og skje-
lettlidelse. Mens andelen blant menn
var den samme i 1995 som i 1980,
har den for kvinner økt med 5 pro-
sentpoeng i løpet av periodenl. Den-
ne typen lidelser (f.eks. ryggsykdom-
mer, leddgikt og revmatisme) har
lenge vært den vanligste grunnen til
at kvinner blir uføretrygdet her i lan-
det (39 prosent av alle uføretrygdede
kvinner har denne diagnosen). For
uføretrygdede menn utgjør derimot
psykiske lidelser den største diagno-
segruppen (30 prosent) (Rikstrygde-
verket 1995). Gjennom 1980-årene
og et stykke inn i 1990-arene ble det
registrert en stigende andel uføre-
trygdede som følge av muskel- og
skjelettlidelser for begge kjønn. Sær-
lig kraftig var økningen for kvinner.

Både levekårsundersøkelsene fra
1991 til 1995 og trygdestatistikken
for samme tidsrom gir grunn til å tro
at denne utviklingen er i ferd med å
stabilisere seg. I motsetning til utvik-
lingen på 1980-tallet, var det ingen
aning i andelen kvinner med mus-
kel- og skjelettlidelser fra 1991 til
1995. Hva de siste årenes skjerpede
politikk for tildeling av uføretrygd
har hatt å si for folks vurdering av
egen helse er uvisst, men det er nær-
liggende å tro at den har virket inn
på diagnosefordelingen blant uføre-
trygdede. Kvinner får oftere enn

menn avslått søknader om uførepen-
sjon, og avslagshyppigheten har økt
mer for kvinner enn for menn. I de
siste årene har den vært særlig høy
for "diffuse" muskel- og skjelettplager
(Sosial- og helsedepartementet
1995). Resultatene fra levekårsun-
dersøkelsene kan tyde på at utbredel-
sen av disse plagene i den kvinnelige
delen av befolkningen har stabilisert
seg, og at endringer i antallet uføre-
pensjonerte kvinner med muskel-
skjelettlidelser ikke bare skyldes end-
rede trygderegler.

Hjerte- og karlidelser på retrett
for middelaldrende menn
Kroniske hjerte- og karlidelser (her-
under også høyt blodtrykk og åreknu-
ter) rammer kvinner oftere enn
menn. For de akutte hjerte- og karli-
delsene kan det stille seg annerledes.
Hyppigheten av akutt hjerteinfarkt
som årsak til sykehusinnleggelser,
viser for eksempel en klar overhyp-
pighet blant menn (Statistisk sentral-
byrå 1995a).

Når det gjelder utviklingen av hjerte-
og karlidelser over tid, har middelald-
rende menn (45-66 år) opplevd en
reduksjon på 8 prosentpoeng fra
1987 til 1995 (fra 23 til 15 prosent),
en tendens som også understøttes av
andre undersøkelser. Dødeligheten
av hjerte- og karsykdommer for
menn i 50-årene ble redusert med 40
prosent i perioden fra første halvdel
av 1980-årene til 1993 (Overås
1995).

Kvinner har dårligst helse
Det er en vanlig oppfatning at menn
underrapporterer eventuell dårlig
helse i langt større grad enn kvinner.
Hvorvidt den subjektive dimensjonen
spiller noen stor rolle, er det vanske-
lig å gi noe entydig svar på. Holder vi
oss til de faktisk oppgitte andelene, er
imidlertid kvinnene "sykere" enn
menn uansett hvilke aldersgrupper
eller helsemål vi ser pa. Denne over-
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Langvarig sykdom
med betydelige

konsekvenser
Muskel- og

skjelettlidelser Psykiske lidelser
Nedsatt

funksjonsevne

Alle 22 21 6 20

Menn, alle 18 18 5 16
16-24 år 8 5 3 3
25-44 år 12 16 4 8
45-66 år 22 24 6 21
67-79 år 38 30 5 41
80- år 41 18 5 57

Kvinner, alle 25 24 7 23
16-24 år 12 9 5 9
25-44 år 18 18 6 13
45-66 år 30 32 8 24
67-79 år 40 39 12 49
80- år 48 41 20 77

med eller uten barn? På det siste
spørsmålet er svaret et entydig ja - og
da i de ensliges disfavor (se tabell 2).
Ulikhetene har holdt seg relativt sta-
bile over tid.

Blant par i alderen 45-66 år har nes-
ten hver fjerde person nedsatt funk-
sjonsevne, mot hver tredje enslig i
samme alder.

Enslige forsørgere har, til tross for sin
forholdsvis unge alder, en relativt
høy andel med nedsatt funksjonsev-
ne. Mens rundt 1 av 10 samboende/
gifte foreldre til barn under nitten ar
har nedsatt funksjonsevne, er tilsva
rende andel med nedsatt funksjons-

-

evne for enslige foreldre dobbelt så
høy.

hyppigheten er konstant over tid.
Knapt en fjerdedel (23 prosent) av
alle kvinner oppgir nedsatt funksjons-
evne i 1995, mot 16 prosent av alle
menn (tabell 1).

De eldste kvinnene har dårligst helse.
Blant eldre mellom 67 og 79 år had-
de annenhver kvinne og over 40 pro-
sent av mennene minst et av de nevn-
te tegn på funksjonssvikt. Til sam-
menligning gjaldt dette bare hver
tyvende 16-24-åring og nesten hver
fjerde 45-66-åring.

Hver femte middelaldrende mann
(45-66 år) og nesten hver tredje

middelaldrende kvinne hadde en
langvarig sykdom som virket inn på
hverdagen i betydelig grad, for ek-
sempel på grunn av smerte, angst el-
ler generelt nedsatt funksjonsevne.
Disse andelene har holdt seg svært
stabile siden første gang spørsmålet
ble stilt i levekårsundersøkelsene i
1987.

Dårligere helse blant enslige
enn blant par
Er det noen forskjeller i helsetilstand
mellom mennesker i ulike familiefa-
ser og familietyper? Er det for eksem-
pel ulikheter av betydning mellom
enslige og de som lever i parforhold -

Også enslige eldre har oftere nedsatt
funksjonsevne enn eldre som bor
sammen med en partner. Enslige
kommer også dårligere ut enn par på
de andre av våre utvalgte helsemål.

Skiller vi mellom eldre kvinner og
eldre menn, finner vi at blant de ens-
lige, eldre mennene er det langt mer
vanlig å ha psykiske lidelser enn
blant menn som lever i parforhold
(13 og 3 prosent). Tilsvarende tall for
eldre kvinner er 13 og 10 prosent.
Dette kan tyde på at eldre menn ikke
mestrer tapet av ektefellen like godt
som deres kvinnelige jevnaldrende
gjør.

2:

Enslige forsørgere
Par med barn, 0-6 år

Enslige 45-66 år
Par uten barn, 45-66 år

Eldre enslige 67-79 år
Eldre par uten barn 67-79 år

it enslige og par. Prosent. 1995

Nedsatt
fun ksjons-

evne

Sterkt
nedsatt

arbeidsevne

Sykdommer
med betydelige

konsekvenser
Psykiske
lidelser

Muskel- og
skjelett-
lidelser

20 13 26 11 30
9 5 12 2 15

33 25 37 11 32
24 18 28 7 30

54 28 46 13 40
40 21 36 6 32

Alle kvinner, enslige eller ikke, har
stort sett et høyere sykelighetsnivå
enn menn. At noen av våre utvalgte
grupper, for eksempel eldre eller ens-
lige forsørgere, har større innslag av
kvinner enn menn, ser ikke ut til 5. ha
vesentlig innvirkning på tallene.

Mye tyder på at det å være enslig bå-
de er en viktig årsak til og en følge av
dårlig helse: Enslige med nedsatt hel-
se blir eller forblir enslige nettopp på
grunn av sin helsetilstand, og mange-
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len på nære fellesskap med andre bi-
drar til at helsetilstanden svekkes.
Som vi viser i dette nummeret av
Samfunnsspeilet, har dårlige levekår
en tendens til å hope seg opp i enkel-
te grupper, blant annet hos enslige.
En omfattende litteratur fra flere land
viser at enslige kommer dårligere ut
enn gifte når det gjelder psykisk og
fysisk helse (Mastekaasa 1994).

Enslige forsørgere særlig
utsatt
Ulikheten i helse er særlig stor når
enslige forsørgere sammenlignes
med småbarnsforeldre i parforhold.
Det ser ikke ut til at barn nødvendig-
vis gir noen beskyttelse i seg selv.
Imidlertid er rundt ni av ti enslige
forsørgere kvinner. Som vi har vist
over, rapporterer kvinner oftere syk-
dom og svekket funksjonsnivå enn
menn. Når enslige mødre sammenlig-

0 	 5 10 15 20 25 30
Prosent

E Enslige mødre
Småbarnsmødre i parforhold

Kilde: Levekårsundersøkelsen

nes med småbarnsmødre i parfor-
hold, er forskjellene i helsetilstand
omtrent de samme som tidligere vist
(figur 2). For eksempel er andelen
blant enslige mødre med psykiske
lidelser klart større enn blant gifte/
samboende småbarnsmødre (hen-
holdsvis 11 og 2 prosent). Når det er
sagt, må det også bemerkes at psykis-
ke lidelser gjelder en liten del av be-
folkningen, slik at det ikke skal mye
til før de relative ulikhetene blir svært
store.

Bosted: Mest psykiske lidelser i
teftbygde strøk
Helseproblemene ser ut til å fordele
seg relativt jevnt over landsdelene. Vi
kan likevel spore enkelte forskjeller
som har holdt seg over tid. Et eksem-
pel er psykiske lidelser. Andelen med
denne typen plager er noe høyere i
tettbygde enn i spredtbygde strøk
(henholdsvis 7 og 4 prosent i 1995).
Forskjellene har blitt større med tiden
- i tettbygde strøk sliter relativt flere
med psykiske lidelser nå enn for 15
år siden. Noe av forskjellene kan mu-
ligens skyldes at folk på landsbygda i
større grad underrapporterer slike
problemer enn folk i byer. Dette kan
igjen ha sammenheng med mindre
åpenhet om psykiske plager i over-
siktlige lokalsamfunn der muligheten
for å være anonym er mindre.

Best helse i vest
Vestlendinger lever lengst og har de
laveste andeler med uførepensjonis-
ter i landet (Statistisk sentralbyrå
1994 og Rikstrygdeverket 1995).
Vestlandets innbyggere kommer også
godt ut når det gjelder flere mål på
sykelighet. På spørsmålet om den en-
kelte hadde en sykdom som virker
inn på hverdagen i betydelig grad,
svarte 17 prosent av vestlendingene
bekreftende på dette i 1995, sam-
menlignet med et landsgjennomsnitt
på 22 prosent. Den høyeste andelen
hadde Nord-Norge med 24 prosent.
Vestlandet har også ligget lavest når

det gjelder andel med kroniske syk-
dommer helt siden 1980.

Ser vi på funksjonsnivå (generell
funksjonsevne og sterkt nedsatt ar-
beidsevne), peker Nord-Norge seg ut
ved å ligge over landsgjennomsnittet
og Agder/Rogaland ved å ligger un-
der landsgjennomsnittet. Mønsteret
har holdt seg stabilt i hele perioden
fra 1980 til 1995. Vestlandet ligger
også her for det meste under lands-
gjennomsnittet, mens Østlandet uten-
om Oslo og Akershus for det meste
ligger over gjennomsnittet.

Sosioøkonomisk skjevfordel ing
av helse
Det er godt dokumentert at de sosiale
og økonomiske forhold man lever un-
der virker inn på helsetilstanden. Det-
te bekreftes blant annet i studier av
sammenhengen mellom yrke og dø-
delighet (Borgan og Kristoffersen
1986, Huserbråten 1993). Mannlige
ingeniører, leger, pedagoger, prester,
bønder og jurister er både gjennom
1970- og 1980-årene blitt registrert
med en lavere dødelighet enn både
laste-, losse- og lagerarbeidere og an-
satte i restaurantbransjen. Blant kvin-
nene er dødeligheten størst blant an-
satte i næringsmiddel-, jern- og me-
tallindustrien, og lavest for pedago-
ger. I tillegg viser arbeidsmiljøunder-
søkelsene stadig at arbeidere og lave-
re funksjonærer har et langt mer be-
lastende fysisk arbeidsmiljø enn and-
re ansatte (Statistisk sentralbyrå
1992, Statistisk sentralbyrå 1995b).
Sykefraværet i NHO-bedrifter er dob-
belt så høyt for arbeidere som for
funksjonærer (Næringslivets hovedor-
ganisasjon 1994).

Levekårsundersøkelsen 1995 støtter
på flere punkter oppfatningen om at
det eksisterer en sosial skjevfordeling
av helse. Spesielt ser vi en skjevhet
når det gjelder funksjonsnivå. Ned-
satt funksjonsevne er mest vanlig
blant ufaglærte arbeidere og jordbru-
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kere/fiskere. 7 prosent av de ufaglær-
te arbeiderne og jordbrukerne/fisker-
ne hadde sterkt nedsatt arbeidsevne i
1995, mot mellom 2 og 4 prosent
blant funksjonærer og selvstendige
utenom primærnæringene.

Også når det gjelder muskel- og skje-
lettlidelser, hører ufaglærte arbeidere
og jordbrukere/fiskere til de som er
mest plaget. Henholdsvis 21 og 23
prosent i disse gruppene hadde en
slik lidelse i 1995. Til sammenligning
hadde 15 prosent i gruppen selvsten-
dige utenom primærnæringene mus-
kel- og skjelettlidelser samme år. An-
delen blant funksjonærene var om lag
17 prosent, med ubetydelige forskjel-
ler mellom lavere og høyere funksjo-
nærer.

skjeller mellom de sosioøkonomiske
gruppene. At ufaglærte arbeidere hai-
en viss overhyppighet av helseproble-
mer, kan som nevnt ikke forklares
ved at denne gruppen består av man-
ge eldre eller av mange kvinner. Ved
å slå sammen flere av de sosioøkono-
miske gruppene, er det mulig å gjøre
en grov kontroll for betydningen av
kjønn og alder. Blant menn i alderen
25-44 år hadde dobbelt så mange ar-
beidere/lavere funksjonærer som
funksjonærer på mellomnivå og høye-
re nivå, nedsatt funksjonsevne (hen-
holdsvis 5 og 10 prosent). Blant de
litt eldre (45-66 år) er ulikheten ube-
tydelig (henholdsvis 9 og 11 pro-
sent). Mønsteret er ganske likt for
kvinner, men her er den sosiale ulik-
heten størst blant de som er i alderen
45-66 år.

Når det gjelder psykiske lidelser er
disse noenlunde like vanlige i de uli-
ke yrkesgruppene.

Et problem med de sammenligninge-
ne som er gjort her, er at det ikke er
tatt hensyn til de store forskjellene i
kjønns- og alderssammensetning mel-
lom gruppene. I noen tilfeller er for-
skjellene mindre enn det de ville vært
om en hadde tatt hensyn til dette.
For eksempel består en av de mest
utsatte gruppene, ufaglærte arbeide-
re, i stor grad av menn, og en relativt
stor andel er under 45 år. Ut i fra det-
te ville vi forvente at andelen med
helseproblemer blant ufaglærte arbei-
dere var lavere enn for gjennomsnit-
tet. Som vi har sett, er det motsatte
tilfellet. Også de fleste jordbrukere og
fiskere er menn, men denne gruppen
har den største andelen eldre, snaut
halvparten er over 44 år. En finner
omtrent like mange eldre blant de
høyere funksjonærene, men her er
kjønnsfordelingen mer jevn, med en
liten overvekt av menn.

Også når en tar hensyn til forskjelle-
ne i kjønns- og alderssammensetning,
finner en i de fleste tilfeller klare for-

Sosialhjelpsmottakere og
langtidsarbeidsledige har
oftere dårlig helse enn andre
I en velferdssammenheng regnes en
person gjerne som spesielt utsatt der-
som vedkommende opplever svikt på
sentrale levekårsområder som utdan-
ning, arbeid eller økonomi. Grupper
det er vanlig å regne som spesielt ut-
satte, er blant annet sosialhjelpsmot-
takere, lavlønte, langtidsarbeidsledi-
ge og unge med lav utdanning. Er
disse gruppene også mest utsatt når
det gjelder helseproblemer, slik at
man kan si at det er en sammenheng
mellom generelt dårlige levekår og
helsetilstand?

Sosialhjelpsmottakere 2 har langt ofte-
re dårlig helse enn andre - de har
også dårligere helse enn andre utsat-
te grupper. Langtidsarbeidsledige er
også særlig utsatt for helseproblemer.
For å unngå at aldersforskjellene mel-
lom utsatte grupper og befolkningen
for øvrig påvirker resultatene i for
stor grad, presenterer vi her tall bare
for den delen av befolkningen som er
mellom 16 og 44 år (bortsett fra for
unge med lav utdanning).

111 Sosialhjelpsmottakere
E Langvarig arbeidsledige
El Alle

Arbeidsledig i minst 3 måneder på intervju-
tidspunktet

Kilde: Levekårsundersøkelsen

Sammenlignet med hele befolknin-
gen i denne alderen, har sosialhjelps-
mottakere innen samme alderskate-
gori dobbelt så mange med langvari-
ge sykdommer som har betydning for
hverdagen, tre ganger så mange med
sterkt nedsatt arbeidsevne og fire
ganger så mange med psykiske lidel-
ser (figur 3).

Arbeidsledighet betyr også økt sann-
synlighet for helseproblemer; særlig
stor er forskjellen når det gjelder psy-
kiske lidelser. Mens 5 prosent av alle i
aldersgruppen 16-44 år har en
psykisk lidelse, har hele 14 prosent
blant de langvarig arbeidsledige
samme problem.

Vi viste foran at enkelte sosioøkono-
miske grupper har bedre helse enn
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andre. Det ser imidlertid ikke ut til at
lønnen i seg selv virker differensie-
rende på helsetilstanden. Lavlønte
har ikke dårligere helse enn befolk-
ningen ellers. Mer enn seks av ti lav-
lønte er kvinner. En grunn til at lav-
lønte kommer såpass godt ut, kan
være at mange lavlønte kvinner bor
sammen med menn med bedre inn-
tekt. Dessuten er det svært mange
unge, særlig unge under 25 år, som
er lavlønte (se Barstad, Roals0 og
Ryens artikkel i dette nummeret av
Samfunnsspeilet).

Unge 16-29 år med lav utdanning er
ikke spesielt utsatt sammenlignet
med andre utsatte grupper, noe som
blant annet skyldes at de er klart yng-
re enn de andre gruppene. Når unge
med lav utdanning sammenlignes
med andre unge, viser det seg at un-
ge med lav utdanning har dårligere
helse enn andre unge, et monster
som en også har sett i de tidligere
levekårsundersøkelsene.

Som vi har vært inne på tidligere:
Grunnen til at disse utsatte gruppene
oftere har dårlig helse enn gjennom-
snittsbefolkningen, ligger ikke nod-
vendigvis i deres spesielle livssitua-
sjon, for eksempel som sosialhjelps-
klient eller som ung med lav utdan-
ning. Det er like stor grunn til å tro at
vi har med en seleksjon å gjøre, det
vil si at folk med dårlig helse rekrut-
teres til disse posisjonene, slik at dår-
lig helse like ofte blir en bakgrunn for
som en følge av det å falle utenfor.

1. Registreringen av sykdommer i levekårs-
undersøkelsene har gjennomgått visse
endringer over tid, som gjør det vanskelig å
avgjøre i hvilken grad bestemte sykdommer
er blitt mer eller mindre hyppige i befolknin-
gen. For å redusere underrapporteringen av
sykdommer blir de intervjuede i levekårs-
undersøkelsen presentert for en liste over
ulike sykdommer, og bedt om å angi om de
har en eller flere av sykdommene på listen. I
1987 ble undersøkelsesopplegget endret, slik
at en fikk en mer effektiv bruk av denne
sjekklisten. Dette resulterte i en økning av

oppgitte syketilfeller. Sannsynligvis er det de
mindre alvorlige lidelsene som i større grad
blir husket.

2. Som sosialhjelpsmottakere regnes
personer i husholdninger som har mottatt
sosialhjelp i 1994.
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Sakker ungdommen akterut?

Mye tyder på at unge
marginaliseres på ar-
beidsmarkedet. Ved-
varende høy arbeids-
ledighet har gjort at
ungdom har måttet
bære større byrder
enn resten av de
yrkesaktive: Antallet
unge som er yrkesak-
tive på heltid er sterkt
redusert. Flere er også
lavlønte. Derimot er
det ingen klare ten-
denser til at ungdom
har hatt en dårligere
utvikling av bostan-
dard og økonomiske
problemer enn andre.
Det ser ut til at flere
unge er utsatte for
vold enn tidligere, og
den mentale helsen
har utviklet seg mer
negativt blant unge
menn enn resten av
befolkningen.

Anders Barstad, Kari-Mette
Roalso og Mette Ryen

Levekårsutredningen (Finans- og toll-
departementet 1993) pekte på øknin-
gen i visse levekårsproblemer blant
ungdom, blant annet ungdoms prob-
lemer med å få innpass på arbeids-
markedet og en negativ lønns- og
inntektsutvikling sammenlignet med
eldre aldersgrupper. Det ble også
pekt på at de høye utdanningskra-
vene i arbeidslivet gjør at unge med
lav utdanning har fått en vanskelige-
re start på sitt voksne liv enn tilsva-
rende gruppe for 10-15 år siden.

En stor, offentlig svensk utredning
om ungdoms levekår, holdninger og
verdier konkluderte nylig med at
økende arbeidsledighet og utdan-
ningskrav har ført til at etableringsfa-
sen i livsløpet er blitt forlenget. Den-
ne utviklingen har ført til at ungdoms
materielle levestandard (inntekt, uli-
ke materielle goder) sakker akterut i
forhold til eldre aldersgrupper (Vogel
1994).

Disse resultatene kan tolkes som et
uttrykk for en marginalisering av ung-
dom. Marginaliseringsbegrepet kan
gis ulike betydninger. Med margina-
lisering vil vi i denne artikkelen forstå
en utvikling hvor bestemte gruppers
levekår forverres, absolutt eller rela-
tivt, sammenlignet med befolkningen
for øvrig. I hvilken grad blir ungdom
"hengende etter" i velferdsutviklin-
gen?

Kategorien ungdom lar seg ikke enty-
dig avgrense aldersmessig. Her vil
ungdom i hovedsak bli avgrenset til
aldersgruppen 16-24 år, i noen sam-
menhenger strekkes begrepet til å
omfatte de som er mellom 15 og 30
år. Over en halv million mennesker,
vel 540 000, var mellom 16 og 24 år
gamle i 1995. Etter en økning i 1980-
årene, er det blitt færre i denne al-
dersgruppen på 1990-tallet. Dette
gjenspeiler det betydelige fallet i fød-
selstallene etter 1969. Fram mot år
2005 regner en med at tallet på unge

voksne i 20- og 30-årsalderen vil avta
kraftig, mens tallet på tenåringer vil
gå litt ned (Skini og Sørlie 1993). An-
tallet unge er viktig for unges stilling
både på arbeidsmarkedet og i utdan-
ningsmarkedet. Mindre årskull vil
framover bidra i retning av å reduse-
re presset på arbeidsmarkedet og
utdanningsinstitusjonene.

Denne artikkelen har mange begrens-
ninger som gjør at den langt fra kan
gi noe uttømmende svar på spørsmå-
let om marginalisering av ungdom.
Utvalget av indikatorer på levekår er
begrenset. Vår analyse forholder seg i
stor grad til ungdom som helhet, vi
har i liten grad sett på mindre under-
grupper hvor marginaliseringsten-
densene kan være sterkere. Det er
også en begrensning ved denne ana-
lysen at det i liten grad benyttes data
som forteller noe om varigheten av
levekårsproblemene.

Artikkelen starter med å beskrive
ungdoms forhold til arbeidsmarkedet
og utdanningssystemet. Deretter be-
skrives utviklingen i noen sider ved
de materielle og økonomiske levekå-
rene, før artikkelen avsluttes med et
blikk på hva som skjer med ungdoms
sosiale relasjoner, fritid og psykiske
helse.

Flere i utdanning, færre i
arbeid
Ungdoms tilknytning til arbeidsmar-
kedet og utdanningssystemet vil ha
stor betydning for levekårene på and-
re områder. Andelen ungdom i ut-
danning har økt fra starten av 1980-
tallet, og i dag er mer enn annenhver
ungdom mellom 16 og 24 år i utdan-
ning, etter en markert økning på slut-
ten av 1980-tallet. Fra 1987 og fram
til 1995 har andelen sysselsatte mel-
lom 16 og 24 år gått tilbake, etter en
aning tidligere på 1980-tallet. Re-
duksjonen i sysselsettingen blant ung-
dom skjedde i stor grad ved at hel-
tidsarbeid ble erstattet med studier
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på heltid eller studier i kombinasjon
med deltidsarbeid. I 1995 var 26 pro-
sent sysselsatt på heltid, mot 40 pro-
sent i 1987.

Okt deltidssysselsetting blant
unge under utdanning
Andelen sysselsatte unge ble i perio-
den 1980 til 1995 redusert fra 35 til
26 prosent. At sysselsettingen blant
ungdom ikke er ytterligere redusert,
skyldes at flere har deltidsarbeid
(inntil 34 timer i uka). I 1995 var
nærmere annenhver av de sysselsatte
unge kvinnene deltidssysselsatt, mens
blant unge menn hadde en av tre del-
tidsarbeid. Mest vanlig er det å arbei-
de kort deltid (1 til 19 timer i uka).

Den ate deltidssysselsettingen skyl-
des hovedsakelig at det er blitt mer
vanlig å kombinere skole og studier
med deltidsarbeid. Andelen unge
som har deltidsarbeid ved siden av
utdanning, økte kraftig fra 1991 til
1995, etter å ha ligget stabilt på 15
prosent i store deler av 1980-tallet. I
1995 var 22 prosent mellom 16 og 24
år sysselsatt på deltid ved siden av
skole og studier.

Flest 20-24-åringer uten
utdanning og arbeid
Å være uten utdanning og arbeid kan
være en risikofylt status i overgangen
til livet som voksen. I motsetning til å
være i utdanning eller i arbeid, kvali-

Tabeil 	 Ungdom 16-24 år etter ow,
viktigste gjøremål. Prosent. 1983, 11101987, 1991 og 1995

1983 1987 1991 1995

Skoleelever/
studenter

ikke sysselsatt 29 27 34 33
sysselsatt 15 17 16 22

Sysselsatt
deltid 7 7 6 6
heltid 35 40 28 26

Annet 14 9 15 11

Sum 100 100 100 100

fiserer ikke denne statusen for videre
muligheter på arbeidsmarkedet. Av
alle 16-24-åringer var 11 prosent
uten utdanning og arbeid i 1995, en
reduksjon i forhold til 1991. Det ser
ut til at risikoen for å være uten ar-
beid eller utdanning er større blant
de eldre enn blant de yngre ungdom-
mene. Blant tenåringene var 7 pro-
sent verken i utdanning eller i arbeid,
mens andelen var 14 prosent blant
20-24-åringene.

Hoy arbeidsledighet blant
ungdom
Ungdom er en utsatt gruppe på ar-
beidsmarkedet. Den sterke reduksjo-
nen i sysselsettingen skyldes ikke ba-
re økt tilstrømming til utdanning,
men også økt arbeidsledighet blant
ungdom. Gjennom hele 1980-tallet
og halvveis inn i 1990-tallet har ledig-
heten blant ungdom mellom 16 og
24 år vært høyere enn gjennomsnittet
for hele befolkningenl. Fram til 1987
hadde unge kvinner vesentlig høyere
risiko for ledighet enn andre syssel-
satte. I første halvdel av 1990-årene
er imidlertid dette mønsteret endret.
Fra 1991 har ledigheten vært høyest
blant unge menn. En grunn til at ung-
domsledigheten ikke har økt ytterli-
gere, er den sterke utbyggingen av

1980 1983 1987 1991 1995

Alle
sysselsatte 10 11 11 14 13

Menn
16-24 år 20 21 21 31 28
Kvinner
16 -24 år 22 27 25 26 23

Tallene for 1995 er ikke direkte sammenlignbare
med tidligere tall. I 1995 er utgangspunktet for
beregningen av andelen arbeidsledige personer 16-
66 år. Tidligere har utgangspunktet vært personer
som har hatt inntektsgivende arbeid i løpet av det
foregående året

skoleplasser og at ungdom under 20
år er prioritert på arbeidsmarkedstil-
tak.

Andelen av de arbeidsledige som er
langvarig ledige, har i perioden økt
blant ungdom, som for resten av den
yrkesaktive befolkningen. Ser vi på
de som har vært arbeidsledige i til
sammen mer enn åtte uker siste år, er
det i hele perioden flere som er ledi-
ge blant ungdom enn i den yrkesakti-
ve befolkningen totalt.

Mange har usikker tilknytning
til arbeidsmarkedet
Ungdoms tilgang til arbeidsmarkedet
er vanligvis begrenset til jobber med
dårligere vilkår enn for sysselsatte i
andre aldersgrupper. Ungdom er i
større grad enn andre sysselsatte an.-
satt i jobber med midlertidig karak-

Figur .Andelen fagorganiserte
blant sysselsatte kvinner og
menn 16-24 år og'i'demsysselsatte .

- befolkningen totalt. .Prosent, 1980,1991 . 04 ...1995.
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Kilde: Levekårsundersokelsene



Tabell 3: Andelen lavionte og andelen med frynsegoder for alle sysselsatte
og for sysselsatte 16-24 år. Menn og kvinner. Prosent. 1980, 1991 og 1995

Andel lavlønte Andel med frynsegoder

1980 1991 1995 1980 1991 1995

Sysselsatte menn
Alle 21 20 19 29 34 34
16-24 år 47 60 56 20 17 16

Sysselsatte kvinner
Alle 58 46 34
16-24 år 80 84 78
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ter. Blant ungdom som hadde yrkes-
aktivitet som viktigste gjøremål, ar-
beidet 29 prosent i vikariater eller
engasjement med en varighet av ett
at- eller kortere. I den yrkesaktive be-
folkningen totalt var 10 prosent enga-
sjert i kortvarige engasjementer eller
vikariater.

Foruten å ha svakest tilknytning til
arbeidsmarkedet er ungdom i langt
mindre grad enn andre sysselsatte
medlemmer av en fagorganisasjon. I
perioden 1980 til 1995 ble andelen
fagorganiserte blant ungdom redu-
sert, fra 38 til 33 prosent blant unge
menn og fra 36 til 21 prosent blant
unge kvinner. Det er blant unge sys-
selsatte kvinner at vi i dag finner den
laveste andelen som er medlemmer
av en fagorganisasjon, mens andelen
fagorganiserte har økt blant sysselsat-
te kvinner generelt.

Flere lavlønte unge
De aller fleste mellom 16 og 24 år er
lavlønte (timelønn under 85 prosent
av gjennomsnittlig industriarbeider-
lønn). Spesielt mange lavlønte finner

Figur 2: Andelen lavlonte i ulike
ungdomsgrupper 16-24 år.
Prosent. 1983, 1987, 1991 og 1995
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Kilde: Levekårsundersøkelsene

vi blant unge kvinner, 78 prosent,
mot 56 prosent blant unge menn.
Dette er langt høyere enn for den yr-
kesaktive befolkningen som helhet
(26 prosent). Andelen lavlønte jenter
har i denne perioden ligget stabilt på
et høyt nivå, mens det nå er færre
lavlønte enn tidligere blant kvinner
totalt.

Lønnsbetingelsene vil naturlig nok
bety mest for ungdom som har lønnet
arbeid som sin viktigste inntektskilde.
Gjennom hele 1980-tallet og inn i
1990-tallet steg andelen lavlønte
blant heltidssysselsatt ungdom jevnt,
men denne økningen ser nå ut til å
ha stoppet opp. Andelen lavlønte
blant heltidsarbeidende ungdom var i
1995 64 prosent, men fremdeles er
andelen vesentlig høyere enn den var
i 1980. Da var vel halvparten av hel-
tidssysselsatt ungdom lavlønt. Det er
bare blant ungdom under utdanning
at andelen lavlønte igjen ser ut til å
øke etter en nedgang fra 1987 til
1991, men dette er statistisk usikre
tall.

Ungdom har sjelden frynse-
goder
Fordeler i arbeidet i form av støtte til
bolig, bil og telefon forekommer så
si ikke blant sysselsatte unge kvinner.
Andelen som hadde slike ekstraytel-
ser i arbeidet, var lav også for 15 år
siden, men er nå nesten forsvunnet
blant de yngste kvinnene. Sysselsatte

unge menn har sjeldnere frynsegoder
enn sysselsatte menn i alt. Andelen
unge menn som har slike ekstraytel-
ser i arbeidet har også blitt noe mind-
re i løpet av hele perioden sammen-
lignet med andre sysselsatte menn.
Blant unge menn som har frynsego-
der, er det mest vanlig å få støtte til
bilhold, mens svært få har adgang til
tjenestebil til privat bruk. En grunn til
at unge menn i større grad enn unge
kvinner har frynsegoder, kan være at
de oftere har jobber innenfor f.eks.
transport og budbiltjeneste hvor det
er vanlig å få bl.a. kjøregodtgjørelse.

Ungdom har dårligst arbeids-
miljø
Unge sysselsatte menn hadde i hele
perioden jevnt over dårligere fysisk
arbeidsmiljø enn andre yrkesaktive.
For eksempel hadde annenhver sys-
selsatte mann mellom 16 og 24 ar et
risikofylt arbeidsmiljø, mens tilsva-
rende tall for alle sysselsatte menn
var snaut 40 prosent. Blant sysselsat-
te kvinner hadde om lag 15 prosent
et risikofylt arbeidsmiljø, også innbe-
fattet de yngste kvinnene. Både blant
ungdom og sysselsatte generelt har
det vært lite endring i fysisk arbeids-
miljø i den aktuelle perioden.

Som med det fysiske arbeidsmiljøet,
har det vært forholdsvis lite endrin-
ger i det organisatoriske arbeidsmiljø-
et gjennom hele perioden. I 1995
hadde sysselsatt ungdom mindre

Skoleelever/studenter

.o.

Deltidssysselsatte ■••'"'" —

---
Heltidssysselsatte

1983 	 1987 	 1991 	 1995
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selvstyring i arbeidet sammenlignet
med andre sysselsatte. Det var færre
unge som bestemte over egne ar-
beidsoppgaver og som hadde et
variert arbeid. Kjønnsforskjellene i
den yngste aldersgruppen var små,
bortsett fra at unge kvinner hadde en
noe høyere sannsynlighet for å ha en
jobb hvor de ikke kan bestemme ar-
beidstempoet selv.

Boligforhold: Flere unge
mellom 20 og 24 år flytter
hjemmefra
Det er vesentlige forskjeller i mate-
rielle levekår mellom unge som frem-
deles bor hjemme, og unge som har
flyttet hjemmefra. Unge som har
etablert egen husholdning nyter ikke
i samme grad som de hjemmeboende
godt av de materielle godene som er
knyttet til foreldrehjemmet. Hvis det
skjer endringer i tidspunktet for flyt-
ting hjemmefra, vil det få stor betyd-
ning for hvordan ungdoms levekår
endres.

Det er blitt litt mindre vanlig å bo
hjemme blant unge i aldersgruppen
16-24 år, andelen hjemmeboende ble

Figur 3: Andelen menn og
kvinner i ulike aldersgrupper
som bor hjemme hos foreldrene.
Prosent. 1980-1995

-Menn 16-19 år
■----, 	 —.--iir..— .--
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- 	 ....
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redusert fra 57 til 52 prosent i perio-
den 1980-1995. En forklaring på ten-
densen til at flere flytter hjemmefra
kan være det sterke fallet i boligpri-
sene etter 1988 (Texmon 1993). At
aldersgruppa 16-24 år består av flere
eldre ungdommer i 1995 enn i 1980
bidrar også til reduksjonen i andelen
som bor hjemme. Endringene har
vært sterkest blant de eldre ungdom-
mene. Andelen hjemmeboende tenår-
inger var noe lavere i 1995 enn i
1980, men det er vanskelig å finne
noe klart mønster i endringene (figur
3). Vel åtte av ti 16-19-åringer bor
hjemme. Blant unge 20-24 år var det
fram til 1987 en tendens til at flere
bodde hjemme, men etter 1987 har
dette blitt mindre vanlig i denne al-
dersgruppen. Vel tre av ti 20-24-årin-
ger bor hjemme, dobbelt så mange
blant guttene som blant jentene.

Flere leier, bedre boligstandard
Andelen som leier uten innskudd, bor
i tjenestebolig eller på framleie, har
økt for hele befolkningen siden 1987,
og var i 1995 på et nivå tilsvarende
begynnelsen av 1980-tallet (figur 4).
1987 var det året da færrest leide bo-
lig. Andelen ungdom som leier bolig,
er klart høyere enn for befolkningen
som helhet. Den er høyere for ung-
dom som ikke bor med foreldre, enn
for all ungdom. At flere unge leier
bolig etter 1987, skyldes delvis at fle-
re unge har flyttet hjemmefra (jf. fi-
gur 3). Leieboerandelen har økt lite
blant ungdom som ikke bor med for-
eldre (en fyldigere framstilling av ut-
viklingen i boligforholdene finnes i
Arne S. Andersens artikkel i dette
nummeret av Samfunnsspeilet).

For å undersøke boligstandarden skal
vi begrense oss til å se på hvor mange
som bor i moderne bolig, det vil si
bolig med bad og wc og uten kalde
eller fuktige rom. Dette er et mål for
andelen som tilfredsstiller visse mini-
mumskrav for hvordan en bolig skal
være. Andelen som bor i moderne

Figur 4: Andel som leier uten 	 A&
innskudd, bor i tjenestebolig
eller på framleie. Hele befolkningen

'alle unge 16-24 år og unge som ikke
bor med foreldre. Prosent. 1980-1995
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bolig har økt for hele befolkningen
fra 1980 til 1995. Andelen som bor
moderne, er lavest for ungdom som
ikke bor sammen med foreldrene.
Samtidig er det denne gruppen som
har hatt den største veksten i andelen
som bor i moderne bolig.

Et av de materielle godene som er
viktig for mange unge, er egen bil. I
levekårsundersøkelsene er det spurt
om intervjupersonen bor i en hus-
holdning hvor intervjupersonen selv
eller andre disponerer bil. Blant unge
som ikke bodde med foreldrene, økte
andelen som disponerte bil fra 1980
til 1987 (fra 74 til 80 prosent). Etter
1987 har det vært en kraftig nedgang
i andelen som disponerer bil i denne
gruppen, slik at bilhold var litt mind-
re vanlig blant unge som hadde flyt-
tet hjemmefra i 1995 enn 15 år tidli-
gere (74 prosent i 1980 og 69 pro-
sent i 1995). I befolkningen for øvrig
er det blitt flere som disponerer bil i
løpet av perioden, spesielt blant de
over 44 år.
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Små endringer i økonomiske
problemer blant unge som ikke
bor hjemme
Tidligere analyser har vist en betyde-
lig nedgang i gjennomsnittlig disponi-
bel inntekt blant yngre enslige fra
1982 til 1991 (Andersen m.fl. 1995).
Vi har også sett at andelen lavlønte
har økt blant unge. Har denne utvik-
lingen ført til at flere unge opplever
økonomiske problemer? Én mulig
løsning på økte økonomiske proble-
mer kan være at ungdom i stigende
grad bor hjemme. Dette har vi sett at
ikke er tilfellet, snarere tvert imot.

Siden det kan være vanskelig å avgjø-
re i hvilken grad unge som bor hjem-
me hos foreldrene, tenker på sin egen
økonomi eller foreldrenes økonomi
når de svarer på spørsmålene om
økonomiske problemer, skal vi her
begrense oss til å se på de unge som
har flyttet hjemmefra. Alle spørsmå-

lene om opplevde økonomiske prob-
lemer gjelder husholdningen som de
unge bor i.

Andelen som svarte at de ville ha
problemer med å betale en uforutsett
regning på 2 000 kroner, økte for
hele befolkningen på slutten av 1980-
tallet, og har vært stabil på 1990-tal-
let. Blant ungdom 16-24 år som ikke
bor med foreldre, har andelen som
ville ha problemer med en slik uforut-
sett regning overraskende nok vært
stabil fra 1987 til 1995.

En annen indikator på økonomiske
problemer er andelen som har prob-
lemer med å klare løpende utgifter.
Problemer med løpende utgifter inne-
bærer at man av og til eller ofte i lø-
pet av det siste året har hatt vansker
med å klare løpende utgifter til for
eksempel mat, bolig eller transport.

Andelen i befolkningen som svarte at
de hadde slike problemer, økte bety-
delig fra 1987 til 1991, og har også
Okt litt på 1990-tallet. For ungdom
som har flyttet hjemmefra, har ande-
lene som svarer de har problemer
med de løpende utgiftene vært stabile
for guttene. Det kan se ut til at flere
jenter har fått problemer med å beta-
le løpende utgifter, men denne øk-
ningen er ikke statistisk signifikant.

Mange unge mottar hjelp fra
familien
En mulig forklaring på at andelen
med økonomiske problemer har
holdt seg stabil, kan være økt hjelp
fra foreldrehjemmet. Vi kan ikke prø-
ve en slik forklaring fordi slik hjelp
bare er registrert i 1995. økonomisk
hjelp til unge fra familien er imidler-
tid av et ganske betydelig omfang. 24
prosent av unge som ikke bor hjem-
me, mottok økonomisk hjelp fra fami-
lien i 1994, sammenlignet med 7 pro-
sent i hele befolkningen. Økonomisk
hjelp innebærer hjelp med samlet
verdi over 1 000 kroner fra familien
til å dekke løpende utgifter eller til å
dekke utgifter ellers. Like mange gut-
ter som jenter mottar slik økonomisk
hjelp. Gjennomsnittlig mottatt beløp
for ungdom som ikke bor med foreld-
re var 13 100 kroner. I dette gjen-
nomsnittet er også ungdom som ikke
har mottatt økonomisk hjelp fra fami-
lien regnet med.

Det er ingen forskjell mellom ung-
dom og resten av befolkningen når
det gjelder hvor mange som svarer at
de klarer å spare noe. Skillet er mer
avhengig av kjønn. Omtrent 60 pro-
sent av mennene klarer å spare noe,
mens omtrent 52 prosent av kvinne-
ne klarer det samme. Årsaken til at
det ikke er noe skille mellom ungdom
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under ett og befolkningen under ett i
sparing, kan være at ungdom som
bor sammen med foreldrene, ikke har
de samme utgiftene som andre fordi
foreldre i stor grad betaler for kost og
losji. For ungdom som ikke bor med
foreldre, er det færre som svarer at
de klarer å spare noe.

Uteliv
For unge som ennå ikke har etablert
seg med egen familie, betyr venner
og foreldre svært mye for levekårene.
Når færre unge lever i parforhold, og
barnefødslene utsettes til senere i
livsløpet, blir vennskapene en enda
viktigere del av ungdomstiden. En
økende del av vennesamværet skjer
utenfor bolig og nærmiljø. Stadig fle-
re unge i alderen 20-24 år besøker
dansetilstelninger og diskoteker (fi-
gur 6). Nesten dobbelt så mange 20-
24-årige jenter går ofte på dans og
diskotek i dag som for 15 år siden. En
kan se denne utviklingen som uttrykk
for en forlengelse av ungdomstiden.
Det som tidligere var typiske fritids-
aktiviteter for tenåringer, er etter
hvert blitt vel så typiske aktiviteter
for den eldre ungdommen.

Kilde: Levekårsundersøkelsene

Mer uteliv, mer vold?
Mer uteliv blant de unge kan øke risi-
koen for å bli utsatt for vold. Det er
en tendens til at flere unge utsettes
for vold eller trusler om vold nå enn
tidligere (figur 7). Fordi gruppene er
små, er det vanskelig å avgjøre hvor
sterk og jevn denne tendensen er. Fra
1991 til 1995 var det en særlig stor
aning i voldsofre blant guttene, men
økningen er ikke statistisk signifikant
isolert sett. Litt færre jenter oppgav at
de hadde blitt utsatt for vold eller
trusler om vold i 1995 enn i 1991,
etter en økning fra 1983 til 1991.
Nedgangen fra 1991 til 1995 er imid-
lertid også innenfor de statistiske feil-
marginene en vanligvis opererer
med.

Det er en utvetydig konklusjon at un-
ge menn er langt mer utsatt for vold
enn resten av befolkningen. I 1995
oppgav 15 prosent av gutter 16-24 år
at de ble utsatt for vold i løpet av
foregående ar, om lag 5 ganger så
mange som i befolkningen for øvrig.
Tar en også med trusler om vold blir
andelen som har vært utsatt 18 pro-
sent. Også jentene i samme alders-
gruppe har i hele perioden vært noe
mer utsatt for vold og trusler om vold
enn gjennomsnittet i befolkningen.

Hvorfor er ungdom generelt, og unge
menn spesielt, utsatt for vold? Vi har
nevnt at mye uteliv kan øke risikoen
for vold. Det er den delen av befolk-
ningen som har en livsstil preget av
uteliv og mye bruk av alkohol som er
mest utsatt for voldskriminalitet
(Olaussen 1995). En stor del av
voldskriminaliteten skjer utenfor nær-
miljøet, under påvirkning av alkohol.
Alkoholforbruket er høyere blant un-
ge enn blant eldre, spesielt blant
menn. 35 prosent av unge menn
drakk mye alkohol minst to ganger i
måneden i 1991, mens tallet for hele
befolkningen var 13 prosent (Statis-
tisk sentralbyrå 1992). En annen del
av forklaringen er sannsynligvis knyt-
tet til sosial integrasjon. Vi har tidli-
gere vist at unge menn er mer utsatt
for arbeidsledighet enn jentene. Det
er også færre unge menn enn kvinner
som er gift eller samboende. Parfor-
holdet kan være en viktig mekanisme
for sosial kontroll, og blant annet for-
hindre at arbeidsledighet forer til økt
alkoholkonsum (Mastekaasa 1993).

Figur 7: Andelen menn og
kvinner 16-24 år som har vært
utsatt for vold eller trusler om vold
siste år. Prosent. 1983, 1987, 1991,
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Kilde: Levekårsundersokelsene

Færre gutter leser bøker
Dans er ett av flere eksempler på fri-
tidsaktiviteter hvor forskjellene mel-
lom kjønnene er blitt mindre de siste
15 årene. Et annet eksempel er mo-
sjon og idrett. Mens det tidligere var
langt mer vanlig å mosjonere blant
gutter 16-24 år enn blant jenter i
samme alder, var det ingen slike for-
skjeller i 1995. Derimot er det øken-
de forskjeller i hvor mange som leser
bøker i fritiden. Dette er blitt en mer
typisk jenteaktivitet. I 1980 var det
omtrent like vanlig for gutter som for
jenter å lese bøker i fritiden, i 1995
var det tre ganger så mange gutter
som jenter som ikke hadde lest en
bok de siste 12 månedene.

Mental helse: Mer depresjon
blant unge menn
Mens ungdoms fysiske helse er klart
bedre enn gjennomsnittet for befolk-
ningen, er ikke bildet like entydig for
psykisk helse. I 1995 er hovedinn-
trykket at psykiske plager (nervøsitet
eller depresjon) er omtrent like van-
lig blant ungdom som i befolkningen
for øvrig. I forste halvdel av 1980-
tallet var situasjonen en annen, både
i 1980 og 1983 var det mindre vanlig
blant unge enn blant eldre å oppgi
slike plager. Mens tendensen i befolk-
ningen som helhet har vært en svak
reduksjon av antallet som er plaget
av symptomer på psykiske lidelser,
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har antallet blant unge under 30 år
endret seg i motsatt retning.

Tar en for seg de enkelte plagene, har
det vært en påfallende jevn økning
blant menn 20-29 år i andelen som
oppgir symptomer på depresjon; fra
snaut 11 prosent i 1980 til 17 prosent
i 1995 (figur 8). Økningen gjelder
imidlertid bare de som oppgir at de
er plaget av slike symptomer av og
til. Det er nå mer vanlig i aldersgrup-
pen 20-29 år enn blant andre menn å
oppgi symptomer på depresjon.

Reell forverring?
At flere unge oppgir symptomer på
psykiske plager i dag enn for 15 år
siden, er imidlertid ikke nødvendigvis
noe tegn på dårligere psykisk helse.
En annen mulig forklaring kan være
at villigheten til å fortelle om slike
plager til en intervjuer har endret seg
mer blant unge enn i andre grupper.
Undersøkelser tyder på at det skjer
en betydelig underrapportering av
psykiske problemer i intervjusituasjo-
ner, og at underrapporteringen er
særlig stor blant yngre, spesielt blant
menn. Hvis den økte åpenheten om-
kring psykiske lidelser fører til mind-
re underrapportering, er det tenkelig
at dette vil ha særlig betydning for
rapporteringen blant yngre.

Den økte selvmordsraten blant unge
menn kan imidlertid tyde på at øk-
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Alle menn 16-79 år
Menn 20-29 ar

ningen i oppgitte symptomer på dep-
resjon er reell. Siden slutten av 1960-
årene har selvmordshyppigheten i
befolkningen økt mest blant unge
menn (Gjertsen 1993).

Avslutning
Har det skjedd en marginalisering av
ungdom, ved at ungdom har sakket
akterut i velferdsutviklingen? Utvik-
lingen på arbeidsmarkedet synes å
peke i retning av en slik marginalise-
ring. Blant annet har de økonomiske
betingelsene for ungdom med tilknyt-
ning til arbeidsmarkedet utviklet seg
mindre positivt enn for andre syssel-
satte.

Hva har så skjedd med de materielle
og økonomiske levekårene? Det er
vanskelig å peke på noen entydige
tendenser til marginalisering. Særlig
blant unge som er flyttet hjemmefra
er bostandarden betydelig forbedret.
Det er mer vanlig å oppleve økono-
miske problemer blant unge som ikke
har flyttet hjemmefra enn i andre
grupper, men i motsetning til befolk-
ningen for øvrig har andelen som
opplever økonomiske problemer vært
nokså stabil fra 1987 til 1995.

Utviklingen i visse sider ved de ikke-
materielle levekårene kan tyde på en
marginalisering, først og fremst blant
unge menn. Det er sannsynlig at flere
unge enn tidligere er utsatt for vold
og trusler. Ungdoms mentale helse
har utviklet seg noe mer negativt enn
for gjennomsnittet.

1. Arbeidsledighet omfatter både ufrivillig
permittering uten lønn og perioder uten
arbeid hvor en søkte etter arbeid. Dette
begrepet ligger nær opp til arbeidskraft-
undersøkelsens begrep Arbeidsledig, men
referanseperioden er hele det foregående
året og ikke en uke.
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