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Innvandrere i Norge:

Høyt utdannet, men lite
etterspurt arbeidskraft?

Flere av innvandrerne
har universitets- eller
høgskoleutdanning
enn norskfødte. Dette
gjelder både for dem
som er yrkesaktive og
dem som er arbeids-
søkere. Yrkesaktivite-
ten er imidlertid lave-
re og den registrerte
arbeidsledigheten
høyere blant innvand-
rerne, uavhengig av
utdanningsnivå. Høyt
utdannede ikke-vestli-
ge arbeidstakere har
20 prosent lavere
lønnsinntekt enn
norskfødte, mens vest-
lige innvandrere har
en lønnsinntekt på
samme nivå.

Morten Kjelsrud

Hvilken utdanningskompetanse har
innvandrerne som er bosatt i Norge
og som er i arbeid eller søker arbeid?
Hvordan tas de sysselsatte innvand-
rernes utdanningskompetanse i bruk
i norsk arbeidsliv? Og hva er situasjo-
nen sammenlignet med de norskfød-
te? Med utgangspunkt i ny arbeids-
markedsstatistikk fra Statistisk sen-
tralbyrå', forsøker vi her å gi noen
svar på disse spørsmålene.

Med innvandrer menes personer som
er født i utlandet og som har uten-
landsfødte foreldre, altså førstegene-
rasjonsinnvandrere. De som ikke er
førstegenerasjonsinnvandrere, define-
res som norskfødte. Blant disse reg-
nes, foruten de som er født i Norge,
også personer med utenlandsk føde-
land hvis minst én av foreldrene er
født her i landet (herunder også
adopterte).

Hoveddelen av artikkelen dreier seg
om personer som er i arbeid, det vil

her si dem som er ansatt som
arbeidstakere. Selvstendig nærings-
drivende er ikke med i undersøkel-
sen. Først belyses arbeidstakernes
utdanningsnivå, som er bestemt ut
fra personenes høyeste fullførte ut-
danning. Deretter tar vi for oss alle
som har fullført en utdanning, og
undersøker hvor mange av disse som
er i arbeid. Avslutningsvis ser vi på
utdanningen til de arbeidssøkende,
det vil si de som er registrert ved ar-
beidskontorene som helt arbeidsledi-
ge eller som deltakere på et arbeids-
markedstiltak2. Vi gjør bruk av opp-
lysninger om blant annet landbak-
grunn, bosettingstidspunkt og lønns-
inntekt.

I mai 1995 var det 102 600 innvand-
rere i alderen 16-66 år bosatt i Norge.
Deres andel av befolkningen var 3,7
prosent (tabell 1). Innvandrerne ut-
gjorde 3,1 prosent av alle arbeidsta-
kere og 8,1 prosent av de registrerte
arbeidsledige.

Datagrunnlaget
Datamaterialet omfatter, der annet ikke er nevnt, personer i alderen 16-66
år som var bosatt i Norge i mai 1995. For innvandrerne gjelder tallene dem
som har kommet til landet før 1989.

Datamaterialet er basert på koblinger av ulike registre. Arbeidstakerstatistik-
ken bygger på tall fra Arbeidstakerregisteret pr. mai 1995, som Rikstrygdever-
ket og trygdekontorene er ansvarlig for. Med arbeidstaker menes enhver som
arbeider i annens tjeneste for lønn og annen godtgjørelse Statistikken
omfatter ikke selvstendig næringsdrivende eller vernepliktige.

Opplysningene om lønn er hentet fra Skattedirektoratets Lønns- og trekkopp-
gaveregister for 1992 og gjelder hver persons samlede lønn i løpet av dette
året. Lønnen er godtgjørelse for utført arbeid og omfatter både kontantlønn
og naturallønn.

Arbeidsledighets- og tiltaksstatistikken bygger på data fra Arbeidsdirektora-
tet om helt arbeidsledige registrert ved arbeidskontorene og personer på
arbeidsmarkedstiltak. Informasjonen om høyeste fullførte utdanning er
hentet fra Statistisk sentralbyrås utdanningsregister med referansetidspunkt
pr. 1. oktober året før referansetidspunktet for arbeidsmarkedsdataene
Opplysningene om landbakgrunn, kjønn, alder og første oppholdsdato i
Norge er hentet fra Statistisk sentralbyrås system for befolkningsstatistikk.
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Innvandrere pa arbeidsmarkedet

Figur I: Andelen arbeidstakere
med høyere eller uoppgitt

. 	 •utdanning Landbakgrunn 1995

ning). Om lag 24 prosent av innvand-
rerne og 22 prosent av de norskfødte
er utdannet på dette nivået.

iandrernes andel av ulike

Antall
Prosent-

andel

Befolkningen (16-66 år) 102 600 3,7

Arbeidstakere 54 300 3,1
Registrerte helt
arbeidsledige 7 300 8,1
Personer på ordinære
arbeidsmarkedstiltak 3 500 8,1

I undersøkelsen er bare innvandrerne
som bosatte seg i landet for 1989 tatt
med. Grunnen til dette er at vi mang-
ler utdanningsopplysninger for svært
mange av dem som har kommet hit
senere. Undersøkelsen omfatter der-
for ikke den forholdsvis store grup-
pen innvandrere som har bosatt seg
her på 1990-tallet.
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80
Prosent

Universitets- og høgskole-
utdanning

Li Uoppgitt utdanning

Andelen hovedfagsutdannede
lavest blant norskfødte
Av innvandrerne er det kun arbeids-
takerne fra Asia som har en mindre
andel universitets- og høgskoleutdan-
nede enn de norskfødte (figur 1). Fle-
re av asiatene (6 prosent) har imid-
lertid fullført en høyere universitets-
eller høgskoleutdanning, det vil si
minst på hovedfagsnivå, enn de
norskfødte (5 prosent). De andre inn-
vandrergruppene har også en større
andel med så høy utdanning.

Blant arbeidstakerne er det dem fra
Nord-Amerika og Oseania som er
høyest utdannet. Om lag 33 prosent
har en lavere universitets- og høgsko-
leutdanning mens 20 prosent er ut-
dannet på høyeste nivå.

Norge

Norden

Vest-Europa
ellers

Ost-Europa

Nord-Amerika
og Oseania

Asia l

Afrika

Sør-/Mellom-
Amerika

Hver tredje innvandrer i arbeid
har høyere utdanning
Utdanning er av betydning for perso-
ners tilknytning til arbeidsmarkedet.
Ikke overraskende er andelen som
har fullført en universitets- eller høg-
skoleutdanning (13 år eller lengre ut-
danning), minst blant dem som ikke
er i arbeid. Dette gjelder både for
norskfødte og innvandrere (tabell 2).

Norsk-
fodte

Innyand-
rere

Arbeidstakere 27 33

Registrerte helt
arbeidsledige 11 18
Personer på ordinære
arbeidsmarkedstiltak 9 21
Personer utenfor
arbeidsstyrken' 13 18

Inkluderer her også selvstendig næringsdrivende og
vernepliktige

Tyrkia medregnet
Kilde: Arbeidstakerregisteret tilkoblet andre re-

gistre (se tekstramme om datagrunnlaget)

En større andel av de yrkesaktive inn-
vandrerne har fullført en universitets-
eller høgskoleutdanning sammenlig-
net med norskfødte i arbeid. Blant
innvandrere som var arbeidstakere i
mai 1995, hadde 33 prosent fullført
en slik utdanning mens dette gjaldt
27 prosent av de norskfødte arbeids-
takerne.

Nesten 10 prosent av de yrkesaktive
innvandrerne har fullført en høyere
universitets- og høgskoleutdanning.
Med dette menes utdanning minst på
hovedfagsnivå (17 al- eller lengre ut-
danning). Blant de norskfødte er den
tilsvarende andelen det halve, 5 pro-
sent. Forskjellen mellom norskfødte
og innvandrere er mindre blant yr-
kesaktive med lavere universitets- og
høgskoleutdanning (13-16 års utdan-

Innvandrernes utdanningsnivå
høyere enn det som er regist-
rert?
Vi mangler opplysninger om høyeste
fullførte utdanning for forholdsvis
mange av innvandrerne. Dette gjel-
der for alle innvandrergrupper. Ande-
len uoppgitt varierer fra 15 prosent
blant de europeiske og amerikanske
arbeidstakerne til 20 prosent for asia-
tene (figur 1). Når vi ser vi på hvert
enkelt land, finner vi enda større
variasjoner.

Det at vi mangler utdanningsopplys-
ninger for så mange innvandrere,
gjør at vi ikke kan si med sikkerhet
hvor stor andel som har fullført
grunnskole 3 , videregående skole eller
universitet og høgskole. Vi kan imid-
lertid si forholdsvis sikkert at andelen
universitets- og høgskoleutdannede
er større blant de yrkesaktive inn-
vandrerne enn blant norskfødte i ar-
beid. Hvorfor er det slik? Som en il-
lustrasjon kan vi ta utgangspunkt i
arbeidstakerne fra Ost-Europa. For
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15 prosent av disse mangler vi utdan-
ningsopplysninger mens tilsvarende
andel blant norskfødte arbeidstakere
er 1 prosent. Til tross for dette har de
østeuropeiske arbeidstakerne en klart
større andel som er registrert med en
fullført universitets- eller høgskoleut-
danning. I slike tilfeller kan vi snakke
om noe tilnærmet minimumsforskjel-
ler mellom gruppenes andeler med
høyt utdannede, trolig er forskjellen
enda større i østeuropeernes favør.

Mange innvandrerkvinner er
universitets- og hogskoleut-
dannet
Det er en mindre andel kvinner blant
innvandrerne enn blant de norskfød-
te, men samtidig en større andel høyt
utdannede. Kvinneandelen blant de
yrkesaktive innvandrerne er 44 pro-
sent mens 48 prosent av de norskfød-
te arbeidstakerne er kvinner. Blant de
norskfødte arbeidstakerne er om lag
like mange av mennene og kvinnene
høyt utdannet (henholdsvis 26 og 27
prosent). Til sammenligning er 29
prosent av innvandrermennene og
hele 38 prosent av innvandrerkvin-
nene høyt utdannet. Bare mannlige
arbeidstakere fra Asia og kvinnelige
arbeidstakere fra Afrika har lavere
andeler høyt utdannede enn de
norskfødte.

Bare arbeidsinnvandrere som
er høyt utdannet?
Når vi ser nærmere på enkeltland4

kommer det fram store forskjeller i
utdanningsnivå både mellom arbeids-
takerne fra ulike vestlige land og
ikke-vestlige land (tabell 3). Vestlige
innvandrere definerer vi her som per-
soner fra Norden, Vest- og Sør-Euro-
pa, Nord-Amerika og Oseania, mens
ikke-vestlige innvandrere er personer
fra Ost-Europa, Asia, Afrika, Sør- og
Mellom-Amerika.

Forskjeller i viktigste innvandrings-
grunn kan bidra til å forklare varia-
sjonene i ulike landgruppers utdan-

Andel av
arbeids-
takerne som er
høyt utdannet
(arbeidstaker-
prosent)

60 og over
	

Romania

50-59
	

Belgia
Nederland
Tsjekkoslo-
vakia (tidl.)

40-49

30-39

20-29

Mindre enn 20

' Fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå

ningsnivå. I utgangspunktet vil det
være en grunnleggende ulikhet mel-
lom flyktninger og andre innvandrere
ved at flyktningenes viktigste grunn
for å komme til Norge er at de ikke
lenger kan oppholde seg i sitt eget
land. Deres primære formål med å
flytte hit er altså ikke det å få seg ar-
beid. Dette kan i seg selv forklare at
en del flyktninger ikke har en utdan-
ning som er tilpasset det norske
arbeidsmarkedets kompetansekrav.
På den annen side er det mulig at

personer med høyere utdanning let-
tere kommer i konflikt med myndig-
hetene i autoritære regimer og av den
grunn blir nødt til å flykte fra landet.
Dette kan bidra til å forklare den sto-
re andelen høyt utdannede blant ar-
beidstakerne fra flere tidligere øst-
blolddand og fra land som Iran, Irak
og Sør-Afrika.

Andre typiske flyktninggrupper, der-
imot, har forholdsvis få arbeidstakere
med høyere utdanning. Dette gjelder

Andel høyt utdannede som er i arbeid

80 og
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for eksempel dem fra Vietnam og Sri
Lanka.

Høy utdanning gir utlendinger mulig-
heter for spesialistarbeid i Norge. Det
kan også tenkes at personer med høy-
ere utdanning har lettere for å flytte
på seg enn andre. Kanskje innledes
parforhold over landegrensene på
grunn av dette, slik at vi får en del
"kjærlighetsmigranter" (Vassenden
1990). Til en viss grad er nok dette
tilfellet for gruppen av arbeidstakere
fra vestlige land som USA og Frankri-
ke. Disse kommer til landet hovedsa-
kelig for å arbeide eller av familie-
grunner. På den annen side er en god
del av arbeidstakerne fra land som
Pakistan, Tyrkia og Marokko arbeids-
innvandrere eller familiegjenforente
til disse, men har en lav andel høyt
utdannede.

Lavere yrkesaktivitet blant
innvandrere uansett
utdanningsnivå
Ikke bare utdanningsnivået, men og-
så yrkesaktiviteten varierer med per-
sonenes landbakgrunn. For å belyse
dette, sammenlignes ulike landgrup-
pers arbeidstakerprosenter, det vil si
hvor stor andel personer med en gitt
utdanning som er i arbeid.

En klart mindre andel av innvandrer-
ne er i arbeid sammenlignet med de
norskfødte. I mai 1995 hadde 62 pro-
sent av de norskfødte og 53 prosent
av innvandrerne mellom 16 og 66 år
enjobb. Yrkesaktiviteten øker med
økende utdanningsnivå, både for
norskfødte og innvandrere (figur 2). I
forhold til de norskfødte er det imid-
lertid innvandrerne med den laveste
utdanningen som kommer best ut når
det gjelder andelen som er i arbeid.

De vestlige innvandrerne har høyere
yrkesaktivitet enn de fra ikke-vestlige
land. Dette gjelder uansett utdan-
ningsnivh, også når vi tar hensyn til
forskjeller i alderssammensetningen.

0 	 20 40 60 80 100
Prosent

11 Norge
Vestlige land

III Ikke-vestlige land

Kilde: Arbeidstakerregisteret tilkoblet andre re-
gistre (se tekstramme om datagrunnlaget)

Samtidig er yrkesfrekvensen lavere
blant vestlige innvandrere samlet sett
enn blant norskfødte. Det er imidler-
tid klare forskjeller mellom landgrup-
per og etter kjønn. Blant mennene
skiller afrikanerne seg ut med lavest
andel i arbeid på alle utdannings-
nivåer. Vesteuropeerne har høyest
yrkesaktivitet blant mannlige arbeids-
takere. Kvinnene fra Norden marke-
rer seg også med høy yrkesaktivitet.
De har som eneste gruppe blant inn-
vandrerkvinnene er større andel i ar-
beid enn norskfødte kvinner. Dette
gjelder for alle utdanningsnivåer unn-
tatt det aller høyeste, det vil si utdan-
ning på hovedfagsnivå eller høyere.
Det at så mange av de nordiske inn-
vandrerkvinnene er i arbeid, reflekte-
rer den høye yrkesaktiviteten blant
kvinner i Norden (Ellingsæter 1993).
En annen årsak til høy yrkesaktivitet

blant nordiske innvandrere, er at det
innenfor Norden har vært et felles
arbeidsmarked siden 1954.

En større andel av dem fra Vest-Euro-
pa er i arbeid sammenlignet med
nordamerikanerne. Nordamerika-
nernes yrkesfrekvens er på nivå med
ikke-vestlige innvandrere når vi ser
på dem med lavest utdanning
(grunnskole eller videregående sko-
le). Blant de høyest utdannede har de
fra Nord-Amerika en andel i arbeid
som er mer på linje med andre vestli-
ge land. østeuropeerne har høyere
yrkesaktivitet enn de andre ikke-vest-
lige landene, om lag på samme nivå
som dem fra Nord-Amerika.

Det er også klare forskjeller i yrkesak-
tiviteten mellom enkeltland fra sam-
me geografiske område (tabell 3).
Blant universitets- og høgskoleutdan-
nede fra vestlige land er det de svens-
ke innvandrerne som utmerker seg
med flest personer i arbeid (80 pro-
sent). Spanjolene har lavest yrkesak-
tivitet (65 prosent) av de vestlige inn-
vandrerne. Yrkesaktiviteten varierer
mer blant høyt utdannede fra ulike
ikke-vestlige land. Innvandrerne fra
typiske flyktningland som Sri Lanka
og Vietnam har forholdsvis mange i
arbeid (henholdsvis 68 og 61 pro-
sent). I kontrast til dette er forholds-
vis få av de høyt utdannede fra land
som Somalia og Irak i arbeid (hen-
holdsvis 30 og 36 prosent).

Yrkesdeltakelsen varierer med
bosettingstidspunkt
Botid i Norge har betydning for inn-
vandrernes tilknytning til arbeidsmar-
kedet. Dette henger sammen med at
innvandrere gradvis integreres i sam-
funnet. Tendensen til at sysselset-
tingsnivået for en innvandrergruppe
øker med antall år bosatt i Norge, er
tydeligst for de første årene etter bo-
setting i landet (Sivertsen 1995).
Men innvandrernes muligheter påvir-
kes også av situasjonen på arbeids-
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markedet i det tidsrommet de bosatte
seg her (Blom 1996). Med dette ten-
kes det særlig på at de økonomiske
konjunkturene varierer over tid. I
noen perioder er det lett å få jobb, i
andre perioder vanskelig.

Yrkesaktiviteten er, uavhengig av
bosettingsår, høyere for vestlige inn-
vandrere enn for dem fra ikke-vestli-
ge land - men lavere enn for norsk-
fødte. Kun blant de grunnskoleutdan-
nede har vestlige innvandrere høyere
yrkesaktivitet enn norskfødte. Dette

elder imidlertid bare dem som kom
til landet på 1970-tallet.

For ikke-vestlige innvandrere er det
et gjennomgående trekk at andelen i
arbeid er minst blant de sist ankom-
ne, det vil si de som kom i perioden
1985-1988 (figur 3). En viktig årsak
til dette er trolig at det ankom for-
holdsvis mange flere flyktninger enn
arbeidsinnvandrere fra ikke-vestlige
land i årene 1985-1988 enn i tidlige-
re an Flyktninger har som tidligere

nevnt, større problemer med å få inn-
pass på arbeidsmarkedet enn andre
innvandrere. Blant vestlige innvand-
rere er det bare for de høyt utdanne-
de at andelen i arbeid er minst for de
sist ankomne. Dette kan indikere at
botid i Norge har større betydning for
de ikke-vestlige innvandrerne når det
gjelder tilknytningen til arbeidsmar-
kedet.

Høy utdanning lønner seg
mindre for innvandrere enn for
norskfødte
De fleste innvandrergrupper har altså
lavere yrkesaktivitet enn norskfødte.
Men hvilken "uttelling" får de som
faktisk er i arbeid for sin utdanning?
Ved å sammenligne arbeidstakernes
lønn kan vi få en indikasjon på dette.

Ikke overraskende, øker den årlige
gjennomsnittlige lønnsinntekten med
økende utdanningsnivå (Album
1989; Statistisk sentralbyrå 1992).
Dette gjelder både for norskfødte og
innvandrere. Lønnsinntekten varierer

en god del mellom ulike grupper av
innvandrere. I mai 1992 var lønns-
inntekten for vestlige arbeidstakere i
gjennomsnitt 10 prosent høyere enn
for norskfødte arbeidstakere. De ikke-
vestlige arbeidstakerne tjente til sam-
menligning 15 prosent mindre enn de
norskfødte. Tilsvarende forskjeller
mellom vestlige og ikke-vestlige inn-
vandrere er tidligere påvist for fami-
liers samlede lønnsinntekt (Kirkeberg
1995).

Ingen innvandrergrupper tjener mer
enn norskfødte blant dem som har
høyeste universitets- og høgskoleut-
danning (hovedfag eller høyere).
Blant dem med utdanning under
hovedfagsnivå har de vestlige
arbeidstakerne høyere lønnsinntekt
enn de norskfødte (figur 4).

Når vi sammenligner med norskfød-
te, er det blant de lavest utdannede
at ikke-vestlige arbeidstakere kom-
mer best ut lønnsmessig. Her er
lønnsinntekten 13 prosent lavere enn

arbeid etter utdanning, landbakgrunn og botid i Norge. 1995
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for de norskfødte. Lønnsinntekten for
høyt utdannede fra Asia, Afrika og
Latin-Amerika er rundt 20 prosent
mindre enn for norskfødte med slik
utdanning. De fra Ost-Europa kom-
mer bedre ut lønnsmessig enn andre
ikke-vestlige arbeidstakere.

Det er flere grunner til at lønnsinn-
tekten varierer etter landbakgrunn.
De vestlige arbeidstakerne har for ek-
sempel en stone andel menn og en
større andel i aldersgruppa 40-54 år
enn de ikke-vestlige arbeidstakerne.
Dermed er arbeidstakerne fra vestlige
land sterkere representert i grupper
med forholdsvis høy lønnsinntekt. En
annen forklaring er at innvandrerne
fordeler seg ulikt etter næring og yr-
ke. Flere av de vestlige arbeidstaker-
ne jobber for eksempel innen høyt-
lønnsnæringer som finansiell tjeneste-
yting og oljeutvinning, mens de ikke-
vestlige innvandrerne i større grad
arbeider i lavlønnsnæringer som re-
novasjon og rengjøring, hotell- og

rhoid til norskfodtes, etter

Norskfodtes lønn

restaurantdrift. Vi vet lite om hvilke
yrker innvandrerne har. Det er derfor
ikke mulig å si sikkert i hvilken grad
innvandrerne har jobber som er rele-
vante i forhold til deres utdanning.
Tall fra Folke- og boligtelling 1990
kan imidlertid gi en pekepinn (Statis-
tisk sentralbryå 1992). Disse viser at
klart flest av de ikke-vestlige innvand-
rerne har en jobb med mindre krav til
kompetanse enn det utdanningen til-
sier. Blant dem med universitets- og
høgskoleutdanning har hver andre
yrkesaktive fra ikke-vestlige land en
jobb som normalt krever lavere ut-
danning. Til sammenligning gjelder
dette mellom hver fjerde og femte
norskfødte og vestlige arbeidstaker.

Lønnen øker med botiden for
ikke-vestlige innvandrere
Innvandrernes lønnsinntekt varierer
med tidspunktet de bosatte seg her i
landet. Ser vi på dem med universi-
tets- og høgskoleutdanning, finner vi
store forskjeller mellom vestlige og

ikke-vestlige innvandrere (figur 5). I
forhold til norskfødte, øker ikke
lønnsinntekten for vestlige arbeidsta-
kere med økt botid i landet. De som
kom i perioden 1985-1988 tjener rik-
tignok mindre enn de som kom tidli-
gere Men det er ikke slik at lønns-
inntekten øker med økende botid for
dem som kom for 1985.

For ikke-vestlige innvandrere er
lønnsinntekten høyere jo lengre tid
de har bodd i Norge. I forhold til de
norskfødte, blir lønnsforskjellen
mindre jo lenger de har vært bosatt
her. Dette gjelder for alle utdannings-
nivå og kan tyde på at ikke-vestlige
innvandrere gradvis får bedre betalte
jobber etter som tiden går. Kanskje
henger dette sammen med at ikke-
vestlige innvandrere i stone grad enn
andre innvandrere får "nullstilt" sin
medbragte ansiennitet og yrkeserfa-
ring når de kommer til Norge? Det
kan være flere andre grunner til for-
skjellene i lønnsinntekt mellom inn-
vandrergrupper, etter bosettingsår.
Blant annet kan landgruppenes sam-
mensetning ved innvandringstids-
punktet ha betydning. Dette gjelder
for eksempel gruppenes kjønns- og
aldersfordeling. En annen forklaring
kan være at innvandrerne har gått
inn i ulike typer jobber og næringer i
forskjellige perioder.

18 prosent av de arbeidsledige
innvandrerne er høyt utdannet
I mai 1995 var det registrert 7 300
helt arbeidsledige innvandrere i Nor-
ge. Samtidig deltok 3 500 innvandre-
re på et ordinært arbeidsmarkedstil-
tak. Disse utgjorde 8 prosent av alle
arbeidsledige og av alle på tiltak. En
større andel innvandrere enn norsk-
fødte er registrert som arbeidsledige
og på arbeidsmarkedstiltak, uansett
utdanningsnivå. Personene fra Afrika,
Asia og Sør- og Mellom-Amerika sldl-
ler seg ut med en høyere arbeidsle-
dighets- og tiltaksandel enn andre
innvandrergrupper. Innvandrerne fra
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Norden, Vest-Europa ellers og Nord-
Amerika og Oseania har ledighets- og
tiltaksprosenter på om lag det samme
nivået som norskfødte.

Til tross for manglende utdannings-
opplysninger for relativt mange, fin-
ner vi at en større andel innvandrere
enn norskfødte har universitets- og
høgskoleutdanning blant de registrer-
te arbeidsledige og blant de på tiltak.
Av de registrerte arbeidsledige inn-
vandrerne har 18 prosent en høyere
utdanning mens tilsvarende andel for
de arbeidsledige norskfødte er 11
prosent. Blant deltakerne på ordinæ-
re arbeidsmarkedstiltak er forskjellen
større mellom innvandrerne og
norskfødte. Mens 21 prosent av inn-
vandrerne på tiltak har en høyere ut-
danning, gjelder dette bare 9 prosent
av de norskfødte.

Vet arbeidsgiverne for lite om
innvandrerne?
Innvandrerne har altså lavere yrkes-
aktivitet og høyere arbeidsledighet
enn de norskfødte. Dette gjelder både
for høyt og lavt utdannede. Vestlige
innvandrere har en lønnsinntekt som
er om lag på samme nivå som for
norskfødte, mens de ikke-vestlige
innvandrerne har en lønn som er til
dels betydelig lavere. I tillegg finner
vi en del klare forskjeller i yrkesakti-
vitet og lønnsinntekt mellom ulike
landgrupper. Det finnes mange for-
klaringer på dette, foruten det som
allerede er nevnt.

Innvandrerne har ulike tilpasnings-
problemer i forhold til det norske ar-
beidsmarkedet avhengig av språkfer-
digheter, kulturell bakgrunn og sosia-
le nettverk. Det vi kan kalle uformell
kompetanse er vanskeligere å måle

enn formell kompetanse som utdan-
ning. Den uformelle kompetansen
erverves gjennom ulike uformelle ka-
naler og gjelder for eksempel kunn-
skap om landets kultur, herunder
kjennskap til norsk arbeidsliv (Rog-
stad 1995). Det kan i tillegg tenkes at
forskjeller i yrkeserfaring har betyd-
ning. Dette vet vi lite om. Vi mangler
kunnskap om innvandrernes arbeids-
praksis henholdsvis fra hjemlandet og
i Norge.

Diskriminerende holdninger, usikker-
het og manglende informasjon om
innvandrernes kompetanse kan også
virke inn på rekrutteringen til ar-
beidslivet (Kommunal- og arbeidsde-
partementet 1993). En kommentar
av Svein Hatlem, NHO-direktør i Hor-
daland, kan illustrere noe av dette:
'Vi har ikke noe inntrykk av at våre
medlemmer bevisst går inn for å ute-
lukke innvandrere som søker jobb,
men holdninger må bearbeides over
tid. For bare få år siden var det kvin-
ner som ble diskriminert på arbeids-
markedet, så det går vel en stund før
arbeidsgiverne vurderer utlendinger
på lik linje med nordmenn. I tillegg
må mange arbeidsgivere kreve gode
norskkunnskaper for at sikkerhetstil-
tak og kvalitetssikring skal fungere"
(Utlendingsdirektoratet 1995) .

En annen faktor som har betydning
når tallene for yrkesaktivitet etter ut-
danning skal vurderes er selve utdan-
ningsopplysningene. Det er flere mu-
lige typer feil og mangler ved opplys-
ningene om høyeste fullførte utdan-
ning i Statistisk sentralbyrås utdan-
ningsregister. Det y vet om innvand-
rerne ut fra registeret er utdannin-
gens nivå, samt fagfelt for en god del.
Men for relativt mange mangler y
utdanningsopplysninger overhodet.

I tillegg vet y ikke om de opplysnin-
gene y har om utdanning fullført i
utlandet er korrekte fordi opplysnin-
gene i hovedsak er fra spørreunder-

25
	

20
	

15
	

10
	

5

Bosatt: • 1 985-1 988 M 1 980-1 984 El 1975-1979

0 	 5 	 10
Prosent

høyere lønn

1970-1974 El For 1970
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Statistisk sentralbyrå (1992): Statistikk som
belyser innvandrernes kompetanse. Data fra
Folke- og boligtelling 1990. Upublisert
rapport. Statistisk sentralbyrå.

Statistisk sentralbyrå (1995): Ukens statistikk
nr. 10, 1995.

Utlendingsdirektoratet (1995): "Innvandrere
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1995.

Vassenden, Elisabetta (1990): "Innvandrere:
Hvor mye utdanning har de?", Samfunns-
speilet 2/90, Statistisk sentralbyrå.

søkelser der innvandrerne selv har
oppgitt sin høyeste fullførte utdan-
ning. I motsetning til dette, er det
utdanningsinstitusjonene som rap-
porterer til Statistisk sentralbyrå om
hver persons fullførte utdanning i
Norge. Dette gjør disse opplysninge-
ne langt mer objektive og pålitelige.

Vi vet heller ikke om opplysningene
om utdanning tatt i utlandet er mulig
å dokumentere, om utdanningen er
relevant for norske forhold eller av en
kvalitet som er sammenlignbar med
utdanninger tatt i Norge. Det siste
punktet berører både spørsmålet om
kvaliteten på utdanningsinstitusjonen
der utdanningen er fullført, utdannin-
gens faktiske innhold samt studente-
nes faktiske studieresultater. Hvis
dette er systematisk forskjellig for
dem som har fullført en gitt utdan-
ning henholdsvis i Norge og i utlan-
det, kan det bidra til å forklare hvor-
for innvandrere og norskfødte har en
ulik tilpasning og utvikling på ar-
beidsmarkedet.

1. Artikkelen bygger på en foreløpig rapport
som er utarbeidet av Ståle Drevdal og Morten
Kjelsrud. Rapporten er kalt "Bruk av inn-
vandreres kompetanse", og er finansiert av
Kommunal- og arbeidsdepartementet som
fikk den levert i januar 1996.

2. Med arbeidsmarkedstiltak menes her
ordinære arbeidsmarkedstiltak. Attføringstil-
tak er ikke medregnet.

3. I vårt tallmateriale er de som har ett år på
videregående skole som høyeste fullførte
utdanning medregnet i gruppa av grunn-
skoleutdannede.

4. Ved sammenligning av utdanningsdata
etter landbakgrunn har vi kun sett på de
landene som har minst 100 arbeidstakere i
Norge.
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Konsentrasjoner av innvand-
rere på arbeidsmarkedet

Mer enn hver tiende
yrkesaktive innvand-
rer jobber i en bedrift
hvor halvparten eller
mer av arbeidsstokken
består av utlendinger.
Dette gjelder særlig
asiatiske innvandrere.
Innvandrere med kort
botid Norge er i ster-
kere grad ansatt i slike
bedrifter enn de som
har bodd her i lang tic'.
Dessuten er nyankom-
ne innvandrere de
forste årene sterkt
konsentrert innenfor
enkelte bransjer, f.eks.
rengjøringsvirk-
somhet, men med
tiden sprer de seg på
flere næringer.

Jan Erik Sivertsen

Vi skal her presentere noen av resul-
tatene fra prosjektet "Konsentrasjon
av innvandrere innenfor bedrifter"
som ble utført på oppdrag av Kom-
munal- og arbeidsdepartementet i
1995. Fra den løpende sysselsettings-
statistikken vet vi at innvandrerne er
overrepresentert i visse næringer. Vi
skal nå ga et skritt lenger og undersø-
ke i hvilken grad innvandrerne som
er sysselsatt også "klumper" seg
sammen innenfor enkelte bedrifter
eller om de er spredt jevnt utover.
Problemstillingen er nært beslektet
med diskusjonen om "gettoisering" av
innvandrere i bomiljøene. Her belyses
samme fenomen, men da med ut-
gangspunkt i arbeidslivet.

Bedriften er en interessant enhet for-
di den utgjør rammen for det sosiale
miljø arbeidet utføres innenfor. For
innvandrerne vil arbeidet kunne være
svært viktig for den uformelle læring
av bl.a. norsk språk og omgangstone.
Videre vil arbeidssituasjonen være et
sted hvor norskfødte og innvandrere
motes. Slike positive effekter av ar-
beidsmiljøet reduseres om innvandre-
re arbeider i bedrifter hvor en stor
andel av arbeidsstokken er innvand-
rere. I den grad bomiljø og fritidsakti-
viteter innebærer liten omgang mel-
lom norskfødte og innvandrergrup-
per, blir verdien av kontakten i ar-
beidslivet desto viktigere. Høye kon-
sentrasjoner av innvandrere innenfor
enkelte bedrifter vil trolig ha en del
negative konsekvenser for den enkel--
tes ferdigheter i norsk og deres kunn-
skap om norsk kultur og tenkemåte.
Det er også nærliggende å anta at
innvandrere som er i et arbeid hvor
de benytter mye norsk, har en bedre
forutsetning for å klare seg videre i
det norske samfunnet enn dem som
har en jobb hvor de kun benytter sitt
eget morsmål.

Na vil det også kunne være positive
sider ved 5. ha noen bedrifter med
mange innvandrere. Innvandrere som

ikke ville fått innpass i en ordinær
bedrift pga. dårlige språkferdigheter,
dårlig dokumentert kompetanse, dis-
kriminering e.l. kan her få jobb. Dette
bidrar til økonomisk selvstendighet
og økt selvfølelse hos den enkelte.
Yrkesinntekt som viktigste kilde til
livsopphold kan dessuten være viktig
for hvordan innvandrerne blir aksep-
tert i det norske samfunnet.

Utgjør innvandrerne arbeids-
markedets B-Iag?
I arbeidslivsforskningen diskuterer
man ofte teorien om et delt arbeids-
marked (arbeidsmarkedssegmente-
ring). I sin enkleste form opererer
man med to segmenter, eller lag; et
primært og et sekundært segment
(Doeringer og Piore 1979). I primær-
segmentet er det relativt høy avløn-
ning, godt arbeidsmiljø og trygge ar-
beidsplasser. Sekundærsegmentet er
kjennetegnet av lave lønninger, ens-
formig og tungt arbeid, og dårlige
muligheter til å gjøre karriere. Videre
er det et viktig trekk i teorien at mo-
bilitet mellom segmentene er nesten
umulig. Enkelte hevder også at det
går an å dele arbeidsstyrken opp i et
A-lag og et B-lag (Hanisch mfl.
1980). B-laget er de som vanligvis
har de dårligste jobbene, og som står
i størst fare for å bli oppsagt ved
bedriftsinnskrenkninger eller utstøtt
av arbeidslivet på annen mate.

Innenfor norsk innvandrerforskning
hevder bl.a. Berit Berg (1992) mfl. at
innvandrere og flyktninger i stor grad
er å finne innenfor jobber som kjen-
netegnes ved at de er dårlig betalte,
ustabile og krever lite eller ingen ut-
danning. Innvandrerne tilhører altså
arbeidsmarkedets B-lag. Det ser dess-
uten ut til at innvandrernes tilknyt-
ning til arbeidsmarkedet er mer kon-
junkturavhengig enn de norskfødtes.
Dette kommer til uttrykk ved at inn-
vandrernes yrkesdeltakelse øker ster-
kere enn i befolkningen generelt ved
et oppsving i økonomien, og at den
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I alt

Utvinning av råolje og naturgass (22)
Produksjon av næringsmidler, drikke-
varer og tobakksvarer (31)
Produksjon av sjokolade og sukker-
varer (3119)
Produksjon av fiskevarer (3114)
Produksjon av tekstilvarer, beklednings-
varer, lær og lærvarer (32)
Hotell- og restaurantdrift (63)
Transport med sporvei og forstads-
bane (71122)
Eiendomsdrift og forretningsmessig
tjenesteyting (83)
Renovasjon og rengjøring (92)
Undervisning, helse- og sosialtjenester
(93)
Kulturell tjenesteyting, underholdning
og sport (94)
Kor- og orkestervirksomhet (94142)
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reduseres sterkere ved nedgangs-
tider.

Figur 1: Arbeidstakere som er innvandrere i prosent av alle arbeidstakere.
Utvalgte næringer (ISIC-næringskode). 2. kvartal 1994     

Vi vil først se på hvordan innvandrer-
ne fordeler seg på næring. Deretter
tar vi utgangspunkt i hvordan inn-
vandrerne fordeler seg innenfor små-
bedrifter, mellomstore og store be-
drifter. Til slutt går vi ned på bedrifts-
nivå for å se om innvandrerne er
overrepresentert innenfor enkelte be-
drifter. Siden en tredel av innvand-
rerne i Norge er bosatt i Oslo, vil vi
konsentrere en del av oppmerksom-
heten om hovedstaden. Vi vil også
fokusere mest på innvandrerne fra
den tredje verden (Asia, Afrika,
Mellom- og Sør-Amerika og Tyrkia),
ettersom denne gruppen er spesielt
utsatt på det norske arbeids-
markedet.

Rengjøring, oljeutvinning og
hotell- og restaurantdrift
Innvandrere har lavere yrkesdeltakel-
se og høyere registrert arbeidsledig-
het enn norskfødte. Dette gjelder sær-
lig for innvandrere fra Ost-Europa og
den tredje verden. Innvandrere fra
vestlige land har derimot en tilknyt-
ning til arbeidsmarkedet omtrent
som norskfødte, eller til og med noe
bedre. Sysselsatte innvandrere forde-
ler seg dessuten ganske forskjellig et-
ter næring sammenlignet med norsk-
fødte arbeidstakere. Generelt kan
man si at mange av arbeidstakerne
fra den tredje verden og Ost-Europa
er overrepresentert i arbeidsintensive
næringer som vanligvis sysselsetter
mange ufaglærte. Vestlige innvandre-
re er derimot overrepresentert innen
næringer som i stor grad krever spe-
sialisert arbeidskraft. Med utgangs-
punkt i en grov næringsfordeling vi-
ser det seg at innvandrerne fra den
tredje verden og Ost-Europa er sterkt
overrepresentert innenfor rengjøring
og hotell- og restaurantdrift. Inn-
vandrere fra vestlige land er over-
representert innenfor oljesektoren og
forretningsmessig tjenesteyting.

Andre næringer der innvandrerne er
mer konsentrert enn norskfødte, er i
næringsmiddelindustrien, innen kul-
tur og sport, undervisning og helse-
og sosialtjenester (Sivertsen 1995).

Hvis vi tar utgangspunkt i en mer de-
taljert næringsfordeling, viser det seg
også at forholdsvis mange innvand-
rere arbeider innenfor sporvei og
forstadsbane, kor- og orkestervirk-
somhet og fiskeforedling (se figur 1).
Næringer hvor vi finner få innvandre-
re er jordbruk, skogbruk, fiske, kraft-.
og vannforsyning, bygge- og anleggs-
virksomhet og forsikringsvirksomhet.
Innvandrerne er dessuten under-
representert innenfor transport (un--
tatt i Oslo), post og telekommunika-
sjoner og offentlig administrasjon.

Svakheten med den næringsfordelte
arbeidstakerstatistikken er at vi
mangler opplysning om yrke. I f.eks.
hotellnæringen kan vi derfor ikke
skille mellom stuepiken og direktø-
ren. Vi mangler dessuten opplysnin-
ger om arbeidstakernes ansettelsesvil-
kår. Men det vi uansett får bekreftet,
er at innvandrerne fra den tredje ver-
den og Ost-Europa er overrepresen-
tert innenfor bransjer som vanligvis
krever lite utdanning.

23 000 bedrifter sysselsetter
innvandrere
I 1994 var det 1,7 millioner arbeids-
takere i Norge. 66 400 eller 3,9 pro-
sent av disse var innvandrere. Ved å
gruppere arbeidstakerne etter deres
tilknytning til arbeidsgiver, får vi nes-
ten 149 000 bedrifter som sysselset-



1111MS
	 :nde er hentet fra

Sør- og Mellom-
Amerika

beidstakere etter
e.!:. -Awf .0.04!)ds‘

ent. Oslo. 2. kvartal 1994

Arbeidstakere
i alt
Innvandrere
i alt

Norden

Vest-Europa
ellers

Ost-Europa

Nord-Amerika
og Oseania

Asia

Afrika

Innvandrere på arbeidsmarkedet 	 Samfunnsspeilet  2/96

0 20 40 60 80 100
Prosent

Småbedrifter (1-9 arbeids-
takere)
Mellomstore bedrifter
(10-99 arbeidstakere)
Store bedrifter (100 eller
flere arbeidstakere)

Målt i antall ansatte
Kilde: Arbeidstakerstatistikk

ter minst én arbeidstaker. Omtrent
23 000 eller 15 prosent av disse be-
driftene hadde en eller flere arbeids-
takere med innvandrerbakgrunn.

79 prosent av landets bedrifter har
færre enn 10 ansatte. Slike bedrifter
blir heretter omtalt som småbedrifter.
Totalt 19 prosent av bedriftene har
mellom 10 og 99 ansatte (mellomsto-
re bedrifter) , mens bare 2 prosent av
bedriftene har mer enn 100 ansatte.
Likevel sysselsetter slike store bedrif-
ter mer enn hver tredje arbeidstaker
her i landet.
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Opplysninger over selvstendi
likningsregisteret.

Enheten bedrift får vi ved å ta
arbeidstakerregisteret.  Bedriften
:ansatt..

nnvandrere er her avgrenset til 1
ofikbAkgidi*011ip.O.Oppppi :fø
runnen til at andregenerasjonsi
t relativt få av dem er over 16 åi
994 titajotai40#0.:g00 :gr4§aj .:„.: 1
ilder, hvorav halvparten var eitei

Sysselsatte innvandrere er overrepre-
sentert innenfor store bedrifter og
noe underrepresentert i mellomstore
bedrifter sammenliknet med norsk-
fødte arbeidstakere. Mye av årsaken
til at innvandrerne er sterkere kon-
sentrert i de store bedriftene er at de
i større grad enn norskfødte bor i Os-
lo og andre større byer. Det er hoved-
sakelig i de sentrale strøk at vi finner
de store bedriftene. Ifølge arbeids-
giverregisteret for 2. kvartal 1994,
ligger f.eks. en av fem store bedrifter
i Oslo. Hvis vi tar hensyn til det fak-
tum at de fleste innvandrere er bosatt
i store byer, viser det seg også at de
er overrepresentert innenfor smfibe-
driftene. Tall for Oslo viser at 19 pro-
sent av de yrkesaktive innvandrerne
arbeider i bedrifter med færre enn 10
ansatte. Tilsvarende tall for alle ar-
beidstakerne i Oslo var 15 prosent
(se figur 2).

beicisgivernummer
Isgivere med minst én

jonsinnvandrere uten
OirAijii§ :f0tOlfOtOtOt:* :[

ke er med i tallmaterialet, er
en er barn under 5 år). I
L. 4 800 personer i yrkesaktiv
nvandrerne fra vest] ige

4 av 10 sysselsatte i Oslos små
restauranter er utlendinger
Det er særlig innenfor hotell- og
restaurantdrift' at det finnes mange
arbeidstakere med innvandrerbak-
grunn. Mange av disse bedriftene er
små pizzarestauranter og gatekjøk-
ken. I Oslo er hele 41 prosent av de
sysselsatte i småbedrifter i restaurant-
bransjen innvandrere. Ser man hele
landet under ett, var den tilsvarende
innvandrerandelen på 12 prosent. I
Oslo finner vi også høye innvandrer-
andeler i småbedriftene innen trans-
portnæringen (12 prosent). Dette er
bare tilfelle i Oslo og dreier seg ho-
vedsakelig om innvandrere som ar-
beider innenfor drosjenæringen.
Småbedriftene innenfor detaljhandel
skiller seg også ut med høye inn-
vandrerandeler. Henholdsvis 10 og 3
prosent av arbeidstakerne innenfor
detaljhandelen i Oslo og på lands-
basis er innvandrere.
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I hovedsak er det bare innvandrere
fra Afrika og Sør- og Mellom-Amerika
som ikke er overrepresentert i smhbe-
driftene. Sterkest representert innen-
for småbedriftene er innvandrerne
fra Asia, i særlig grad de som kom-
mer fra Pakistan og Kina.

"Etniske bedrifter"
En del av de mindre bedriftene som
sysselsetter innvandrere går gjerne
under betegnelsen "etniske bedrifter"
(Waldinger og Ward 1989). Med
dette menes bedrifter som finnes som
resultat av at innvandrere har tatt
opphold her i landet. Enkelte grupper
av innvandrere etablerer seg innenfor
spesielle nisjer av arbeidsmarkedet
der de selger varer og tjenester som
innvandrere etterspor. Det dreier seg
særlig om bedrifter som driver med
detalj- og engroshandel. Men også
innenfor blant annet restaurantvirk-
somhet, forlagsvirksomhet, mote,
salg og utleie av videokassetter finnes
det en del bedrifter som innretter sitt
tilbud mot innvandrere (Rogstad
1995). Vi kan dessverre ikke skille ut
slike bedrifter i vårt datagrunnlag.

Underrepresentert blant selv-
stendig næringsdrivende
For mange av innvandrerne fra den
tredje verden er ofte "egen virksom-
het" den formen for sysselsetting de
er mest vant med hjemmefra. Forelø-
pige tall viser likevel at andelen selv-
stendig næringsdrivende blant inn-
vandrerne er lavere enn i befolknin-
gen for øvrig. 2 I 1994 var 3,7 prosent
av innvandrerne i yrkesaktiv alder
(16-74 år) selvstendig næringsdriven-
de. Tilsvarende tall for hele befolk-
ningen var 5,6 prosent. Mange av de
selvstendige arbeider imidlertid
innenfor primærnæringene, som sys-
selsetter få innvandrere. Vi får derfor
mer sammenliknbare tall hvis vi ser
på selvstendig næringsdrivende i
Oslo (hvor innslaget av primærnær-
inger er lavt). Likevel er også andelen
selvstendige blant innvandrerne i

Oslo lavere enn det som gjelder for
befolkningen generelt. Som i gruppen
av arbeidstakere, er imidlertid inn-
vandrerne overrepresentert blant
selvstendige innenfor varehandel og
restaurantdrift. De fleste av innvand-
rerne innenfor disse to næringene er
fra Asia.

Forholdsvis få innvandrere i
mellomstore bedrifter
38 prosent av de yrkesaktive inn-
vandrerne arbeider i mellomstore be-
drifter. Tilsvarende tall for hele be-

folkningen er 43 prosent. Innvandrer-
ne er dermed noe svakere represen-
tert innenfor de mellomstore bedrif-
tene sammenliknet med norskfødte
arbeidstakere. Dette gjelder også for
innvandrere som arbeider i Oslo. Det
er særlig innvandrere fra Afrika, Asia
og Ost-Europa som er underrepresen-
tert i de mellomstore bedriftene. Like
fullt er innvandrerne overrepresen-
tert innenfor de mellomstore bedrif-
tene innen rengjøring, hotell- og res-
taurantdrift. I Oslo var hhv. 40 og 27
prosent av arbeidstakerne innenfor
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de mellomstore bedriftene rengjøring
og hotell- og restaurantdrift innvand-
rere i 1994. Majoriteten av disse inn-
vandrerne er ikke uventet fra den
tredje verden og Ost-Europa. Dess-
uten fins det forholdsvis mange inn-
vandrere innen produksjon av næ-
ringsmidler og tekstilvarer og i kul-
tursektoren. Bransjer blant de mel-
lomstore bedriftene som i liten grad
sysselsetter innvandrere er bygge- og
anleggsvirksomhet, post og telekom-
munikasjoner.

Mange innvandrere fra Afrika
jobber i store bedrifter
Totalt arbeider 37 prosent av alle ar-
beidstakerne innenfor store bedrifter.
Tilsvarende tall for innvandrere var
43 prosent. Samtlige innvandrergrup-
per er overrepresentert innenfor de
store bedriftene. Høyest andel har
innvandrere fra Afrika med 55 pro-
sent. Årsaken til dette kan være at
innvandrerne fra Afrika i enda større
grad enn andre innvandrergrupper er
bosatt i Oslo. Som tidligere nevnt er
det i Oslo vi finner de fleste av lan-
dets store bedrifter. Hvis vi tar ut-
gangspunkt i de enkelte fødeland, er
det særlig innvandrerne fra Ghana,
Etiopia og Kenya som skiller seg ut
med mange av arbeidstakerne innen-
for de store bedriftene. Nesten to tre-
deler av arbeidstakerne fra disse lan-
dene jobber i store bedrifter. Det er
trolig slik at afrikanske innvandrere
ofte arbeider som rengjøringshjelp i
disse bedriftene.

I de store bedriftene eksisterer det
gjerne former for interne arbeidsmar-
keder. Med dette menes at det finnes
systemer for opprykk i bedriften som,
i tillegg til formell kompetanse, også
baserer seg på bedriftsintern utdan-
ning. Det kan diskuteres om dette
systemet i like stor grad er tilgjenge-
lig for innvandrere som jobber i slike
bedrifter, ettersom mange av inn-
vandrerne (de fra den tredje verden)
i de store bedriftene ofte finnes

innenfor forskjellige hjelpe-/støtte-
funksjoner som renhold og kantine-
drift. Personer som arbeider innenfor
slike avdelinger, faller antakelig uten-
for bedriftens interne arbeidsmarked.

Vi har sett at innvandrerne er over-
representert innenfor visse næringer
og bedriftsstørrelser. Vi skal nå gå
ned på bedriftsnivå for å se på om
det er slik at innvandrerne også er
overrepresentert innenfor enkeltbe-
drifter. Fordi bedriftene er ulikt orga-
nisert og av ulik størrelse, vil bedrifts-
enheten av og til være en noe grov
tilnærming til det vi er ute etter - i
hvor stor grad et arbeidsmiljø er do-
minert av utenlandsk språk og kultur.
Særlig i store bedrifter vil man ha
ikke bare ett, men en rekke lokale
arbeidsmiljø. Noen av disse lokale
arbeidsmiljøene kan være innvand-
rerdominerte, selv om bedriften sam-
let sett ikke er det. I slike tilfeller må
man likevel forholde seg til et be-
driftsmiljø som er norskdominert.
Dette vil sette større krav og mulighe-
ter for språktrening o.l. enn i en be-
drift hvor både nærmiljøet og be-
driftsmiljøet er forankret i en inn-
vandrerdominert kultur.

Rekruttering gjennom lands-
menn?
En del av jobbene som innvandrerne
fra den tredje verden og Ost-Europa
kommer inn i de første årene i Norge,
blir trolig skaffet gjennom innvand-
rernes sosiale nettverk, dvs. egne
landsmenn. Men noen skaffer seg og-
såjobb gjennom sosial-/arbeidskon-
tor eller ved å kontakte arbeidsgiver
direkte. Relativt få skaffer seg imid-
lertid arbeid ved å svare på annonse i
en avis. noe som antakelig er den
vanligste måten nordmenn søker jobb
på (Djuve og Hagen 1995).

Det er særlig innvandrere fra Dan-
mark, Sverige, Storbritannia, Paki-
stan, Sri Lanka og Vietnam som job-
ber innenfor de samme bedriftene

som sine landsmenn. Mange av inn-
vandrerne fra Norden jobber i samme
bedrifter innenfor helsesektoren.
Blant innvandrerne fra Storbritannia
er det mange som arbeider sammen
med landsmenn innenfor enkelte av
de store bedriftene i oljesektoren. De
pakistanske arbeidstakerne arbeider
sammen innenfor restaurantvirksom-
het, sporvei og forstadsbane. I enkel-
te av bedriftene i fiskeforedlingsin-
dustrien og rengjøring finner vi høye
konsentrasjoner av innvandrere fra
Sri Lanka. Selvfølgelig er det ikke all-
tid slik at innvandrere innenfor sam-
me bedrift har samme nasjonalitet.
På Freias fabrikk i Oslo er det f.eks.
ansatt mennesker fra mer enn 40
land i sjokoladeproduksjonen (Utlen-
dingsdirektoratet 1995). I slike be-
drifter vil nødvendigvis norsk være
fellesspråket for innvandrerne.

Konsentrasjon av innvandrere
innenfor enkelte bedrifter
Nedenfor måler vi innvandrernes kon-
sentrasjon i en bedrift med utgangs-
punkt i deres andel av den totale ar-
beidsstokken innenfor bedriften. I ana-
lysen ser vi på bedrifter med minst to
ansatte. Det er ikke tatt hensyn til
hvor mange personer det er av sam-
me nasjonalitet innenfor hver bedrift.

Mer enn hver tiende innvand-
rer arbeider i bedrifter med
innvandrerflertall
Halvparten av de sysselsatte innvand-
rerne jobber i bedrifter hvor under 10
prosent av arbeidsstokken er inn-
vandrere. 7 100 eller 11 prosent av
innvandrerne var sysselsatt i bedrifter
hvor over halvparten av arbeidsstok-
ken er innvandrere (figur 3). Mange
av bedriftene med høye konsentrasjo-
ner av innvandrere er bedrifter med
få arbeidstakere. Halvparten av be-
driftene med innvandrerflertall be-
finner seg i Oslo. For enkelhets skyld
blir bedrifter der majoriteten av ar-
beidstakere er innvandrere, omtalt
som "innvandrerbedrifter". Begrepet
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har ingen ting med eierskapet av be-
driften å gjøre.

Flest" innvandrerbedrifter" i
Oslo og Rogaland
Rogaland er foruten Oslo, det fylket
der flest innvandrere jobber i inn-
vandrerbedrifter. Totalt jobber 14
prosent av de utenlandske arbeidsta-
kerne med arbeidssted i Rogaland og
Oslo innenfor slike bedrifter. Likevel
dreier det seg her om to vidt forskjel-
lige innvandrergrupper. I Rogaland
gjelder det hovedsakelig vestlige inn-
vandrere (i oljenæringen), mens det i
Oslo vesentlig dreier seg om inn-
vandrere fra den tredje verden.

Sogn og Fjordane, Nordland og Finn-
mark er de fylkene som har færrest
innvandrerbedrifter, i betydningen
bedrifter der halvparten eller mer av
arbeidsstokken er innvandrere. Det
bør imidlertid tilføyes at det i Finn-
mark likevel er en del innvandrere
som arbeider i bedrifter med relativt
høye innvandrerandeler. De fleste av
disse er fra Sri Lanka og arbeider
innenfor fiskeforedlingsindustrien.

Nesten hver femte innvandrer
fra Asia jobber i bedrifter med
mange utlendinger
Det er særlig arbeidstakere fra Asia
som har en tendens til å "klumpe" seg
sammen i enkelte bedrifter. Nesten
hver femte asiatiske arbeidstaker ar-
beider i en innvandrerbedrift. Lavest
andel hadde innvandrere fra Norden.
Det er dessuten flere mannlige enn
kvinnelige innvandrere som jobber i
bedrifter der majoriteten av arbeids-
takerne er innvandrere (13 prosent
av mennene og 9 prosent av kvinne-
ne). Både for kvinner og menn var
andelen høyest blant innvandrerne
fra Asia, mens den var lavest for
menn og kvinner fra Norden. Ikke
særlig overraskende finner vi mange
av "innvandrerbedriftene" innenfor
næringer som varehandel og restau-
rantdrift. Men også innenfor rengjø-
ring, forretningsmessig tjenesteyting
og kultursektoren er det en del be-
drifter der arbeidsstokken for en stor
del består av innvandrere.

Det er særlig innvandrere fra Hong
Kong, Kina, Pakistan, Japan og Ma-
rokko som i stor grad arbeider i inn-
vandrerbedrifter. Innvandrerne fra de
to førstnevnte land arbeider hoved-
sakelig innen restaurantnæringen
(kinarestauranter).

Særlig yngre arbeidstakere
jobber i " innvandrerbedrifter"
Totalt 18 prosent av innvandrerung-
dommen (16-24 år) jobber i bedrifter
der majoriteten av arbeidsstokken er

innvandrere. Tilsvarende tall for al-
dersgruppene 25-54 år og 55-74 år er
henholdsvis 11 og 6 prosent. Dette
mønsteret gjelder innenfor de fleste
innvandrergrupper. Det er særlig
ungdom fra Asia som jobber i bedrif-
ter med høy innvandrerkonsentra-
sjon. Lavest er den for ungdom fra
Norden. Mye av årsaken til at de yng-
ste innvandrerne er overrepresentert
innenfor innvandrerbedrifter, skyldes
at de i større grad enn dem over 25
år er sysselsatt i hotell- og restaurant-
drift, rengjøring og varehandel. Også
norskfødt ungdom er i større grad
sysselsatt innen disse næringene enn
eldre arbeidstakere.

Innvandrerandelen innenfor
bedriftene synker med botid
Hvis man tar hensyn til botid, viser
det seg at innvandrere med kort bo-
tid i Norge i større grad enn de med
lang botid er overrepresentert i be-
drifter med høye innvandrerandeler.

I 1994 arbeidet 17 prosent av inn-
vandrerne med botid på under fire år
innenfor bedrifter hvor mer enn halv-
parten av arbeidsstokken bestod av
innvandrere. Andelen faller til 9 pro-
sent for dem med over sju års opp-
hold her i landet. Denne nedgangen
gjelder innenfor alle innvandrergrup-
per. Igjen er det asiatene som skiller
seg ut med høye andeler blant dem
med få års opphold. Hele 29 prosent
av asiatene med botid under fire år
arbeider i innvandrerbedrifter. Ande-
len faller til 16 prosent etter sju års
botid.

Også næringsfordelingen for inn-
vandrerne endres med antall års opp-
hold her i landet. Hvis vi tar utgangs-
punkt i de typiske innvandrernæring-
ene som rengjøring, hotell- og restau-
rantdrift, viser det seg at det er rela-
tivt sett flere innvandrere innenfor
disse næringene blant dem som har
bodd få år i Norge. Mens 10-15 pro-
sent av innvandrerne fra den tredje
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verden med under fire års botid ar-
beidet innenfor rengjøring, så gjaldt
dette om lag 6 prosent av dem med
over sju års botid. Tilsvarende reduk-
sjon i andelen ansatte finner vi også
innenfor hotell- og restaurantdrift.

næringsfordeling som likner mer på
norskfødte arbeidstakeres. Det kan

de på at det er en viss individuell
mobilitet over tid mellom bedriftene
og de enkelte næringene blant de
yrkesaktive innvandrerne.

Det må imidlertid understrekes at de
slutningene som er trukket her, base-
rer seg på data fra et bestemt tids-
punkt (2. kvartal 1994). Vi tar derfor
ikke hensyn til at det har vært store
periodiske variasjoner i innvandring-
en med tanke på nasjonalitet, kjønn,
alder og kompetanse. Dette gjelder
særlig for innvandrerne fra den tredje
verden.

Det er trolig slik at innvandrerne de
faste årene de bor i Norge er nødt til
å ta de jobbene som byr seg. Dette er
som oftest "dårlige' jobber innen en
begrenset del av norsk arbeidsliv (j f.
sekundaersegmentet). Grunner til at
de stiller relativt svakt på arbeidsmar-
kedet de første årene, kan være at de
naturlig nok har dårlige sprAkkunn-
skaper og liten kjennskap til norsk
kultur og arbeidsliv. For enkelte kan
det dessuten være vanskelig å tilpasse
tidligere utdanning og yrkeserfaring
til norske forhold. Ettersom innvand-
rerne blir bedre integrert i samfun-
net, øker deres valgmuligheter innen-
for arbeidslivet. Dette kommer bl.a.
til uttrykk ved at lønnsnivået blant de
yrkesaktive innvandrerne øker med
botid i Norge. Men ofte må de fort-
satt ta til takke med jobber som de er
overkvalifisert for (se Kjelsruds artik-
kel i dette nummeret av Samfunns-
speilet).

1. Datagrunnlaget gjør det ikke mulig å skille
mellom restauranter, gatekjøkken, hoteller
og overnatting. Men med utgangspunkt i
bedriftsnavn fra arbeidsgiverregisteret viser
det seg at det hovedsakelig dreier seg om
gatekjøkken, kafeer og mindre restauranter.
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Fra B-laget til A-laget med
tiden?
Det er altså slik at innvandrere som
har bodd mange år i Norge har en

2. Se også tall fra Folke- og boligtellingen
1990.



tilasjon ettåringer er hentet fi
ma le utsendt i oktober
ri e stilt en rekke spørsmål om
ale heisetilbud.

trukket bestod av alle kvinner som
som var født i Norge. Innvandrere er

ere, derfor ble innvandrere
inkludere også de som

kvinner som fikk et barn ijuli ,
ndre deland enn Norge, sa

eller tidligere.

som fikk dødfødte eller barn som sener
firlinger .Dg 	 Også kvinner født i utl

er 1989 e unntatt, med den begrunn
t til det av språldige grunner kan

skjema på norsk.
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Helseulikhet î barns forste
leveår

Luftveissykdommer
rammer barn av
foreldre med lav ut-
danning oftere enn
andre. Sosiale proble-
mer og familiesitua-
sjon virker inn på bar-
nas sykelighet og hyp-
pigheten av sykehus-
innleggelser. Sosiale
ulikheter i sykelighet
er ikke tidligere rap-
portert blant norske
barn. Vi drafter her'
bakgrunnen for helse-
problemenes skjeve
sosiale fordeling i
denne befolknings-
gruppen.

Jon Erik Finnvold og
Rannveig Nordhagen

Det finnes en etter hvert omfattende
dokumentasjon på at helseprobleme-
ne i den voksne befolkningen er so-
sialt skjevfordelt, også i Norge (f.eks.
Elstad 1985, Borgan og Kristofersen
1986, Dahl 1994). Problemstillingen
er også reist med publiseringen av
resultater fra Statistisk sentralbyrås
levekårsundersøkelse i 1995 (Huser-
bråten 1996). De fleste av disse un-
dersøkelsene omhandler voksne.
Barnebefolkningen er i mindre grad
fokusert.

Vi vil peke på to forhold som tilsier at
studier av små barn er av spesiell in-
teresse i denne sammenheng. For det
første er det gode grunner til å hevde
at grunnlaget for en god helse senere
i livet legges i tidlige barneår (Nord-
hagen og Bakketeig 1994). Hendelser

mme 1. Datagrunnlaget
plysninger om helseproblemer h
postal utvalgsundersøkelse. Spøi
aig bestående av kvinner med sr
es erfaringer med sykdom og  ko:

utvalget: Utvalget som
g september 1993

e grunner n interessant grup
holdsdato for 1989 overreprest 

utvalget omfattet
eptember 1993, og som hadde
første oppholdsdato i Norge i

att fra utvalget ble kvinner
kvinner som fikk trillinger

første oppholdsdato i Norge
svarpersoner som nylig er flytt

mer med å forholde seg til e

i både fosterliv og tidlig barndom an-
tas å ha konsekvenser for forekoms-
ten av sykdom i voksen alder. Kunn-
skap om helseproblemer i tidlig barn-
dom vil dermed kunne bidra til fore-
bygging av sykdom også senere i livs-
løpet. For det andre vil systematiske
helseulikheter mellom ulike grupper
barn være mindre politisk akseptable
enn andre sosialt betingede ulikheter
mellom befolkningsgrupper. Et for-
delingspolitisk utgangspunkt de fleste
vil enes om, er at grunnleggende go--
der som barns helse og funksjonsev-
ne, ikke skal være påvirket av hvilken
økonomisk eller sosial situasjon
foreldrene befinner seg i. Barn fra
ulike sosiale grupper bor ut fra dette
gis det samme helsemessige utgangs-
punkt for å mote livet som voksen.
Dersom det er rettferdig og riktig å

t: Det ble mottatt sv
svarprosent pa 75. S

verden (45 prosent), men
lay inntekt, lav utdanning el
osent. For disse gruppene lå

om leverte inn skjema hadde •
a et frafall på enkeltspørsmål. D

0,5 og 3 prosent. For enke'
a antall svar vil derfor var

19 av i alt 9 827 utsendte skjern
nten var relativt lav for innvandre
iennetegn som separasjon, lav

' 1 elpsstatus indikerte lav
titOft ,mellom 60 og 631 pros

spørsmål,svart på alle  
ørsmål hadde et frafall på
ål var frafallet oppe i 6 prose

1'e til analyse.



Figur 1 : SYkehusinnleggelser
ørste levear. Respons på spørs-

t: Har barnet vært innlagt på
US etter at du kom hjem fra

fodeavdelingen? Hvis ja, hvor mange
døgn har barnet vært på sykehus?7
Prosent. 1994 	 Y 	 s.

Ikke innlagt

1-6 døgn
7-29 døgn

30 døgn eller flere
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sikre alle størst mulig likhet i mulig-
heter, vil en fordelingspolitikk som er
rettet mot barn og barnefamilier,
være særlig viktig. Dersom vi klarer å_
sikre rettferdige og gode oppvekstvil-
kår for barn, vil behovet for en om-
fordelingspolitikk for voksne bli
mindre (Bojer 1995).

Andre undersøkelser om barn
og ulikheter i helse
I norsk og nordisk sammenheng fin-
nes lite empirisk dokumentasjon av
sammenhenger mellom helsetilstand
hos barn og sosiale forhold i familien.
Undersøkelser som fokuserer spesielt
på sykelighet i første leveår er ikke
tidligere publisert. Analyser foretatt
med utgangspunkt i Statistisk sentral-
byrås helseundersøkelser i 1967 og
1975 gir ikke grunnlag for at det ek-
sisterer sosiale ulikheter i barns helse
(Elstad 1981). En analyse av data fra
helseundersøkelsen i 1985 gir samme
konklusjon: Husholdningenes inntekt
påvirket ikke barnas sykelighet, og
det ble heller ikke funnet forskjeller
mellom arbeiderfamilier og funksjo-
nærfamilier (Grøtvedt og Belsby
1995). De funn som er rapportert fra
helseundersøkelsene er imidlertid
ikke helt entydige, Hansen og Ander-
sen fant at det var flere medfødte
syketilfelle blant barn av lavere funk-
sjonærer (Hansen og Andersen
1983:115). En nordisk undersøkelse
av sykelighet blant barn i alderen 2 til
18 år har belyst omfanget av langva-
rig sykdom blant barn i ulike sosial-
grupper (Kohler 1990). Resultatene
gir ikke grunnlag for å konkludere at
omfanget av langvarig sykdom varie-
rer mellom ulike sosialgrupper.

Når det gjelder dødelighet første le-
veår, finnes det imidlertid mer enty-
dig dokumentasjon for at det eksiste-
rer sosioøkonomiske forskjeller, både
i Norge (Arntzen mfl. 1988) og andre
nordiske land (Bakketeig mfl. 1993).
Foreldrenes utdanningslengde ble
valgt som indikator på sosioøkono-

misk status. Resultatene viste at både
mors og fars utdanningslengde er av-
gjørende faktorer. Barn av foreldre
med høy utdanning har større sann-
synlighet for å overleve første leveår
enn andre.

Ett av syv barn har langvarig
sykdom
Våre data gjelder for et utvalg kvin-
ner som fikk barn i 1993. Utvalget
ble stilt spørsmål om barnet ved
ettårsalder hadde fått konstatert
funksjonshemming eller langvarig
kronisk sykdom. Svarfordelingen er
gitt i tabell 1, og viser at i underkant
av 14 prosent svarer bekreftende på
spørsmålet, mens nesten 3 prosent
svarer at de ikke vet, men venter på
svar. Fordelingen på diagnosegrupper
forteller at eksem og hudproblemer
er mest utbredt. 5,4 prosent av barna
var plaget av eksem og hudproblemer
i den grad at foreldrene karakteriser-
te problemene som varige eller kro-
niske lidelser. 3,5 prosent oppgav at
barnet hadde astma, bronkitt eller en
luftveissykdom av langvarig karakter.
Dette dreier seg om relativt alvorlige
tilstander. Det forhold at sykdommer
i andedrettsorganene er en av de vik-
tigste årsakene til sykehusopphold
hos barn, illustrerer dette 2 . Vel 1,6
prosent oppgir at barnet lider av skje-
lett-, muskel-, nervesykdommer eller
medfødte lidelser. Ikke alle funk-
sjonshemminger er konstatert ved
ettårsalder, selv om de er medfødt.
Andelen med denne type lidelser kan
derfor være noe høyere ved f.eks.
treårsalder.

Hvert åttende barn innlagt på
sykehus
I figur 1 ser vi at hver åttende forel-
der, eller 13 prosent, har opplevd at
barnet har vært innlagt på sykehus
innen ett år etter at mor kom hjem
fra fødeavdelingen. Det var 9,9 pro-
sent som hadde vært innlagt mindre
enn 6 døgn, 2,3 prosent hadde vært
innlagt 7 til 29 døgn, mens i under-

Kilde: SSBs undersøkelse om småbarnsfamiliers
erfaringer med sykdom og helsetjenester

kant av 1 prosent hadde ligget på sy-
kehus i mer enn 30 dager. Slik spørs-
målet er formulert, fanger vi mu-
ligens ikke opp de som blir liggende
på sykehuset lenger enn det som er
vanlig etter fødselen. Det er derfor
usikkert om spørsmålet fanger opp at
alle faktisk hadde en sykehuserfaring
med barnet sitt. Trolig vil andelen
med erfaringer fra sykehusopphold
på grunn av helseproblemer hos bar-
net, være høyere enn 13 prosent.
Denne antakelsen kan begrunnes
med opplysninger fra pasientregiste-
ret, som forteller at vel 40 prosent av
alle utskrivninger av barn i første le-
veår skyldes tilstander med begynnel-
se i den perinatale perioden, dvs. at
komplikasjoner eller forhold rundt
svangerskap og fødsel har ført til at
barnet blir liggende lenger enn vanlig
på sykehuset etter fødselen (se note
2).

Skjev sosial fordeling av
luftveissykdommer
Vel 16 prosent av barna hadde varige
helseproblemer, eller det var mistan-



helseproblemer dersom vi ser på alle
sykdomsgrupper under ett. Vi ønsket
imidlertid å undersøke om noen syk-
domsgrupper skilte klarere mellom
ulike sosiale grupper enn andre. Ut
fra resultatene i tabell 1 er luftveis-
problemer den sykdomsgruppen som
klart skiller mellom ulike grupper
barn: I gjennomsnitt hadde 3,5 pro-
sent av barna dette problemet, mens
denne andelen økte til 9,1 prosent
dersom barnets mor var sosialhjelps-
mottaker, og 7,2 prosent dersom far
var sosialhjelpsmottaker. Andelen
med luftveissykdommer var 7,3 pro-
sent for barn der mor hadde vært
mottaker av overgangsstønad. Barn
av foreldre med lav utdanning ser ut
til å rammes av luftveissykdommer i
noe større grad enn andre, 4,6 pro-
sent av mødre med utdanning på
grunnskolenivå oppgav at barna had-
de langvarige luftveissykdommer. For
mødre med utdanning på høyere uni-
versitets- eller høgskolenivå var den-
ne andelen 2,6 prosent.

1 2 3
Prosent

4 5

Figur 2: Andel barn med lang-
varig astmaibronkittiluftveis-
sykdom, etter foreldres utdan-
ningslengde. Prosent. 1994

Ungdomsskole

Videregående
skole

't 	 impologgoo

Lavere
universitets-/
høgskolenivå
Høyere
universitets-/
høgskolenivå

0

Mors utdanning
Ei Fars utdanning

Kilde: SSBs undersøkelse om småbarnsfamiliers
erfaringer med sykdom og helsetjeneste
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helseprobleme r,

Annen
lidelse/

	Vet
	

Ore-/ 	 skjelett-/
	ikke,	 bronkitt, 	 Eksem/ 	 øye- 	 Med 	 muskel-/
	venter

	
luftveis- 	 hud- 	 prob- 	 fødte 	 nerve-

	I alt på svar 	 sykdommer problem 	 lemer lidelser 	 sykdom

I alt 16,3 2,8 3,5 5,4 1,9 1,2 1,6

Sosiale problemer
Mor sosialhjelps-
mottaker i 1992 24,9 2,4 9,1 7,1 2,9 1,3 2,1
Far sosialhjelps-
mottaker i 1992 22,2 3,3 7,2 6,9 2,4 0,3 2,1
Far arbeidsløs i 1994 17,6 3,4 4,9 5,0 1,6 1,3 1,4

Familietype
Barnet bor alene
med mor eller far 20,6 3,7 6,5 5,6 2,6 1,3 0,9
Mor skilt/separert i 1993/
samlivsbrudd i 1994 20,2 3,3 5,5 5,8 2,5 0,3 2,8
Mor mottok overgangs-
stønad i 1992 24,0 3,9 7,3 5,5 3,4 1,3 2,6

Høyeste utdanning
Ungdomsskole 15,7 1,4 4,7 4,7 2,3 0,7 1,9
Universitet/høgskole,
over 17 års utdanning 15,8 2,5 2,4 5,3 1,6 1,2 2,8

Fødeland
Foreldre født i den
3. verden/Tyrkia 16,2 2,0 5,1 6,1 1,0 0,0 2,0
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ke om dette. Denne andelen varierer	 sammen med mor, er mer utsatt for
mellom ulike sosiale grupper. Data-	 helseproblemer. Barn som har minst
grunnlaget (jf. tekstramme 1 og 2)

	
ett søsken og samtidig mor som har

gir anledning til å knytte opplysnin- 	 vært mottaker av overgangsstønad,
ger om både sosial status, sosiale	 skiller seg klarest ut. Av barn i denne
problemer, familiesituasjon og etnisk

	
gruppen er det 24 prosent som mød-

bakgrunn til foreldrene. Tabell 1 gir 	 rene mener er rammet av varige syk-
en oversikt over omfanget av helse- 	 dommer. Levekårsundersøkelsen
problemer blant ulike grupper barn.	 1995 dokumenterer dessuten at ensli-
Andelen med varige helseproblemer	 ge foreldre langt oftere enn små-
synes å variere mellom ulike sosial-	 barnsforeldre som lever i parforhold,
grupper. Barn der mor har mottatt

	
har problemer med egen helse

sosialhjelp rammes oftere av varige
	

(Huserbråten 1996).
sykdommer enn andre, nesten 25
prosent av svarpersonene i denne

	
Viktig å skille mellom

gruppen oppgav at barna hadde vari-	 sykdomsgrupper
ge helseproblemer. Familietype er	 Lav utdanning, lav inntekt eller inn-
målt på tre ulike måter (jf. ramme 2)

	
vandrerstatus ser ikke ut til å bety at

Inntrykket er at barn som bor alene	 en høyere andel av barna har varige



mme 2. Definisjoner
re onisten av funksjonshemmin

ykehusinnieggelser i barnets første
genskaper ved barnets foreldre.

L. Sosial status inkluderer inntek
ger om foreldrenes samlede inn
plysninger om utdanning er he

leier foreldrene i fire grupper ette
videregående skole, univers

fariabelen som er brukt i analysen
ling, der mors utdanning er gitt

mor videregående/far
over =3, mor 13-16 år/far vider
16 år/far 17 og over =6, mor
r og over =8.

ilietypeisamlivsopplO
orsørgere omfatter familier der bar

dersøkelsestidspunktet. Mottak
ruppe. Kriteriene for å motta over

sørgerstatus, men ved relativt
ngsstønad. Opplysningene
dersøkelsestidspunktet,

o barn. Variabelen samlivs
r undersøk

indersøke
dersøke
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Asia/Afii

4. Sosiale problemer define
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For systematisk å undersøke hvilke
sykdomsgrupper som skiller mellom
ulike sosiale grupper, ble det gjen-
nomført en multivariat analyse for
hver av de 6 sykdomsgruppene (se
tekstramme 3). Denne framgangsmA-
ten har den fordel at vi også kan av-
gjøre om forskjellene mellom de ulike
gruppene, som er vist i tabell 1, er

og	 bosatt i
o 7dtteersasmtatvia

s *sk
 sentralbyrås

udere d variablene er

in 

	at t
sentrale strøk, samt at omfanget
være storre sentrale strok.

forskjeller som faktisk finnes i virke-
ligheten, dvs. at de er statistisk signi-
fikante3 . Resultatene fra disse analy-
sene bekrefter inntrykket fra tabell 1
av at det er astma-, bronkitt-, og luft-
veissykdommer som klarest skiller
mellom ulike grupper barn. Sannsyn
ligheten for at barnet har luftveissyk-

-

dommer varierer systematisk med

gvarige kroniske sykdommer og
knyttes til fire hovedgrupper av

nrung- Inntekt består opplys
ntet fra selvangivelsen for 9
statistisk sentralbyrås registre,

gslengde (ungdomsskole elle
kole 13-16 år, 17 år og over).
binasjon av foreldrenes utdan

Verdiene er; Begge videregående

—
2 mor videregående! far 1år

e 4, begge 13-16 Ar =5, mor
begge/far 16 år og under =7,

.itgjøres av tre grupper. Enslige
Ti odde sammen med mo

r 
p

vergangsstonad utgjør en egen
tønad er først og fremst
tekter bortfaller retten til over-
sstønad gjelder for to år for

ene i denne gruppen har minst
e som var skilt eller separerte

om var enslige forsørgere ve
gift som sivil status ett ar

Litså ikke om tre atskilte grupper,
ne for å påvise sammenhenger

mellom familier der begge
ka/Tyrkia og øvrige svarpersoner

er, nemlig familier der far eller
søkelsestidspunktet, samt fanu
neder i barnets første leveår.

er om mars alder og hosted.
bosatt i Oslo og landet

dvs- sentralitetsn
ssifisering. Bakgrunnen

 bedre ieten til sykehus er
°Werner og forurensin antas

foreldrenes utdanning: Jo høyere ut-
danning, jo færre av barna oppgis å
ha luftveissykdommer. De prosen-
melle forskjellene mellom utdan-
ningsgruppene er vist i figur 2, ande-
len med luftveissykdommer faller
med både mors og fars utdannings-
lengde. Innvandrerbarn og barn av
enslige forsørgere er også mer belas-
tet med luftveissykdommer enn and-
re. Mens et gjennomsnitt på 3,5 pro-
sent hadde luftveissykdommer, var
denne andelen 5,3 prosent for barn
av foreldre med bakgrunn fra den 3.
verden, mens 6,7 prosent av barn av
enslige forsørgere hadde dette prob-
lemet.

Hudsykdommer jevnt fordelt
Eksem/hudproblemer er den minst
alvorlige diagnosen, og også den som
er mest utbredt blant ettåringene.
Det har vært hevdet at eksem og hud-
sykdommer faktisk er mer utbredt
blant barn i høystatusgrupper. Dette
bekreftes av en studie fra England
(Williams mfl. 1994). Overrepresen-
tasjonen skyldtes ikke at høystatus-
grupper var mer tilbøyelige til å rap-
portere slike sykdommer enn andre.
Også medisinske undersøkelser be-
kreftet dette mønsteret. Vår undersø-
kelse tyder ikke på at det er noen sys-
tematisk overrepresentasjon av hud-
sykdommer blant bestemte grupper
barn. Dette viser at det kan være av-
gjørende å skille mellom ulike diag-
nosegrupper når vi undersøker barns
helse; samlemål på helseproblemer
kan også tilsløre viktige sammenhen-
ger.

De øvrige sykdomsgruppene skiller i
mindre grad mellom ulike sosiale
grupper. Diagnosen øye-/øreproble-
mer er noe mer utbredt blant barn av
sosialhjelpsmottakere, mens kategori-
en andre lidelser er overrepresentert
blant enslige forsørgere. Ikke overras-
kende viser det seg at medfødte lidel-
ser oftere rammer familier der mød-
rene får barn relativt sent i livsløpet.

alYsera	 11.	 .
• enirikitidéretogså o

edsvariabler skiller mellom de
sentr



inuerlige, mens de øvrige
en or at barnet har
(for dokumentasjon av
eggelse og sykehusopp-

Vi spø
r: eller

Hvilke
 er bl

egen

, se sch .

a

—

7 dager eller-rillenig9e9r6)' ell 
for

Like foreldregrupper
om hos barnet. På
e med at variablene
er hos barnet. Ut fra
r signifikant enn

elen er målt som
øker sosiaihjelpsstatt

arnethar medfødt
)00 i).
taker i 1992. Ut fra ei
,8) mens sosialhjelps
0). For sykehusinn-

 som er ens lige
rge:re = øvrige = 0 

inuerlig variabel, verdi 1 til 8

der begge foreldre er fodt i
øvrige —

Estimat

-3,9329

0,6365

-0,1271 0,040

0,0732
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Analysene tyder ikke på at noen av
diagnosene er mer utbredt i storbyer
(Oslo), eller mindre utbredt i usent-
rale strøk. Omfang av miljøproblemer
og forurensing blir ofte knyttet til
f.eks. luftveissykdommer. Sentralitet
og storbystatus er neppe gode indika-
torer for miljøproblemer, vi kan der-
for ikke slutte av analysen at det ikke
er sammenhenger mellom barns
sykelighet og miljøproblemer. Vi vet
imidlertid at andelen sosialhjelpsmot-
takere er relativt høy i sentrale strok,

det er derfor nødvendig å kontrollere
for dette i analysene. Eksem og hud-
problemer er den klart største diag-
nosegruppen, og viser seg ikke å skil-
le mellom ulike sosiale grupper.

Arbeidsløses barn oftere på
sykehus
Som vist i tabell 2, er barn av sosial-
hjelpsmottakere oftere innlagt på sy-
kehus enn andre. Det ser også ut til
at barn av sosialhjelpsmottakere lig-
ger lenger på sykehus når de først er

innlagt. Dette dreier seg om statistisk
signifikante sammenhenger (se ram-
me 3). På bakgrunn av at barn av
sosialhjelpsmottakere har høyere
sykelighet enn andre når vi ser på
sykdomsgruppene samlet (tabell 1),
er ikke dette overraskende.

Barn i sentrale strøk, f.eks. fra Oslo,
er ikke oftere innlagt på sykehus.
Barn bosatt i mindre sentrale kom-
muner har samme innleggelseshyp-
pighet som andre. I den grad disse
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egenskapene ved bosted fanger opp
tilgjengeligheten, påvirker ikke nær-
het til sykehus sannsynligheten for
sykehusinnleggelse.

.1-0.beF1 2: Sykehusinnleggelser først.
arbeidsløshet hos far. Prosent. 1991'

etter sosialhjelpsstatus hos mor 

Ikke 
Innlagt     

I 	 alt innlagt 1-6 døgn 7-29 døgn over 29 døgn

Alle 100 87,0 9,9 2,3 0,8

Mor mottok sosialhjelp i 1992 100 78,7 15,8 3,3 2,2

Barnets far arbeidsløs minst
3 md. i 1994 100 83,5 12,5 2,8 1,3

Imidlertid er barn i familier der bar-
nefaren har opplevd arbeidsløshet i
barnets første leveår, hyppigere inn-
lagt. Dette funnet er mer overrasken-
de, siden arbeidsløshet hos barnefar
ikke viste seg å være av betydning for
omfanget av de ulike sykdomsgrup-
pene (jf. tabell 1).

Hvorfor har sosiale problemer større
betydning for sykehusinnleggelser
enn andre bakgrunnsegenskaper som
i større grad er knyttet direkte til
barns sykelighet? En av de viktigste
årsakene til sykehusinnleggelse blant
barn er som nevnt luftveissykdommer
(jf. note 2). Hvorfor er ikke utdan-
ning, familietype eller innvandrings-
status signifikant? Analysen gir ikke
grunnlag for å trekke noen konklu-
sjon om dette. I de fleste tilfeller vil
det være barnets helsetilstand som
bestemmer en eventuell sykehusinn-
leggelse, eller beslutning om utskriv-
ning. Våre resultater kan tyde på at
også trekk ved barnets sosiale omgi-
velser kan påvirke helsepersonellets
medisinsk-faglige beslutninger om
både sykehusinnleggelse og utskriv-
ningstidspunkt. Det kan også tenkes
at arbeidsløshet hos foreldre peker
mot en større risiko hos barna for
andre sykdomsgrupper enn de vi har
undersøkt, for eksempel infeksjoner. I
en undersøkelse fra en skotsk storby
ble det påvist en sterk sammenheng
mellom sykehusinnleggelse hos barn
og arbeidsløshet hos foreldre. Sann-
synligheten for sykehusinnleggelse
var flere ganger større for barn med
arbeidsløse foreldre (Maclure og
Stewart 1984). Den skotske undersø-
kelsen fokuserte spesielt på infek-
sjonssykdommer, og brukte arbeids-
løshet, boforhold og trangboddhet
som indikatorer på sosial bakgrunn.
Undersøkelsen kunne altså ikke fast-

slå om arbeidsløshet i større grad enn
andre sosiale bakgrunnsfaktorer øker
muligheten for sykehusinnleggelse.
En amerikansk undersøkelse av syke-
husinnleggelse hos tenåringsmødre
viste derimot at arbeidsløshet i hus-
holdet økte mulighetene for sykehus-
innleggelse, mens det ikke ble funnet
en tilsvarende sammenheng med inn-
tekt eller utdanning (Wilson mfl.
1990).

Samsvar med andre undersø-
kelser
Det er samsvar mellom studiene av
dødelighet og utdanningsbakgrunn
og vår undersøkelse av omfang av
helseproblemer, der foreldrenes ut-
danning påvirker mulighetene for at
barna rammes av luftveissykdommer.
Studier med helseundersøkelsene
som datagrunnlag kan, som nevnt
innledningsvis, ikke påvise forskjeller
mellom ulike sosiale grupper, og av-
viker dermed fra våre resultater. Det-
te kan skyldes flere forhold. Vår un-
dersøkelse av sykelighet og sykehus-
innleggelser første leveår definerer
utdanning, etnisitet, familietype,
sosialhjelpsstatus og arbeidsløshet
som sentrale analysevariabler. Helse-
undersøkelsene manglet informasjon
om disse forholdene i sitt materiale.
Helseundersøkelsene omfattet 2 500
barn i alderen 0-15 år, og avviker
dermed fra vårt utvalg barnefamilier
både når det gjelder alder og omfang.
Ved store utvalg er mulighetene til å

vise at små forskjeller mellom ulike
sosiale grupper er statistisk signifi-
kante relativt gode. Den nordiske un-
dersøkelsen av sammenhenger mel-
lom sykdomsutbredelse og sosial bak-
grunn hos barn skilte ikke mellom
ulike diagnosegrupper, og manglet
også opplysninger om de fleste bak-
grunnsvariabler anvendt i vår under-
søkelse.

Overrapportering og frafall
Datagrunnlaget beskriver foreldrenes
egne vurderinger av barnas sykelig-
het. Kan det tenkes at rapporterings-
villigheten er forskjellig i ulike sosiale
lag av befolkningen? Det er påvist at
menn med høy sosial status har en
relativt lav terskel for å rapportere
helseplager som langvarig sykdom
(Elstad 1996). Forskjellene mellom
de ulike sosiale gruppene kan derfor
være større enn vår undersøkelse vi-
ser. En mer alvorlig feilkilde er det
skjeve frafallet. Til sammen 75 pro-
sent av dem som fikk tilsendt spørre-
skjema, svarte. Dette er en relativt
høy svarprosent i en postal utvalgs-
undersøkelse. Svarprosenten varierte
imidlertid mellom ulike sosiale grup-
per. Det var noe lavere svarprosent
blant dem som hadde lav utdanning
og blant dem som hadde vært motta-
kere av sosialhjelp eller overgangs-
stønad i 1992. Svarprosenten for dis-
se gruppene var mellom 55 og 61
prosent. For innvandrere fra den 3.
verden var frafallet særlig stort, 55
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prosent besvarte ikke spørreskjemaet.
En frafallsanalyse viser at det særlig
er utdanning som påvirker svarpro-
senten. Dette innebærer at utdan-
ningsnivået i grupper med stort fra-
fall er høyere enn gjennomsnittet for
disse gruppene. Når utdanningsnivå
er knyttet til sykelighet, er det grunn
til å anta at sykeligheten i grupper
med stort frafall er større enn den vi
faktisk har registrert. Konklusjonen er
at vi i utvalgsundersøkelser kan regne
med å måle høyere sykelighet hos
grupper med høy sosial status enn
det som reelt sett er tilfelle, mens
sykeligheten i grupper med stort fra-
fall trolig er høyere enn det som fak-
tisk er registrert.

Sosial bakgrunn og luftveissyk-
dom: En tilfeldig sammen-
heng?
Hvilke mekanismer er det som for-
midler sammenhengene mellom
helsetilstand og sosial bakgrunn?
Barnets sosiale bakgrunn kan ikke
sies å være den umiddelbare årsak til
sykdom. Epidemiologisk forskning
har identifisert en rekke faktorer som
har en mer direkte, utløsende virk-
ning i et sykdomsforløp. Ofte vil til-
stedeværelsen av et sett av spesifikke
risikofaktorer samtidig fore til at syk-
dom oppstar. I figur 3 har vi laget et
eksempel på hvordan en slik årsaks-
kjede kan se ut. På grunn av en rela-
tivt vanskelig levekårssituasjon for
f.eks. enslige forsørgere og innvand-
rere fra den 3. verden, vil barn i disse
familiene være mer utsatt for ulike
risikofaktorer som kan utløse sykdom
hos barnet.

Mange studier har pekt på ulike risi-
kofaktorer som viktige forklaringsfak-
torer. De som røyker, har dårlig inne-
klima, spiser fett- og saltholdig mat,
ikke mosjoner osv. er mer utsatt for
sykdommer enn andre med sunnere
livsstil og omgivelser. På tilsvarende
måte er det mulig å knytte negativ
helseatferd hos foreldre og trekk ved

Sammenhenger mellom sosial
kdornnier hos barn

bosituasjon og kosthold til sykelighet
hos barn. Det er vist at barn som har
vært eksponert for røyking er mer
utsatt for luftveissykdommer enn
andre, det samme gjelder barn som
ikke fikk morsmelk som spedbarn
(Graham mfl. 1990).

Det finnes også dokumentasjon på at
risikofaktorer for sykdom er mer ut-
bredt i bestemte sosiale grupper. Når
det gjelder for eksempel røyking og
amming er det påvist klare forskjeller
(Nylander 1987). Det er etablert
kunnskap om at røyking er mer van-
lig blant grupper med lav sosial sta-
tus, trolig er disse forskjellene relativt
store i Norge (Statens tobakkskade-
råd 1994). En dansk undersøkelse
viser at sosial status har betydning for
ammeperiodens lengde (Mose Han-
sen og Udsen 1994). Barn av ufaglær-
te arbeidere ammes kortest, og am-
meperiodens lengde øker med foreld-
renes sosiale status. Det er også do-
kumentert en tilsvarende sammen-
heng med norske data (Rosenberg
1991).

Faktorer som boforhold og inneklima
er særlig relevante når det gjelder
luftveissykdommer. Resultater fra
Statistisk sentralbyrås levekårsunder-
søkelser viser at enslige forsørgere og
lavinntektsgrupper er mer utsatt for
støy, trafikkbelastning og fukt/kulde i
boligen enn andre (Barstad 1994).

Når f.eks. innvandrerforeldre og ens-
lige forsørgere rapporterer en større
forekomst av luftveissykdommer hos
barna sine, kan dette tolkes som et
utslag av en større eksponering for
risikofaktorer og generelt vanskelige

levekår. Selv om en rekke studier har
påvist sammenhenger mellom inn-
vandrerstatus/etnisitet og sykelighet,
er det neppe denne egenskapen som i
seg selv påvirker sykelighet. Høyere
sykelighet ma ses i sammenheng med
trekk ved innvandreres livssituasjon
og sosiale forhold (Sheldon og Parker
1992).

Selv om sosial bakgrunn ikke er
direkte eller utløsende årsak til syk-
dom, argumenterer Link og Phelan
for at sosial bakgrunn likevel bør  for-
stås som grunnleggende årsaker til
sykelighet (Link og Phelan 1995).
Hvis vi spør hvorfor noen er mer eks-
ponert for risikofaktorer enn andre,
er nettopp sosial bakgrunn en viktig
del av svaret. Følgende kan brukes
som eksempel: Sammenhengen mel-
lom sosial status og røyking gjelder
også under graviditet. M0dre med lav
utdanning fortsetter å røyke under
graviditeten oftere enn andre. I en
engelsk undersøkelse ble et utvalg
gravide som røykte, fulgt gjennom
svangerskapet. Resultatene doku-
menterte klart at denne atferden ikke
skyldtes mangelfull erkjennelse av at
røyking kan ha skadelige konsekven-
ser for barnet. Derimot ble det slått
fast at røyking for mange var en
mestringsstrategi, en måte å takle
problemer på (Oakley 1989).

Tilgangen til samfunnets ressurser er
ifølge Link og Phelan et nøkkeltema,
ressurser som kan brukes til å unngå
risikofaktorer og minimere konse-
kvensene dersom sykdom oppstår.
Disse ressursene inkluderer økono-
miske så vel som kulturelle ressurser,
som f.eks. tilgang til formelle og ufor-

bakgrunn, risikofaktorer og
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melle nettverk og kontakter. Disse
ressursene er overførbare til nye
situasjoner. Når nye risikofaktorer for
sykdom identifiseres, vil det være
grupper med høy sosial status som
best er i stand til å sette seg i en
situasjon der de kan unngå risikofak-
torer. Dette er bakgrunnen for at so-
siale forskjeller i sykelighet ikke ser ut
til å bli mindre over tid, og også vil
vedvare så lenge samfunnets ressur-
ser er systematisk skjevfordelt mel-
lom ulike grupper.

1. Forfatterne vil takke Hanna Bild og Kari
Kveim Lie ved Statens institutt for folkehelse,
som har vært til stor hjelp i arbeidet med
utarbeidelsen av spørreskjemaet som er
grunnlaget for analysene i artikkelen, og som
også har gitt nyttige kommentarer til tidli-
gere utkast av artikkelen. Arnfinn Schjalm,
Statistisk sentralbyrå, har gitt nyttige innspill
til valg av metodisk tilnærming.
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3. At en sammenheng er statistisk signifikant,
betyr at vi med minst 95 prosent sikkerhet
kan si at forskjellene vi finner også eksisterer
i virkeligheten.
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Hjelp ti I rengjøring?

I Norge har vi nylig
hatt en debatt om
bruk av rengjørings-
hjelp i private hus-
holdninger. Foreløpig
har bare 1 av 20 kvin-
ner privat rengjørings-
hjelp. Blant modre er
slik hjelp vanligst
blant dem med god
økonomi og høy ut-
danning. Hele 1 av 5
modre i høyinntekts-
husholdninger harhar ren-
gjøringshjelp. Om lag
1/4 av alle voksne kan
tenke seg å ha slik
hjelp. Det er først og
fremst økonomiske
grunner som gjør at
man ikke skaffer hjelp.

Ragni Hege Kitterod

De siste åra har Norge, i likhet med
en rekke andre land, hatt en debatt
om muligheter for kjøp av hjelp til
hus- og vedlikeholdsarbeid i private
hjem. Debatten har bakgrunn i den
paradoksale situasjon at mange sliter
med tidspress og dobbeltarbeid,
mens andre er arbeidsledige. Det er
diskutert hvorvidt offentlige virke-
midler bør tas i bruk for å stimulere
omsetningen av tjenester rettet mot
private hjem, virkninger av ulike til-
tak, om det er noe marked for denne
type tjenester og om slike tjenester vil
forsterke de sosiale skillelinjene i be-
folkningen (se f.eks. Cappelen mfl.
1995, Holtsmark 1994, Selvaag 1995
og Isaksen 1995). Enkelte frykter at
at bruk av tjenester i private hjem
innebærer en utvikling mot et
"herskaps-tjenersamfunn" og skaper
klasseskiller mellom dem som har råd
til å kjøpe hjelp og dem som ikke har
råd til dette. Andre hevder at kjøp av
hjelp er et spørsmål om prioriterin-
ger, og at slike tjenester vil lette hver-
dagen for mange dobbeltarbeidende
foreldre. Det understrekes også at
ansatte i bedrifter som tilbyr tjenester
til private hjem, ikke ma forveksles
med tidligere tiders hushjelper. Ved
forrige årsskifte ble det innført nye
regler som gjør det billigere og enkle-
re å engasjere privatpersoner for ar-
beid i hjemmet.' Med dette ønsket
man å oppnå en viss sysselsettings-
vekst, og å gjøre hverdagen lettere
for familier med stort tidspress. Sam-
tidig håpet man å få bukt med noe av
det svarte arbeidet som eksisterer på
området.

I 1994 henviste lederen i tidsskriftet
Sosialøkonomen til den svenske de-
batten om kjøp av husholdningstje-
nester og etterlyste en norsk debatt
om mulige virkemidler for å stimule-
re omsetningen av husholdnings- og
vedlikeholdstjenester i private hjem.
Det må, ble det hevdet, foreligge en
alvorlig markedssvikt når gruppene
av arbeidsledige og overarbeidede

ikke kobles sammen slik at flere får
arbeid i tilknytning til private hjem.
Etter den tid har det vært atskillig
diskusjon rundt temaet. Det er også
foretatt en del utredningsarbeid om
mulige tiltak for å fremme tilbud og
etterspørsel på området. Hjelp til en
rekke oppgaver er diskutert, men for-
uten barnepass, er nok rengjøring
den tjenesten som står mest sentralt.
Denne artikkelen belyser bruken av
privat rengjøringshjelp i Norge på
midten av 1990-tallet. Opplysningene
er hentet fra utvalgsundersøkelser i
Statistisk sentralbyrå. Vi spør hvor
mange, og hvem, som har slik hjelp,
og hvor mange, og hvem, som kunne
tenke seg å ha slik hjelp. Vi spør også
hvorfor folk eventuelt ikke ønsker slik
hjelp, og hvorfor de ikke skaffer slik
hjelp hvis de ønsker det2 . Når det
gjelder bruk av slik hjelp, ser vi ho-
vedsakelig på kvinner. Når det gjel-
der holdninger, analyseres også
menn. Vi har ikke opplysninger om
hvorvidt tjenestene kjøpes på det
svarte eller hvite marked, hvem som
utfører dem eller hvor mye som beta-
les. Mulige virkemidler og virkninger
av ulike tiltak for å stimulere omset-
ningen av tjenester er ikke tema her.

Mindre husarbeid, mer kjøp av
tjenester?
Opplysninger om bruk av rengjø-
ringshjelp har interesse også fordi de
kan si hvorvidt den markerte reduk-
sjonen som har funnet sted i folks tid
til husarbeid, er kompensert med
kjøp av privat hjelp. Tidsbruksunder-
søkelser viser nemlig at folk bruker
atskillig mindre tid til husarbeid i dag
enn for noen ti-år siden. Mens kvin-
ner i 1970 brukte om lag 29 1/2 ti-
mer pr. uke til husarbeid i gjennom-
snitt, brukte kvinner i 1990 om lag
16 timer pr. uke. Endringen har, med
noe ulik styrke, funnet sted i alle al-
dersgrupper og gjelder for de fleste
typer husarbeid, også rengjøring.
Nedgangen blant kvinner er ikke veid
opp av en tilsvarende aning blant



Datagrunnlag
Framstillingen er basert pa spørsmål stilt i Statistisk .sentralbyrasi: . ..
on-alibusunçiersøkelser. Dotte er indiOdbaSertelandSrepreSontative.. -

utvalgsundersøkelser av personer 16-79 år som gjennomføres fire ganger i
året. De består av en fast kjerne:medbakgrUnsspørrial.Satnt ,spot§iiialbtii:-
.alike femabetaltav ulike oppdragsgivere. :.1-1Vér. undersøkelse dekker flere
tema. Denne artikkelen bygger på ti7e:atidersØkelsér:fra.1994 -0s -en -fra1995

I1994-undersokelsene ble følgende spørsmål stilt: Har husholdningen for
tiden noen form for hjelp i huset? Regn med både vaskehjelp rengioringsbyrei
praktikant og annen forni. fi)r hjelp. De som svarte bekreftende, ble spurt o
dette var praktikant eller dagmamma, vaskehjelp eller rengjøringsbyrå ell .

en annen form for hjelp. I 1995 var spørsmålsformuleringen: Har hUshold: .

nmgen for tiden noen form for betalt, privat hjelp til rengjøring av boligen?
Kommunal hjemmehjelp regnes ikke med. De som ikke hadde slik hjelp, ble
spurt om de kunne tenke seg å ha slik hjelp, og om grunner til at de da ikke,
hadde, eller ikke kunne tenke seg å ha, slik hjelp

Svarprosenter og nettoutvalgiundersokeisene som benyttes derme
artil{kelen er som følger:

	Svarprosent	 Nettoutvalg
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714 	1 052
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d':*4.Ushotoefoe&:::pkoodotrgwopoetit6itat iigikkothOt6ii:Vata
stor. Ettersom spørsmålsstillingen i de tre undersøkelsene fra 1994 er
samme, kan vi slå disse sammen og får da et nettoutvalg på 4 862 pei
Dette gir bedre muligheter for å splitte materialet i grupper. I unders
fra 1995 har vtbOgtd.h§0:06 .:IitiolighètbefdefilAildlyièt6:1§00§161W.tui)00..
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menn eller hjemmeboende barn (Sta-
tistisk sentralbyrå 1975, 1983, 1992).
Sett i lys av at boligstørrelsen har økt
betraktelig, kan nedgangen i tiden
brukt til rengjøring virke overrasken-
de. I dag er nesten halvparten av lan-
dets boliger "svært romslige" 3, mens
dette tidlig på 1970-tallet bare gjaldt
om lag en av fire boliger (Statistisk
sentralbyrå 1996).

Det antas gjerne at nedgangen i hus-
arbeidstiden har sammenheng med
teknologiske nyvinninger, økt effekti-
vitet, endret standard og mer kjøp av
ferdigvarer. Her har vi imidlertid lite
systematiskkunnskap. Ellingsæter
(1995) påpeker at når norsk kvinne-
forskning har interessert seg for end-
ringer i ulønnet arbeid, er det først og
fremst omsorgsarbeidet som er analy-
sert. Vanlig husarbeid har vakt mind-
re interesse. Det er rimelig å anta at
ulike faktorer har betydning for end--
ringer i tid til ulike oppgaver. Eksem-
pelvis kan vi anta at reduksjonen i tid
til matlaging og produksjon av klær
særlig har sammenheng med økt
bruk av ferdigvarer, mens endringer i
tid til oppvask og klesvask mer bun-
ner i teknologiske nyvinninger. Tiden
til rengjøring påvirkes derimot neppe
av ny teknologi og mer ferdigvarer,
men kan ha sammenheng med end-
rede oppfatninger av hva som er ak-
septabel standard på renholdet,
samt med større effektivitet på grunn
av flere konkurrerende gjøremal.
Ettersom omfanget av leid rengjø-
ringshjelp ikke er systematisk analy-
sert tidligere, vet vi imidlertid ikke i
hvilken grad folk "kjøper" seg fri fra
dette arbeidet.

Det er ikke uten videre klart hva som
menes med privat rengjøringshjelp.
Det kan være glidende overganger
mellom vennetjenester som utføres
mot en viss økonomisk godtgjørelse
på den ene side, og rene markeds-
tjenester på den annen. Dessuten kan
det tenkes at enkelte oppfatter ren-

gjøring utført mot ukepenger av hus-
holdningens tenåringer som kjøp av
rengjøringshjelp, mens andre ikke
regner med dette. Videre er det mulig
at eldre vurderer egenandeler betalt
for offentlige hjemmetjenester ulikt.
Bildet vi får av omfanget av privat
rengjøringshjelp varierer derfor noe
etter hvordan spørsmålene stilles. I
denne artikkelen benyttes opplysnin-
ger basert på to ulike spørsmålsfor-
muleringer (se Datagrunnlag).

5 prosent av kvinner i yrkesak-
tiv alder har rengjøringshjelp
Foreløpig ser det ut til at bruken av
rengjøringshjelp har et forholdsvis
beskjedent omfang. Tabellene 1 og 2
viser andel kvinner i ulike familie-
faser5 som har ulike former for hjelp i
husholdningen slik bildet tegner seg
på grunnlag av Statistisk sentralbyrås
omnibusundersøkelser fra 1994 og
1995. Tallene gjelder for kvinner i
yrkesaktiv alder (16-66 år). Bosatte i
foreldrehusholdning er holdt utenfor.
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Praktikant/
	

Vaskehjelp/ 	 Annen
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	 rengjøringsbyrå 	 hjelp

Unge enslige bosatt i foreldres husholdning er holdt utenfor
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Rengjøringshjelp

Enslige 16-44 år
Gifte 16-44 år, uten barn
Enslige forsørgere
Gifte, yngste barn 0-6 år
Gifte, yngste barn 7-19 år
Gifte 45-66 år, uten barn
Enslige 45-66 år, uten barn
Alle 16-66 år

Enslige 16-44 år
Gifte 16-44 år, uten barn
Enslige  forsørgere
Gifte, yngste barn 0-6 år
Gifte, yngste barn 7-19 år
Gifte 45-66 år, uten barn
Enslige 45-66 år, uten barn
Alle 16-66 år

Første kolonne i tabell 1 viser andel
som i 1994 oppgav at de hadde en
eller annen form for hjelp i huset. Det
ble presisert i spørsmålet at både
vaskehjelp, rengjøringsbyrå, prakti-
kant og annen form for hjelp skulle
regnes med. Derimot ble det ikke pre-
sisert at hjelpen skulle være betalt,
eller at kommunal hjemmehjelp skul-
le holdes utenfor. 5 prosent av alle
kvinner 16-66 år har en eller annen
form for hjelp i husholdningen. Ande-
len varierer noe mellom ulike familie-
faser. Den er lavest blant unge ensli-
ge, og høyest blant gifte/samboende
med barn under skolealder.

2
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De som hadde en eller annen form
for hjelp hjemme, ble spurt hvorvidt
dette dreide seg om praktikant eller
dagmamma, om vaskehjelp eller
rengjøringsbyrå, og om andre former
for hjelp. Disse alternativene var ikke
gjensidig utelukkende, dvs. at man
godt kunne markere flere former for
hjelp. Mye tyder imidlertid på at
hjelpetypene ble oppfattet som glen-
sidig utelukkende. Svært få oppgav
nemlig mer enn én type, og det er lite
sannsynlig at ingen av praktikantene
også hjelper til med rengjøringen.
Andre undersøkelser viser dessuten
at langt flere småbarnsforeldre har

praktikant eller dagmamma enn de 4
prosentene som framkom i omnibus-
undersøkelsene. 6 Trolig ble spørsmå-
let oppfattet slik at det bare gjaldt
praktikanter som også gjør rent. Der-
med er det antakelig bare de som har
praktikanter som gjør rent, som her
har oppgitt at de har hjelp i huset.

1 prosent av alle kvinner i yrkesaktiv
alder oppgav at de hadde praktikant,
4 prosent at de hadde vaskehjelp el-
ler rengjøringsbyrå og 1 prosent at de
hadde "annen form for hjelp" (tabell
1). Ikke overraskende er det først og
fremst mødre med barn under skole-
alder som har praktikant eller dag-
mamma. Vaskehjelp er imidlertid like
utbredt blant kvinner med eldre barn
og blant gifte uten barn, som blant
småbarnsmødre. "Annen form for
hjelp" er, uansett familiefase, lite ut-
bredt blant kvinner i yrkesaktiv alder.
Vi vet ikke sikkert hva slags hjelp det-
te dreier seg om. Det kan være både
kommunal hjemmehjelp og slekts-
eller vennehjelp til diverse husarbeid.

Trolig gir andelen som enten har ren-
gjøringshjelp eller praktikant, et rikti-
gere bilde av omfanget av privat ren-
gjøringshjelp enn hva andelen med
minst en form for hjelp gir. Vi antar
da at de som her oppgir å ha prakti-
kant, har praktikanter som hjelper til
med rengjøringen. Riktignok har de
ikke eksplisitt oppgitt at de har vaske-
hjelp, men dette skyldes trolig at
svarkategoriene ble oppfattet som
gjensidig utelukkende. Vi antar også
at "annen form for hjelp" ikke dreier
seg om privat rengjøringshjelp, men i
hovedsak om offentlig hjemmehjelp
eller diverse tjenester fra slekt, nabo-
er og venner.

Regnet på denne måten finner vi at 5
prosent av alle kvinner i yrkesaktiv
alder bor i en husholdning med ren-
gjøringshjelp (tabell 2). Andelen er
høyest blant småbarnsmødre hvor 8
prosent har slik hjelp, og lavest blant
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Unge enslige bosatt i foreldres husholdning er holdt utenfor
Kilder: Statistisk sentralbyrås omnibusundersokelser mars, mai/juni og september 1994 og Statistisk sentralbyrås
omnibusundersokelse september 1995
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unge enslige hvor bare 1 prosent har
slik hjelp. Også en del gifte mødre
med barn i skolealder, en del enslige
mødre og en del godt voksne gifte
uten hjemmeboende barn har slik
hjelp.

Omnibusundersøkelsen fra 1995 gir
omtrent samme bilde. Som nevnt tid-
ligere, var spørsmålsformuleringen
her noe annerledes. Det ble spurt om
hvorvidt husholdningen for tiden
hadde noen form for betalt, privat
hjelp til rengjøring av boligen og pre-
sisert at kommunal rengjøringshjelp
ikke skulle regnes med. Ulikt under-
søkelsene fra 1994 ble det altså også
presisert at hjelpen skulle være betalt.
Også målt på denne måten finner vi
at 5 prosent av kvinnene i yrkesaktiv
alder bor i en husholdning med ren-
gjøringshjelp (tabell 2). For gifte
mødre er andelene med rengjørings-
hjelp omtrent de samme i de to un-
dersøkelsene. For enkelte familiefaser
skiller imidlertid bildet i 1995 seg
noe fra det vi fikk gjennom undersø-
kelsene fra 1994. Mest slående er det
kanskje at relativt flere middelaldren-
de gifte uten barn har rengjørings-
hjelp ifølge 1995-undersøkelsen enn
ifølge undersøkelsene fra året før, og
at relativt færre enslige forsørgere
har rengjøringshjelp ifølge undersø-
kelsen fra 1995 enn ifølge undersø-
kelsene året før. Det er vanskelig å si
hva disse forskjellene skyldes. For
enslige forsørgeres vedkommende
kan det tenkes at en del av den hjel-
pen som ble oppgitt i 1994-undersø-
kelsene, dreier seg om ubetalte tje-
nester. Ettersom utvalget til 1995-
undersøkelsen var såpass lite, hefter
det imidlertid en viss usikkerhet ved
tallene her når vi ser på små grupper.

Også eldre kjøper private
rengjøringstjenester
I tillegg til folk i yrkesaktiv alder, gir
undersøkelsene opplysninger om
bruk av rengjøringshjelp i aldersgrup-
pen 67-79 år, altså blant "unge pen-

Kvinner
Gifte 67-79 år
Enslige 67-79 år
Alle

Menn
Gifte 67-79 år
Enslige 67-79 år
Alle

sjonister". For eldre bunner nok bru-
ken av hjelp mer i dårlig helse enn i
manglende tid til å gjøre rent selv.
Begge undersøkelsene tyder på at el-
dre oftere har hjelp til rengjøring enn
folk i yrkesaktiv alder, men det er en
viss forskjell mellom det bildet vi får
av bruken av rengjøringshjelp blant
eldre i 1994-undersøkelsene og i
1995-undersøkelsen (tabell 3). Dette
har trolig sammenheng med at det i
1994 ikke ble presisert at ulønnede
slekts- og vennetjenester og offentlig
hjemmehjelp skulle holdes utenfor.

Henholdsvis 17 og 16 prosent av eld-
re kvinner og menn har en eller an-
nen form for hjelp i hjemmet. Ande-
len er høyere blant enslige enn blant
gifte. Særlig for menns vedkommen-
de er denne forskjellen markert. Mye
av hjelpen blant eldre dreier seg tro-
lig om kommunal hjemmehjelp. Den
høye andelen som oppgir å ha "annen
form for hjelp" kan tyde på dette.
Men en del eldre, både menn og
kvinner, har også privat vaskehjelp. I
1994-undersøkelsene oppgav 11 pro-
sent av eldre kvinner og 7 prosent av
eldre menn at de hadde vaskehjelp/
rengjøringsbyrå. Undersøkelsen fra
1995 gir omtrent samme bilde. Ande-
len var særlig høy blant enslige

menn. Dette kan tyde på at en del
eldre kjøper rengjøringshjelp privat,
enten som et supplement til, eller i
stedet for, offentlig hjelp. Også andre
undersøkelser tyder på at dette er til-
fellet (se f.eks. Kitterød 1995 og
Lingsom 1985). Men alt dette dreier
seg neppe om rene markedstjenester.
Antakelig er innslaget av betalte
slekts-, nabo- og vennetjenester gans-
ke omfattende. Ettersom vi ikke har
opplysninger om hvem hjelpen kjø-
pes av og hvor mye som betales, vet
vi lite om hva slags hjelp det dreier
seg om. For enslige kvinners vedkom-
mende finner vi lavere andel med
hjelp i 1995-undersøkelsen enn i un-
dersøkelsene året før. Trolig kommer
dette av at også ubetalte tjenester ble
regnet med i 1994.

Privat rengjøringshjelp - bare
for de rike?
Mye av debatten om rengjøringshjelp
har dreid seg om behovet blant yrkes-
aktive mødre. Det er en vanlig opp-
fatning at toinntektsfamilier sliter
med travelhet og tidspress og at det
særlig er mødre som moter doble
krav fra yrkes- og familieliv. Mens
enkelte ser rengjøringshjelp som et
middel til å lette hverdagen for yrkes-
aktive kvinner, frykter andre at det

	Minst én 	 Vaskehjelp/ 	 Privat, betalt
	form for hjelp 	 rengjøringsbyrå 	 Annen hjelp 	 rengjøringshjelp
	(1994)	 (1994) 	 (1994) 	 (1995)

11 9 4 9
22 13 10 3
17 11 7 6

4 4 4
44 20 24 ( 1 9)1

7 8 8

'Det er bare 16 observasjoner i gruppen
Kilder: Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelser mars, mai/juni og september 1994 og Statistisk sentralbyrås
omnibusundersokelse september 1995
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først og fremst er kvinner fra høyere
sosiale lag som kan nyttiggjøre seg
dette. Hvilke grupper mødre er det så
som kjøper slike tjenester? Er det
først og fremst de som har høy inn-
tekt og gode jobber, eller er slike tje-
nester like vanlige blant mødre i alle
sosiale lag? Spørsmålet belyses her
ved å se på rengjøringshjelp blant gif-
te mødre med barn 0-19 år. Det er
undersøkelsene fra 1994 som legges
til grunn ettersom utvalget her er for-
holdsvis stort'.

Tabell 4 viser sammenhenger mellom
bruk av rengjøringshjelp og en del
sentrale bakgrunnsforhold. I alt har 7
prosent av mødrene enten vaskehjelp
eller praktikant. Ikke overraskende er
slik hjelp vanligere blant dem som
har lang arbeidstid enn blant øvrige
mødre8 . Men også blant dem som
vanligvis ikke er yrkesaktive, er det
en del som har slik hjelp. Det er først
og fremst mødre som arbeider langt
mer enn normalarbeidstiden som of-
tere enn andre har hjelp hjemme. Det
er også en klar tendens til at mødre
med høy utdanning oftere har rengjø-
ringshjelp enn mødre med lav utdan-
ning. Videre er det samvariasjon mel-
lom husholdningens bruttoinntekt 9

og bruk av rengjøringshjelp. Mødre i
høyinntektshusholdninger har langt
oftere hjelp til rengjøring enn andre
mødre. Blant bosatte i husholdninger
med en bruttoinntekt på minst
500 000 kroner er andelen hele 19
prosent. Det er også klare forskjeller
mellom mødre i ulike bostedsstrøk.
Bosatte i store byer har oftere hjelp
enn andre.

Slike sammenhenger mellom to og to
forhold er imidlertid vanskelige å
tolke. Forskjellene mellom grupper
kan skyldes underliggende sammen-
henger som ikke kommer fram i ta-
bellen. Eksempelvis kan det tenkes at
mødre i ulike bostedsstrøk skiller seg
systematisk fra hverandre på flere
måter, og at det er disse andre for-

Arbeidstid
Ikke sysselsatt
Sysselsatt, vanlig arb.tid 1-29 timer
pr. uke
Sysselsatt, vanlig arb.tid 30-39 timer
pr. uke
Sysselsatt, vanlig arb.tid 40-44 timer
pr. uke
Sysselsatt, vanlig arb.tid 45 timer +
pr. uke

Utdanningsnivå
Ungclornsskolenivå
Videregående skole nivå 1
(10-årig skole)
Videregående skole nivå 2
(11-12-årig skole)
Universitets-/høgskolenivå 1
(13-14-årig skole)
Universitets/høgskolenivå 2
(15-årig skole +)

Husholdningens bruttoinntekt
-299 000 kr
300 000-399 000 kr
400 000-499 000 kr
500 000 kr +

Bostedsstrok
Spredtbygd strøk 	 5
Tettbygd strok, 200-19 999 innbyggere 	 6
Tettbygd strok, 20 000-99 999 innbyggere 4
Tettbygd strøk, 100 000 innbyggere + 	 14

Kilde: Statistisk sentralbyrås omnibusundersokelser
mars, mai/juni og september 1994

skjellene som har betydning for hvor-
vidt man har rengjøringshjelp eller
ikke. For å få et bedre bilde av hvilke
faktorer som har betydning, har vi
gjennomført en analyse hvor vi ser på
effekten av flere forhold samtidig. I
tillegg til arbeidstid, utdanningsnivå,
inntekt og bostedsstrøk inngår her
husholdningsstørrelse, yngste barns
alder samt mødrenes alder som muli-
ge forklaringsvariabler. Antakelsen er
at mødre i store husholdninger oftere
har rengjøringshjelp enn mødre i
mindre husholdninger og at mødre
med små barn oftere har hjelp enn

mødre med eldre barn. Aldersvaria-
belen er tatt med ut fra en antakelse
om at det kan være en viss genera-
sjonsforskjell blant dagens mødre, i
den forstand at unge mødre er mind-
re preget av "68-generasjonens" idea-
ler om likhet mellom kvinner i ulike
sosiale lag enn de litt eldre mødrene,
og dermed har en mer positiv hold-
ning til å kjøpe rengjøringstjenester.

Ettersom den avhengige variabelen i
modellen bare har to mulige utfall
(har hjelp/har ikke hjelp) har vi be-
nyttet logistisk regresjonsanalyse. Her
beregnes effekten av hver enkelt
variabel samtidig som andre forhold
holdes konstante. Det viser seg da at
både mødres utdanningsnivå og hus-
holdningens inntekt har betydning
for sannsynligheten for å ha hjelp i
huset også når andre forhold holdes
konstant. Husholdningsinntekten er
den enkelt-variabel i modellen som
har størst effekt. Alt annet likt, har
også arbeidstiden en viss betydning
for sannsynligheten for å ha rengjø-
ringshjelp, i den forstand at mødre
med lang arbeidstid oftere har slik
hjelp enn andre mødre. Men noe av
den bivariate sammenhengen mellom
arbeidstid og rengjøringshjelp ser ut
til å være knyttet til inntekts- og ut-
danningsforhold. Når disse variable-
ne tas ut av modellen, blir effekten av
arbeidstid klarere. Dette tyder på at
det ikke først og fremst er arbeidsti-
den, men mødres utdanningsnivå og
inntektssituasjon som har betydning
for om de har rengjøringshjelp eller
ikke.

Typen bostedsstrøk har derimot
ingen effekt når andre forhold holdes
konstante. Den bivariate sammen-
hengen mellom bostedsstrøk og bruk
av rengjøringshjelp ser ut til å skyldes
at mødre i de store byene har høyere
utdanning og inntekt enn mødre el-
lers. Når disse variablene tas ut av
modellen, blir effekten av bosteds-
strøk klar. Heller ikke antall personer



Figur 1: Andel kvinner og menn
i ulike aldersgrupper som kan
enke sig å hå . rengjorinOshjelp.
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i husholdningen, yngste barns alder
eller mors alder har noen selvstendig
betydning for sannsynligheten for å
ha rengjøringshjelp.

Ikke uventet ser det altså ut til at ren-
Oringshjelp blant mødre til en viss

grad er et høystatusfenomen. Uansett
bostedsstrøk, husholdningsstørrelse,
barnas alder og egen arbeidstid har
mødre med høy utdanning og roms-
lig økonomi oftere slik hjelp enn and-
re mødre. Men selv om det er klare
inntekts- og utdanningsforskjeller på
dette området, er det også en del
mødre med mindre utdannings- og
inntektsressurser som har rengjø-
ringshjelp (se tabell 4). Dette tyder
på at bruk av rengjøringshjelp ikke
bare er et spørsmål om god økonomi,
men også har med prioriteringer å
gjøre.

Kvinner ønsker oftere rengjø-
ringshjelp enn menn
Selv om bruk av rengjøringshjelp dis-
kuteres mye, er det altså foreløpig få
som har slik hjelp. Men hvordan er
folks preferanser og holdninger på
dette området? Er det mange som
ønsker slik hjelp, og hvem er i tilfelle
dette? Slike forhold er ikke helt enkle
å kartlegge. Som Pedersen (1995)
påpeker i en dansk rapport om em-
net, besvares slike spørsmål i lys av
eksisterende betingelser på området.
Folk tenker i forhold til dagens prisni-
vå, dagens tilbud av "svart" og "hvit"
arbeidskraft og omgivelsenes hold-
ninger til, og bruk av, rengjørings-
hjelp.

I omnibusundersøkelsen fra 1995 ble
det stilt spørsmål om ønsker om ren-
gjøringshjelp. De som ikke hadde pri-
vat, betalt hjelp ble spurt hvorvidt de
i sin nåværende situasjon kunne ten-
ke seg å ha slik hjelp. De som svarte
bekreftende, ble så spurt hvorfor de
ikke hadde slik hjelp. De som ikke
kunne tenke seg hjelp, ble bedt om å
begrunne dette. Spørsmålene om be-

grunnelser ble stilt åpent og svarene
kodet i ettertid. De begrunnelser som
ble gitt, tyder på at spørsmålet om
ønsker om rengjøringshjelp ble opp-
fattet noe ulikt. Mens enkelte svarte
ut fra dagens behov og økonomiske
situasjon, tenkte andre mer prinsipi-
elt. Opplysningene gir likevel en pe-
kepinn om ønsker og holdninger på
området.

Vel 1/4 av alle voksne kan i sin nåvæ
rende situasjon tenke seg å ha rengjø-
ringshjelp. Kvinner ønsker slik hjelp
oftere enn menn. Blant begge kjønn
er det en viss aldersvariasjon, i den
forstand at unge og eldre sjeldnere
ønsker hjelp enn andre (figur 1) 1 °.
Kjønnsforskjellene gjelder først og
fremst i aldersgruppene 25-44 år og
45-66 år. Her kan nærmere 40 pro-
sent av kvinnene tenke seg rengjø-
ringshjelp mot vel 25 prosent av
mennene. I undersøkelsen ble det og-
så registrert hvor mye tid den enkelte
bruker til husarbeid. Til en viss grad
er kjønnsforskjellen i ønsker om ren-
gjøringshjelp knyttet til at kvinner
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Kilde: Statistisk sentralbyrås omnibusunder-
sokelse september 1995

bruker mer tid enn menn til husar-
beid, men uansett omfanget av hus-
arbeidet er ønsker om rengjørings-
hjelp vanligere blant kvinner enn
blant menn. Dette kan tyde på at ikke
bare det faktiske arbeidet, men også
ansvaret for og initiativet til at ting
blir gjort i huset, særlig hviler på
kvinner.

Ettersom utvalget i denne undersø-
kelsen er såpass lite (se rammetekst
om datagrunnlaget), er det vanskelig
å finne klare mønstre når det gjelder
hvilke forhold som har betydning for
kvinners ønsker om rengjøringshjelp.
Analyser tyder imidlertid på at ønsker
om hjelp blant gifte kvinner i alderen
25-66 år er knyttet til lang arbeidstid,
høy utdanning, høy inntekt og store
husholdninger. Fordi antall observa-
sjoner er så lavt, er imidlertid for-
skjellene mellom grupper usikre.

Omnibusundersøkelsen tyder altså på
at selv om forholdsvis få har privat
rengjøringshjelp, er det ganske man-
ge som kan tenke seg å kjøpe slike
tjenester. Det er imidlertid viktig å
være klar over at det bildet vi får, vil
variere noe med hvordan spørsmålet
utformes. I en dansk undersøkelse
om markedet for hjemmetjenester
tok man utgangspunkt i husarbeid
som husholdningen allerede hadde
utført og spurte om folk gjerne ville
ha andre til å utføre dette og hvor
mye de eventuelt ville betale (Peder-
sen 1995). I den norske undersøkel-
sen ble spørsmålet ikke knyttet til
husarbeid som faktisk var utført.
Bortsett fra at det i spørsmålet ble
henvist til folks "nåværende situa-
sjon", ble det ikke spesifisert hvilke
betingelser slike tjenester skulle kjø-
pes under. Svarmønsteret ville trolig
blitt noe annerledes hvis vi hadde
stilt mer hypotetiske spørsmål med
forutsetninger om prisnivå, om at tje-
nestene skulle kjøpes på det hvite
marked, eller om omgivelsenes hold-
ninger til, og bruk av, slike tjenester.
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økonomien en viktig hindring
for å skaffe rengjøringshjelp
Det ser ut til at det først og fremst er
økonomien som hindrer folk i å skaf-
fe seg rengjøringshjelp. Nærmere
halvparten av dem som kunne tenke
seg å ha rengjøringshjelp, men ikke
har dette, oppgir som viktigste grunn
til ikke å skaffe hjelp at de synes det
er for dyrt (tabell 5). Den andre ho-
vedgruppen av begrunnelser går på
at man egentlig ikke har behov for
slik hjelp akkurat nå. Om lag en av
fire angir slike grunner. Trolig har
disse lagt mer prinsipielle overveiel-
ser til grunn når de har gitt uttrykk
for at de kunne tenke seg rengjø-
ringshjelp. De kunne i prinsippet ten-
ke seg slik hjelp og kommer kanskje
til å skaffe det hvis situasjonen en-
dres, men akkurat nå er ikke behovet
tilstrekkelig stort. En del av disse sva-
rene var imidlertid vanskelige å plas-
sere i en bestemt kategori. Enkelte
uttrykte f.eks. at "man bør greie å
gjøre rent selv". I slike tilfelle er det
ikke helt klart om det er manglende
behov eller mer moralske og følelses-
messige hindringer som gjør at man
ikke skaffer hjelp. Vi har her kodet
svarene som om behovet for hjelp
ikke er til stede.

Kvinner Menn

For dyrt 49 48
Har ikke behov for slik hjelp 25 24
Uenighet i familien 1 2
Synes det er "upassende" 5
Vil ikke ha fremmede i huset 4 2
Vanskelig å få tak i noen som
er pålitelig 4 10
Har ikke hatt tiltak til å skaffe
noen ennå 6 7
Andre grunner/vet ikke 6 7

Antall personer som svarte 159 126

Kilde: Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelse
september 1995

Foruten økonomi og manglende be-
hov, viser enkelte til at det er vanske-
lig å få tak i pålitelige folk for å be-
grunne hvorfor de ikke har rengjø-
ringshjelp. Videre peker enkelte på at
de synes det er upassende eller flaut
å ha slik hjelp, noen at de ikke liker å
ha fremmede i huset, noen at de ikke
har hatt tiltak til å få tak i hjelp ennå,
og noen få på at det hersker uenighet
i familien på dette området. Videre er
det enkelte som ikke kan angi noen
bestemt grunn, og enkelte som gir
grunner som ikke kan plasseres i
noen bestemt kategori.

For de fleste begrunnelser er det små
kjønnsforskjeller. Det er imidlertid en
viss tendens til at kvinner oftere enn
menn synes det er upassende å ha
rengjøringshjelp, mens menn oftere
enn kvinner mener det er vanskelig å
få tak i pålitelig hjelp.

Også det bildet vi får av hvorfor folk
ikke skaffer rengjøringshjelp selv om
de kunne tenke seg slik hjelp, er selv-
sagt preget av måten spørsmålene er
stilt på. Som nevnt, er spørsmålene i
omnibusundersøkelsen stilt åpent.
Det er altså de grunner folk selv
umiddelbart tenker på, som fanges
opp. De aller fleste har kun gitt én
grunn. Dersom man i stedet hadde
presentert et sett av begrunnelser for
folk og bedt dem ta stilling til viktig-
heten av hver enkelt, ville bildet tro-
lig blitt noe annerledes. Det samme
ville være tilfelle hvis folk hadde fått
oppgitt en rekke mulige begrunnelser
og ble bedt om å plukke ut den vik-
tigste. De fleste ville da ta med i be-
traktningen også forhold de ikke
umiddelbart tenker på når spørsmå-
let stilles åpent.

Manglende ønsker om hjelp
bunner i manglende behov
Om lag 2/3 av den voksne befolkning
16-79 år verken har, eller kan i sin
nåværende situasjon tenke seg å ha,
rengjøringshjelp. De aller fleste av

Har ikke behov for slik hjelp 84 85
For dyrt 7 12
Synes det er "upassende" 0 1
Vil ikke ha fremmede i huset 7 1
Har kommunal hjemmehjelp 1 1
Andre grunner/vet ikke 1 -

Antall personer som svarte 336 372

Kilde: Statistisk sentralbyrås omnibusundersokelse
september 1995

disse, hele 85 prosent, begrunner sitt
manglende ønske om slik hjelp med
at behovet ikke er til stede (tabell 6).
Også her er det små kjønnsforskjeller.
Den nest vanligste begrunnelsen går
ut på at rengjøringshjelp er for dyrt.
Videre peker enkelte på at de ikke
ønsker fremmede i huset, mens noen
ganske få henviser til at det er upas-
sende å ha slik hjelp, eller at de alle-
rede har kommunal hjemmehjelp.
Også på dette området gjelder selv-
sagt at det bildet vi får av folks hold-
ninger, vil avhenge noe av hvordan
spørsmålet stilles.

Kan vi vente økt bruk av ren-
gjøringshjelp
Selv om privat rengjøringshjelp dis-
kuteres mye, er det altså foreløpig
forholdsvis få som benytter slike tje-
nester. Bare om lag 1 av 20 voksne
kvinner har hjelp til rengjøring i hus-
holdningen. Det ser dermed ikke ut
til at den nedgangen i tid brukt til
rengjøring som har funnet sted de
siste tiåra, i særlig grad er kompen-
sert med kjøp av privat hjelp. Sett i
lys av at stadig flere kvinner har
yrkesarbeid og at boligstørrelsen har
økt betraktelig, kan dette virke over-
raskende. Mye av diskusjonen om
rengjøringshjelp har vært knyttet til
travle barnefamiliers behov for av-
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lastning i hverdagen. Men også blant
mødre er bruken av rengjøringshjelp
forholdsvis beskjeden. Her er det,
ikke overraskende, klare sosiale skil-
lelinjer. Det er særlig de som har god
økonomi og høy utdanning som har
slik hjelp, men det forekommer også
blant andre grupper av modre.

Både i Sverige og Danmark ser man-
ge et betydelig latent marked for tje-
nester rettet mot hjemmet. Begge
landene har, som en rekke andre
land, hatt en del utredningsarbeid
angående kjøp av tjenester i private

hjem. Diskusjonen gjelder både hus-
og hagearbeid, vedlikehold og oppus-
sing og til dels omsorgsarbeid. I beg-
ge land fikk mødre for alvor innpass
på arbeidsmarkedet på 1960- og
1970-tallet, og dette var noe tidligere
enn i Norge. Dermed kom tidspress-
problematikken i toinntektsfamilier
tidligere på dagsorden. Enkelte svens-
ke forskere hevder at landets syssel-
settingsproblemer ikke er et spørsmål
om mangel på arbeid, men om hvor-
dan samfunnet fordeler arbeidet mel-.
lom ulike individer (Pålsson og Norr-
man 1994). De mener det helt klart

finnes et marked for "hemarbete"
Sverige og foreslår at husholdet be-
traktes som et foretak og kjøp av
hjemmetjenester som fradragsberetti-
gede produksjonskostnader. Dette vil,
hevder de, gi en bedre utnyttelse av
samfunnets ressurser, økt sysselset-
ting, større likestilling, mindre svart
arbeid og muligheter for å redusere
offentlig sektor. Forslaget har avsted-
kommet atskillig diskusjon.

Også i Danmark mener man det fin-
nes et marked for kjøp av tjenester i
private hjem og at denne sektoren
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rommer et betydelig sysselsettingspo-
tensiale. Ifølge Pedersen (1995) kan
hver femte danske husholdning tenke
seg å betale andre for å utføre noe av
det daglige arbeidet hjemme. Interes-
sen for slik "forbrugsservice" er størst
når det gjelder rengjøring, maling og
tapetsering. Dette er tidkrevende ak-.
tiviteter som folk ikke har sterke pre-
feranser for å utføre selv. Derimot er
det få som ønsker å overlate innkjøp,
matlaging og hagearbeid til andre.
Det er først og fremst de som har
lang arbeidstid og allerede bruker lite
tid til husarbeid, som etterspor tje-
nester i husholdningen. De priser folk
er villige til å betale, ligger imidlertid
nærmere det svarte enn det hvite
marked. På kort sikt er det altså tray-
le foreldre med høy inntekt som sees
som en mulig kjøpergruppe. På leng-
re sikt tenker man seg også andre
kjøpere, f.eks. enslige som prioriterer
arbeid og fritid høyt, og eldre som
ønsker privat hjelp som supplement
til offentlige tjenester. Det understre-
kes imidlertid at man ikke vet hvilke
betingelser som må oppfylles for at
nye grupper skal kjøpe husholds-
tjenester.

Norske kvinner bruker fremdeles noe
mindre tid i yrkeslivet enn svenske og
danske, men også her går utviklingen
klart i retning av høyere kvinnelig
yrkesaktivitet, mer heltid, og lengre
deltid (Statistisk sentralbyrå 1995).
Dette har medført okt oppmerksom-
het om tidsknapphet også her (se
f.eks. Berg mfl. 1990), samtidig som
vi periodevis har hatt, etter norske
forhold, høye ledighetstall. Dette er
noe av bakgrunnen for de siste åras
diskusjon om bruk av hjelp i hushold-
ningen.

Det er vanskelig å si noe om den
framtidige etterspørselen etter ren-
gjøringshjelp i Norge. Tallene i denne
artikkelen er hentet fra 1994 og
1995. Muligens har bruken okt noe
etter at nye regler ble innført ved for-

rige årsskifte, men det er neppe
snakk om store endringeril. Selv om
få har rengjøringshjelp, er det for-
holdsvis mange, en av fire voksne,
som kan tenke seg å kjøpe slike tje-
nester. Utviklingen framover vil av-
henge av hvilke virkemidler som tas i
bruk for å stimulere omsetningen av
denne type tjenester, men også av
endringer i folks holdninger på områ-
det og av hvilke seriøse tilbud som
utvikles. Som nevnt, peker enkelte på
at det er flaut eller upassende å ha
slik hjelp, eller at det er vanskelig å få
tak i pålitelige folk. Foreløpig ser det
ut til at bruk av rengjøringshjelp først
og fremst er et høystatus- og et stor-
byfenomen, men også dette kan ten-
kes å endre seg etter hvert som stadig
flere kvinner tar full jobb også i perio-
der med omfattende barneomsorg.
Selv om rengjøringshjelp er dyrt, er
det helt klart et spørsmål om priorite-
ringer både når det gjelder tid og
penger.

1. De nye reglene, som gjelder fra 1. januar
1996, gjør det enklere og billigere å engasje-
re privatpersoner for arbeid i hjemmet eller
på fritidseiendommen (Skattedirektoratet
1996). På visse betingelser slipper man å
betale arbeidsgiveravgift når samlet lønn ikke
overstiger 30 000 kroner for en husstand. Det
er også innført en forenklet blankett som
gjelder både skattetrekk og lønns- og
trekkoppgave. Denne ordningen kommer i
tillegg til ordningen med fritak for arbeidsgi-
veravgift for barnepass som innebærer at
betaling for barnepass er fritatt for arbeidsgi-
veravgift uten hensyn til størrelsen på
lønnsutbetalingene.

2. Artikkelen er en del av et analyseprosjekt
om bruk av hjelp i huset, finansiert av
Kommunal- og arbeidsdepartementet og
Administrasjonsdepartementet.

3. En bolig regnes som svært romslig når den
har like mange rom som beboere, pluss tre
eller flere rom i tillegg.

4. Bruttoutvalget til denne undersøkelsen var
noe mindre enn det som er vanlig og frafallet
noe høyere enn i tidligere undersøkelser. Det
høye frafallet tilskrives bl.a. omlegginger i
arbeidsrutinene ved Seksjon for intervju-
undersøkelser. Undersøkelsen var en av de

første etter innføringen av databasert
intervjuing. Det oppstod enkelte tekniske og
kapasitetsmessige problemer. Pga. omorgani-
sering av intervjuerstaben var det en del nye
intervjuere. I tillegg til nytt arbeidsverktøy
kan dette ha medført en viss usikkerhet i
intervjusituasjonen (Dahle 1995).

5. Kjennemerket familiefase grupperer
personer etter alder, samlivsstatus og om de
har hjemmeboende 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 sambo-
ende, regnes som enslige. Gruppene med
barn omfatter personer som bor sammen
med egne barn, medregnet eventuelle
stebarn og adoptivbarn, i alderen 0-19 år.

6. Ifølge Statistisk sentralbyrås levekårs-
undersøkelse 1995 har 12 prosent av alle
husholdninger med barn 0-6 år dagmamma,
og 14 prosent har betalt eller ubetalt
barnetilsyn fra slektninger.

7. Analyser av undersøkelsen fra 1995 viser
samme monster som analysene av undersø-
kelsene fra 1994. Men ettersom utvalget her
er såpass lite, er tallene usikre.

8. Ideelt sett burde vi her også tatt hensyn til
ektefellens arbeidstid, men slike opplysninger
finnes dessverre ikke i omnibusundersøkel-
sene.

9. Husholdningens bruttoinntekt er målt ved
spørsmål om samlet bruttoinntekt (avrundet
til nærmeste 1 000 kroner) i året forut for
undersøkelsen. Det var forholdsvis mange
som ikke ville besvare dette spørsmålet.

10. Når vi her skiller mellom ulike alders-
grupper, og ikke mellom ulike familiefaser
slik det er gjort tidligere i artikkelen, skyldes
dette at utvalget til undersøkelsen er såpass
lite slik at sammenlikninger mellom menn og
kvinner i en del grupper vil bli svært usikre.
Antall observasjoner i ulike aldersgrupper er
som følger:

Kvinner
16-24 år: 91 personer,
25-44 år: 209 personer,
45-66 år: 154 personer,
67-79 år: 72 personer.

Menn
16-24 år: 81 personer,
25-44 år: 211 personer,
45-66 år: 167 personer,
67-79 år: 66 personer.
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11. Det er foreløpig for tidlig å si noe sikkert
om effekten av den nye ordningen. Selv om
lovendringen trådte i kraft ved årsskiftet, var
ikke forskriftene og den forenklede oppgjørs-
blanketten ferdig utformet før i februar. I
praksis er ordningen derfor svært fersk. Først
i begynnelsen av 1997 vil man få en
fullstendig oversikt over hvor mange som tok
i bruk ordningen i 1996 (telefonsamtale med
informasjonssjef i Skattedirektoratet, Lise
Halvorsen).
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Kraftig befolkningsvekstningsvekst
byene på 1990-tallet

Bosettingsmønsteret vil alltid være i
forandring; folk flytter til de stedene
der en f.eks. finner arbeid eller kan ta
utdanning, det påvirkes bl.a. av be-
folkningens aldersfordeling og hvor
mange barn kvinnene får. Med bo-
settingsmonster menes fordelingen
av bosatte innen et avgrenset omrh-
de.

Denne artikkelen er ikke noe forsøk
på en fullstendig gjennomgang av
endringene i bosettingsmønsteret.
Den konsentrerer seg hovedsakelig
om befolkningsveksten i sentrale
strøk av landet de siste 15 årene, og i
særlig grad om utviklingen i det en
kaller landsdelssentrene (Oslo, Ber-
gen, Trondheim, Stavanger, Kristian-
sand og Tromso) og deres omegns-
kommuner. Den som ønsker mer in-
formasjon om utviklingen i boset-
tingsmønsteret i distriktene, og kon-
sekvensene av uttynning, henvises til
Sorlies (1995a) og Aasbrenns (1995)
artikler i Samfunnsspeilets ekstra-
nummer 4/95.

Bosettingsmønster og geogra-
fisk nivå
Når en (brisker å studere endringer i
bosettingsmonsteret, som i dette til-
fellet for Norge, vil de funnene en
gjør være påvirket av hvilke geogra-
fiske områder en velger å belyse end-
ringene innenfor. I de enkelte fylker
kan f.eks. et fåtall folkerike kommu-
ner ha en kraftig befolkningsvekst
mens de øvrige opplever tilbakegang.
Ser en bare på endringen på fylkes-
nivå, kan utviklingen se lovende ut,
og en oppdager ikke at folketallet i
mange kommuner går ned.

Sagt på en annen måte, vil et område
vanligvis være mer sammensatt enn
de underområdene en deler det i,
ettersom det stare området i nesten
alle tilfeller vil være mer sammensatt
enn de mindre. Ettersom de mindre
områdeenhetene hver for seg er
mindre sammensatte enn de store,

blir forskjellene mellom dem desto
stone. Her konsentreres oppmerk-
somheten hovedsakelig om kommu-
nenivået. For å få et bedre overblikk,
vil kommunene i noen tilfeller bli
gruppert etter hvor sentralt beliggen-
de de er.

Folketallsnedgang i halvparten
av kommunene
Hedmark er det enestefylket som har
fått redusert folketallet i løpet av de
fem forste årene av 1990-tallet (en
nedgang på 0,2 prosent). Av de øvri-
ge 18 fylkene har halvparten en be-
folkningsvekst som er lavere enn den
nasjonale, mens 9 opprettholder eller
Oker sin andel av landets befolkning.

For kommunene er bildet mer nega-
tivt, og langt mer sammensatt. Blant
dem har så mange som 226 av totalt
435 kommuner opplevd nedgang i
folketallet i den samme tidsperioden.
Ytterligere 115 kommuner har en
folketilvekst som er lavere enn den
nasjonale. Det betyr at mindre enn en
fjerdedel av kommunene oppretthol-
der eller øker sin andel av landets fol-
kemengde. Ettersom mange av fylke-
ne har en positiv folketallsutvikling,
mens halvparten av kommunene mis-
ter innbyggere, må et mindre antall
kommuner i mange fylker ha en sterk
folketilvekst som hindrer en nedgang
totalt for fylket.

Som allerede nevnt, er forskjellen
mellom små områder stone enn mel-
lom store. For eksempel har befolk-
ningsveksten i bydelen Søndre Nord-
strand i Oslo vært relativt sterkere på.
1990-tallet enn i noen norsk kommu-
ne. Ser en på den enkelte grunnkrets
(rode) innenfor Søndre Nordstrand,
vil en igjen se at grunnkretsene med
mest boligbygging har en svært sterk
befolkningsvekst, mens en ikke finner
den samme utviklingen i tidligere ut-
bygde områder.

Utviklingen i bo-
settingsmonsteret har
på 1990-tallet vært
preget av sentralise-
ring. De fleste byene
har fått ny vekst mens
utkantkommunene
får redusert sitt inn-
byggertall. I storby-
regionene tar storby-
kommunene en større
andel av veksten enn
på 1980-tallet. Inn-
vandringen er en vik-
tig grunn til denne
sentraliseringen.

Dag Juvkam
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Befolkningsvekst i sentrale
strøk, nedgang i de minst
sentrale
For å få et overblikk over lappeteppet
av kommuner, kan de grupperes på
forskjellige måter, slik at stone regio-
ner dannes. Ettersom vårt utgangs-
punkt er at en kommunes plassering
nær et stone bysamfunn er viktig for
befolkningsutviklingen, benyttes det
her en gruppering av kommuner et-
ter sentralitet (se ramme) (Statistisk
sentralbyrå 1994).

Hovedtyngden av folketilveksten de
siste 15 årene har kommet i de særlig
sentrale delene av landet (tabell 1).
Vel 238 000 av den samlede tilvek-
sten på nær 270 000 har kommet
her. I de tre siste femårsperiodene
har andelen av tilveksten som har til-
falt de særlig sentrale kommunene
(sentralitet 3), holdt seg mellom 80
og 100 prosent av den totale tilvek-

1980-
1984

1985-
1989

Landet i alt 66 945 87 271

Minst sentrale
kommuner -3818 -18254
Mindre sentrale
kommuner 4 417 1 081
Sentrale kommuner 14 002 17 287
Særlig sentrale
kommuner 52 344 87 157

Landsdelssentre 1 469 32 219
Landsdelssentres
forstadskommuner 32 772 39 111
Landsdelssentres
pendlingskommu ner 7 071 6 317
Senterkommuner 4 221 4 555
Senternzer kommune 4 329 4 404
Periferikommune 2 482 551

1980-
1994

1980-
1984

1985-
1989

1990-
1994

1980-
1994

269 510 1,6 2,1 2,7 6,6

-30 259 -0,6 -2,7 -1,2 -4,5

10 572 1,4 0,3 1,5 3,2
51 106 1,3 1,6 1,8 4,9

238 091 2,6 4,2 4,6 11,8

93 462 0,1 3,1 5,6 9,1

101 414 7,1 7,9 5,5 21,9

16 140 5,6 4,8 2,0 12,8
13 044 2,0 2,1 1,9 6,2
11 140 4,4 4,3 2,2 11,3
2 891 2,5 0,6 -0,1 3,0

1990-
1994

115 294

-8 187

5 074
19 817

98 590

59 774

29 531

2 752
4 268
2 407

-142

Sentralitet
I grunnklassifiseringeniStandard
for kommuneklassifisering deles
landets kommuner inn etter dere
reisetidsavstancl til tettsteder pa
høyest mulig nivå. Tettstedene e
delt i fire grupper etter cleres
størreise og funksjonsinnhold, d
landsdelssentrene Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger, Kristian-
sand og Tromso er samlet i den
ene. Ut fra grupperingen av
tettstedene og reiseaystanden
mellom dem og den enkelte
kommune, tildeles alle kommune
en sentralitetskode fra 0 til 3, der
3 representerer det mest sentrale
nivået. I denne artikkelen brukes
folgende navn på kommuner i de
ulikesentralitetsgnippene:

. SS:eærittlri. galle:.kn-P7Maineluk°11mérri:lunet
Mindre sentrale kommuner:

o Minst sentrale koninianet •

sten. Ettersom folketilveksten oker
for hvert tiår, oker også folketallet i
de sentrale strok stadig raskere.

Også i kommuner på mellomnivåene
når det gjelder sentralitet (sentralitet
1 og 2) har innbyggertallet okt jevnt
og trutt, men veksttakten er lavere
enn for landet samlet. For de minst
sentrale kommunene (sentralitet 0)
derimot, har det vært nedgang både
absolutt og relativt. Den var svakere i
den forste femårsperioden enn
senere.

De største byene vokser kraftig
Underinndeler en de særlig sentrale
kommunene', finner en en rekke in-
teressante utviklingstrekk (tabell 1).
Landsdelssentrene Oslo, Bergen og
Trondheim kom i andre halvdel av
1980-tallet ut av en langvarig stag-
nasjonsperiode. For Oslos del var det
mer enn slutten på en stagnasjon;
hovedstaden hadde mistet over
40 000 innbyggere fra 1969 til 1984.
Den beskjedne veksten for landsdels-
sentrene i forste halvdel av 1980-tal-

let var basert på den positive utvik-
lingen i de øvrige landsdelssentrene,
Stavanger, Kristiansand og Tromso. I
andre halvdel av 1980-tallet vokste
landsdelssentrene sterkere enn landet
som helhet, og på 1990-tallet har
veksttakten vært dobbelt så høy som
for landet samlet. På 1990-tallet har
de stått for halvparten av befolk-
ningsøkningen i Norge.

Forstadskommunene til landsdels-
sentrene har i lang tid hatt en svært
sterk vekst i folketallet. På 1980-tallet
var veksttakten omtrent fire ganger
så sterk som for landet totalt. Vekst-
takten har foreløpig på 1990-tallet
vært lavere, men den er fortsatt det
dobbelte av landets. På tross av for-
stedenes sterke vekst, er veksttakten i
landsdelssentrene nå, for første gang
på svært lenge, sterkere enn i forste-
dene.

Et landsdelssenter kan, sammen med
sine forsteder, regnes som ett felles
bolig- og arbeidsmarked. I disse om-
rådene konsentreres en svært stor



etter sentralitet

Fødselsoverskudd Nettoinnf lytting

1980-84 1985-89 1990-94 1980-84 1985-89 1990-94

Minst sentrale kommuner 4 312 1 179 2 366 -7947 -19171 -10619
Mindre sentrale kommuner 4 703 4 215 5 015 -181 -3021 3
Sentrale kommuner 7 232 6 693 11 402 6 928 10 972 8 232
Særlig sentrale kommuner 27 517 39 104 56 500 24 233 47 358 42 325

Landsdelssentrene 8 706 16 012 28 830 -7802 15 262 31187
Lanclscleissentrenes
forstadskommuner 14 041 18 094 21 196 18 677 21 308 8 304
Landsdelssentrenes
pendlingskommuner 1 967 2 042 2 469 5 121 4 204 333
Senterkommuner 1 471 1 687 2 040 2 806 2 880 2 204
Senternære kommuner 928 883 1 562 3 369 3 509 829
Periferikommuner 404 386 403 2 062 195 -532
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andel av landets samlede folketil-
vekst; halvparten av den totale i fors-
te halvdel av 1980-tallet og hele tre

erdedeler i første halvdel av 1990-
tallet.

Med unntak for senterkommunene,
der situasjonen er nokså stabil, svek-
kes folketilveksten for alle de øvrige
områdeinndelingene. På 1990-tallet
har den sentrale periferien en svak
nedgang i folketallet. De øvrige
kommunegruppene har folketalls-
aning i hele 15-årsperioden, men i
motsetning til på 1980-tallet, har og-
så landsdelssentrenes pendlings-
kommuner, senterkommunene og de
senternære kommunene en lavere
veksttakt enn landet som helhet.

Størst tilvekst i Oslo
På 1990-tallet har den største folketil-
veksten i sentrale strøk kommet på
det sentrale Østlandet, mens den pro-
sentvis sterkeste har tilfalt Tromsø-
området og de sentrale områdene av
Agder/Rogaland.

De første fem årene av 1990-tallet
vokste Oslo med vel 25 000 innbyg-
gere. Bare 29 av landets kommuner
har et innbyggertall høyere enn dette.
Fortsetter veksttakten gjennom hele
tiåret, vil folketallsøkningen på 1990-
tallet til slutt bli på høyde med da-
gens innbyggertall i Drammen. Dess-
uten passerte hovedstaden rekordinn-
byggertallet sitt fra 1969 vinteren
1995/96.

Mens det er landsdelssentrene, men
også andre byer, som får flest nye
innbyggere, er det andre kommuner
som har den største prosentvise veks-
ten fra 1990 og fram til 1995. Ster-
kest vekst av alle, målt på denne må-
ten, har Sola med vel 13 prosent. De
aller fleste andre kommunene med
høy veksttakt ligger også, som en
kunne forvente, sentralt i landet.
Andre forsteder på ti-på-topp-lista er
Frogn (nr. 3), Gjesdal (nr. 4) og Fjell

(nr. 6). De store regionsentrene
Tromso (nr. 7) og Sandnes (nr. 9) er
med , og det samme er de mindre
sentrene Førde (nr. 5) og Alta (nr. 8)
En kan legge merke til at lista ikke
bare består av kommuner i det sent-
rale Norge. Også kraftkommunen
Bykle (nr. 2) og fiskerikommunen
Røst (nr. 10) er å finne der.

Med unntak av kommunene langs
kommunikasjonslinjene fra Oslo til
Lillehammer, skjer det meste av be-
folkningsøkningen i kystkommuner
og andre kommuner nær kysten. Fra
før bor tre av fire nordmenn i kom-
muner som grenser til havet
(Byfuglien 1993) .

I nesten alle kystkommunene - fra
Halden til og med Hordaland - vokser
innbyggertallet. Det samme gjelder
kommunene i de ytre delene av More
og Romsdal og området øst for
Trondheimsfjorden. Også mange
Finnmarkskommuner, deriblant
innlandskommunene, opplever til
dels sterk folketilvekst. I Sogn og
Fjordane er veksten stort sett kon-
sentrert til de tre regionsentrene
Førde, Flora og Sogndal. Den sterkes-
te vekstregionen i Norge i dag er Sta-
vangerregionen, men dette bildet sy-
nes å være i endring.

Fødselsoverskuddet forklarer
mer av veksten enn flytting
I etterkrigstida har en i Norge hatt et
flyttemønster som har virket sentrali-
serende, men folketallet i distriktene
har likevel i stor grad blitt holdt
oppe, eller nedgangen i alle fall blitt
bremset av høy fruktbarhet. Kvinner
på Vestlandet og i Nord-Norge har
fått flere barn enn kvinnene ellers i
landet.

En langtidseffekt av flyttemønsteret
er likevel en nedgang i personer i
yngre aldersgrupper. Kjetil Sørlie
(1995a) hevder at det tradisjonelle
flyttemønsteret har redusert ung-
domskullene som har vokst opp i ut-
kantkommunene med omtrent 30
prosent i den siste generasjonen. Den
skjeve aldersstrukturen gjør at en i de
mindre sentrale delene av landet i
framtida vil bli avhengig av et flytte-
overskudd for å kunne opprettholde
folketallet. Noe slikt flytteoverskudd
eksisterer imidlertid ikke.

Som tabell 2 viser, er den negative
utviklingen i de minst sentrale kom-
munene skapt av et stort flytteunder-
skudd, som på langt nær kompense-
res av fødselsoverskuddet. I de mind-
re sentrale kommunene har en kom-
met ut av den sterkt negative trenden
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i flyttemonsteret som en så på 1980-
tallet, men veksten er likevel helt og
fullt avhengig av fødselsoverskuddet.
I de sentrale og de særlig sentrale
kommunene er fordelingen mellom
fødselsoverskudd og nettoflytting
mer jevnt fordelt. Det er likevel
grunn til å merke seg at det på 1990-
tallet har vært en klar tendens til en
forskyvning der fødselsoverskuddet
blir viktigere enn netto flytteover-
skudd. Denne forskyvningen er svært
sterk for landsdelssentrenes forsteder
og pendlingskommuner, men skyldes
delvis redusert flytteoverskudd.

Ifølge statistikken, har de innenlands-
ke flyttetallene i denne perioden vært
av de laveste som er registrert i Nor-
ge, samtidig som en fra andre halvdel
av 1980-tallet har hatt en klar økning
i antall fødte. Veksten i fødselstallet
har vært sterkere i sentrale enn i mer
perifere strøk. Samtidig har tallet på
døde vært stabilt i de mest sentrale
strøkene.

På tross av at nettoflyttingen i de
mest sentrale strøkene av landet har
en mindre betydning for befolknings-
veksten enn fødselsoverskuddet, er
det grunn til å legge merke til at disse
omradene i dag har en stone andel
av flytteoverskuddet enn før, selv om
endringen er forholdsvis liten.

Også de største byene har på 1990-
tallet enten hatt en forholdsvis jevn
fordeling mellom fødsels- og flytte-
overskudd, eller hatt en overvekt for
fødselsoverskudd. Unntaket i denne
sammenhengen er Oslo, der tre fjer-
dedeler av veksten på 1990-tallet
skyldes flytteoverskudd. Tall for 1994
og foreløpige tall for 1995 viser like-
vel at andelen av folketilveksten som
skyldes fødselsoverskudd vokser i Os-
lo. Dette overskuddet ate med hele
700 i 1994. Som vi skal se under om-
talen av studenter senere i artikkelen,
er imidlertid utviklingen når det gjel-
der flytting ikke nødvendigvis reell.

Innvandrerne skaper befolk-
ningsvekst i Oslo
På 1980-tallet skyldtes en tredjedel
av befolkningsveksten i Norge netto-
innvandring (i disse tallene inngår
også norske statsborgere). De første
fem årene av 1990-tallet utgjorde
den hele 41 prosent av veksten. Dette
betyr at innvandringen har stor be-
tydning for utviklingen i det norske
bosettingsmønsteret.

Innvandringen påvirker bosettings-
mønsteret på flere måter. Her skal tre
tas opp:
- en større andel enn i totalbefolk-

ningen bor i de store byene og
andre sentrale strøk

- innvandringen bidrar til stabilise-
ring eller økt innbyggertall i deler
av Utkant-Norge
innvandrerne er i stor grad unge
mennesker, slik at alderssammen-
setningen i befolkningen endres

Innvandrerbefolkningen i Norge dvs.
personer med to utenlandsfødte for-
eldre, var ved inngangen til 1995 på
om lag 220 000 personer. En tredje-
del av disse bodde i Oslo. Hadde den
øvrige befolkningen fordelt seg på
samme måte, ville Oslo hatt om lag
1,5 millioner innbyggere istedenfor
nær en halv million. Tre av fire inn-
vandrere bor i de mest sentrale kom-
munene, mot halvparten når det gjel-
der befolkningen totalt (tabell 3).

Av innvandrerne i de mest sentrale
kommunene bodde nær 112 000 i
landsdelssentrene og over 28 000 i
forstedene. Det finnes dessverre ikke
tall for innvandrerbefolkningen fra

ell 3: Antall innvandrere

Sentralitet Innbyggertall

Minst sentrale kommuner 13 602
Mindre sentrale kommuner 8 477
Sentrale kommuner 34 708
Særlig sentrale kommuner 163 179

1980, 1985 og 1990, så utviklingen
innen denne gruppen kan ikke sam-
menlignes regionalt med befolknin-
gen totalt.

Innvandrere har på 1990-tallet hatt
en sterk påvirkning på befolknings-
veksten i vår hovedstad. De fire fors-
te årene av nittitallet økte antall uten-
landsfødte i Oslo med vel 10 000.
Denne gruppen utgjør to tredjedeler
av Oslos flytteoverskudd i denne pe-
rioden, og vel halvparten av den tota-
le folketilveksten. Det betyr videre at
uten flytteoverskuddet av utenlands-.
fødte, ville Oslo hatt en befolknings-
utvikling nær landsgjennomsnittet, og
innbyggertallet ville være langt unna
rekordnivået fra 1969.

Ifølge Kjetil Sørlie (1995b), ser det nå
ut til at en mindre andel av innvand-
rerne slår rot i Oslo enn tidligere.
Hvis dette medfører riktighet, og nye
framtidige innvandrergrupper heller
ikke øker innvandrerkonsentrasjo-
nen, vil dette få stor betydning for
folketallsutviklingen i hovedstaden.

Ettersom det er få eldre i innvandrer-
befolkningen, dor det få hvert år.
Hvis en, basert på nasjonale tall for
dødsfall blant utenlandske statsbor-
gere, beregner at høyst 300 i Oslos
innvandrerbefolkning dor hvert år,
og en sammenligner dette med antall
levendefødte der mor tilhører inn-
vandrerbefolkningen, finner en et
fødselsoverskudd på 4 500 for årene
1993 og 1994 til sammen for Oslos
innvandrerbefolkning. For de samme
to årene var Oslos samlede fødsels-
overskudd vel 2 800. Dette innebærer
ikke bare at en i den øvrige befolk-
ningen har et fødselsunderskudd,
men det antyder at nesten all befolk-
ningsvekst i Oslo kan tilskrives inn-
vandringen.

Utviklingen i bosettingsmønsteret til
innvandrerne virker imidlertid ikke
bare sentraliserende. De er f.eks. en
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viktig grunn til at folketallet i Nord-
Norge har stabilisert seg. De første
fire årene på 1990-tallet økte antallet
utenlandsfødte i Nord-Norge med
over 3 000 personer. Ettersom disse
er født i utlandet, kan de bare ha
kommet til landsdelen ved flytting,
enten direkte fra utlandet eller ved at
de har flyttet dit via andre steder i
Norge. De utenlandsfødte sørget der-
med for at flytteunderskuddet i Nord-
Norge ikke ble 4 500, men 1 500. Øk-
ningen i antall utenlandsfødte bidrog
samtidig til at folketilveksten ble på
6 600 istedenfor 3 600.

De to siste tiarenes innvandring har, i
kombinasjon med lav dødelighet
blant unge og middelaldrende, fort til
at antallet personer på yngre alders-
trinn har økt år for år. Arskullene
som i dag er mellom 10 og 30 år, er
allerede om lag 3 prosent større enn
de var opprinnelig (Skid. 1995). Inn-
vandringen medfører altså at andelen
yngre personer i befolkningen øker.
Ettersom innvandrerne i stor grad er
unge personer, vil de bidra til folketil-
veksten ved at deres fødselsover-
skudd blir større enn i den øvrige be-
folkningen (få døde). Innvandringen
kan på denne måten bidra til å stabi-
lisere folketallet i utkantområder.

tistikken viser. Økningen i student-
tallet fra og med 1988 innebærer
med andre ord en skjult sentralise-
ring av det norske bosettingsmøns-
teret. Redusert flyttetap for mindre
sentrale kommuner og fylker på
1990-tallet kan derfor være et resul-
tat av at yngre mennesker de siste
årene har søkt utdanning i stedet for
arbeid.

1. oktober 1988 var det i Oslo 22 364
registrerte studenter med bostedsad-
resse utenfor Oslo og Akershus.
1. oktober 1993 var tallet økt til
32 910, eller en økning på vel
10 000. Disse 10 000 er faktisk bosatt
i Oslo og noen av Oslos omegnskom-
muner, men er registrert bosatt helt
andre steder i landet. I de siste årene
er dermed mellom en tredjedel og en
fjerdedel av befolkningstilveksten i
Oslo en skjult befolkningstilvekst.

Hvis en forutsetter at en stor andel av
studentene fra mindre sentrale deler
av landet ikke vender tilbake til hjem-
kommunene, så vil en, etter hvert
som de store utdanningskullene nå
avslutter studiene, få et økt antall
flyttinger. Hvis dette ikke motvirkes
av andre forhold, vil det bidra til for-
sterket sentralisering i landet.

muner er samlet i ei gruppe, de senternære
kommunene.
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Okt antall studenter gir skjult
sentralisering
Studenter som flytter hjemmefra, vil
som regel stå oppført som bosatt i
foreldrehjemmet, selv om flyttingen
har vært til en annen kommune. Et
ikke ubetydelig antall personer er
dermed oppført som bosatt i en an-
nen kommune enn der de bor. Den
kraftige økningen i antall studenter
de senere årene har bidratt til at an-
tall personer som er bosatt andre ste-
der enn der de er registrert, har økt.

Ettersom en stor andel av studieplas-
sene er lokalisert til sentrale kommu-
ner i landet, er en større andel av be-
folkningen lokalisert her enn det sta-

1. Ved underinndeling av de mest sentrale
kommunene, tas det utgangspunkt i et arbeid
av Magne Helvig (1994) som skiller mellom
senterkommuner, forstadskommuner,
pendlingskommuner og periferikommuner.
En senterkommune har minst 7 500 inn-
byggere, og derav minst 5 000 i kommune-
senteret (et tettsted). Forstadskommunene
har minst 30 prosent pendling til en
senterkommune, pendlingskommunene har
fra 15 til 29 prosent pendling til en
senterkommune, mens periferikommunene
hverken oppfyller kravene til å være
senterkommune eller har 15 prosent eller
mer pendling til en av dem. Landsdels-
sentrene har blitt skilt ut fra de øvrige
senterkommunene, og landsdelssentrenes
forstadskommuner og pendlingskommuner
danner egne grupper. De øvrige senter-
kommunenes forstads- og pendlingskom-
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Kaffe, Sukker og Lysol ier

Det har vært en vanlig
antakelse at den forste
forbruksundersøkelsen
ble gjennomfort i
1906. Her skal det ar-
gumenteres for at den
forste undersøkelsen
av forbruk ble gjen-
nomfort langt tidli-
gere i forbindelse med
forslag om overgang
fra indirekte til direkte
statsskatt. Artikkelen
redegjør for hvordan
Statistisk sentralbyrås
forste undersøkelse
1888 ble gjennomfort
og hvordan resultate-
ne ble brukt. Neste
nummer av Samfunns-
speilet vil drøfte opp-
følgingsundersøkelsen
fra 1906.

Espen Sobye

I 1889 var Norges bruttonasjonalpro-
dukt 770 millioner kroner, det hadde
steget med 60 millioner kroner fra
1888, og med hele 111 millioner kro-
ner fra 1887.l Veksten i bruttonasjo-
nalproduktet var like sterk som under
høykonjunkturen fra 1871 611874. I
slutten av 1880-åra var det gode tider
over hele Europa med stor etterspør-
sel etter arbeidskraft og lav utvand-
ring sammenliknet med åra for og
etter. Antallet som emigrerte hadde
gått ned under høykonjunkturen i
1870-åra også.2 Mens over 20 000
personer utvandret til oversjøiske
områder i 1887 og 1888, var det bare
vel 12 000 i 1889 og 10 000 i 1890. 3

Med høykonjunkturen fulgte strei-
kene og 1889 ble "(d)et store kon-
fliktåret".4 I Kristiania streiket typo-
grafene i 20 og formerne i 8 uker. I
Moss streiket cellulosearbeiderne, i
Fredrikstad skomakersvennene og i
Fredrikshald tomtearbeiderne på
Saugbruksforeningen. 5 Den mest
kjente konflikten fra 1889 er de kvin-
nelige arbeidernes streik på fyrstikk-
fabrikkene på Grønvold og Bryn. De
nær 400 pakkerskene streiket i en
drøy måned fra slutten av oktober til
begynnelsen av desember.
Bjørnstjerne Bjornson talte den
31. oktober på et mote i Arbeider-
samfundets store sal til støtte for de
streikende og uttalte sine berømmeli-
ge ord: "Jeg tror dette med Streiker
er en ren Velsignelse." 6

En ubevisst og meget tvivlsom
Lære
Også politisk var 1889 et urolig år.
75-årsdagen for grunnloven ble feiret
med tre demonstrasjoner, avholdsto-
get, det ordinære tog og arbeidernes
tog. Johan Sverdrups ministerium
gikk av i juli. Det var et resultat av at
Venstre i 1888 var blitt splittet i de
rene og moderate. Ved valgene i
1888 fikk de moderate som støttet
Johan Sverdrup, 25 representanter
og de rene under rektor Johannes

Steen 38, mens Højre fikk 51 repre-
sentanter. Emil Stang dannet sitt for-
ste ministerium den 13. juli 1889.

I 1882 hadde bøndene fått tvunget
gjennom kommunal inntektsskatt. 7

Men skatten til staten var fremdeles
indirekte, og ble blant annet betalt
gjennom toll på forbruksvarer. De
gode tidene førte til overskudd i
statskassa fra finansåret 1888-89, et-
ter at det hadde vært underskudd ba-
de i 1886-87 og 1887-88. 8 Tollinn-
tektene utgjorde om lag halvparten
av statens inntekter. I 1888-89 utgjor-
de de 20,5 av 44,8 millioner kroner
og i 1889-90 23,4 av 50,3 millioner
kroner. 9 Toll på varer som ikke ble
produsert i Norge, ble kalt fiskaltoll
og skulle bare sikre inntekter til stats--
kassa. Varer som kaffe, sukker og pe-
troleum ble kalt kassevarer fordi for-
bruket av dem skaffet staten inntek-
ter. I 1889 innbrakte tollen på kaffe
2,6 millioner kroner, på sukker 3,3 og
på petroleum 1,5 millioner kroner
eller til sammen 7,4 millioner kroner
til statskassa, det vil si om lag 1/3 av
tollinntektene. 1 °

Det aller første "cirkulære" som Det
forende norske Arbeiderparti sendte
ut høsten 1887 inneholdt fire pro-
grampunkter. Punkt 3 lod: "Al Told
paa Nødvendighedsartikler ophæves,
og direkte Skat indføres efter stigen-
de Skala."' Bakgrunnen for kravet
var at det ble antatt at tollen på
kassevarene gjorde at folk med lave
inntekter betalte en forholdsmessig
større andel av sin inntekt i skatt til
staten enn folk med høye inntekter
(omvendt progresjon) • 12

Spørsmålet om innføring av direkte
skatt til staten ble behandlet i Stortin-
get alt i 1878. Da skrev direktøren i
Det statistiske Centralbureau, Anders
Nicolai Kiær, en artikkelserie i Aften-
bladet. 13 Utbyggingen av jernbanen
forårsaket store underskudd i stats-
kassa. Det aktualiserte spørsmålet om
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å bringe statens finanser "paa en fas-
tere Fod" gjennom direkte skatt på
inntekt. A. N. Kiær advarte mot "en
større udnytning af de indirekte Skat-
ter, specielt Toldafgifterne". Varer
som "Kaffe, Sukker, Tobak og Bræn-
devin" var "allerede saa sterkt udnyt-
tede, at et yderligere Paalæg af rent
fiskale Hensyn" matte betraktes som
"betænkeligt". A. N. Kiær viste også til
at den "indtraadte Tilbagegang i
Konjunkturerne" fra 1874 med stor
sannsynlighet ville fore til at for-
bruket av kasseartikler ville gå ned
ved en ny økning av tollsatsene. Det
var to grunner til at skattesystemet
burde legges om: "Toldintrader og
andre indirekte Afgifter" gjorde sta-
tens "finantsielle stilling (...) altfor
utryg" og "Hensynet til en saavidt mu-
lig retfærdig Fordeling af Skattebyr-
den" måtte tillegges "stor Betydning".
A. N. Kiær mente at en rettferdig for-
deling, med et par forbehold, 14 måtte
innebære at skattene "saavidt mulig
fordeles i forhold til Skatteevnen".
Videre hevdet han at indirekte skatt
til staten var "alt andet end stemmen-
de med det her nævnte Fordelings-
princip", og påstod at "(d)et Bidrag til
Statsindtægterne, som f.Ex. en Arbei-
der yder gjenem sit Forbrug af de
med indirekte Afgifter belagte Arti-
kler, udgjør ikke alene en forholdsvis
større Del av hans samlede Indtægt,
men er maaske endog i og for sig
næsten ligesaa stort som det, der
ydes af Personer, der have middel-
store eller høiere Indtægter."

A. N. Kiær var klar over "den theore-
tiske Indvending" til dette resonne-
mentet, 15 nemlig "at Arbeidslønnens
Størrelse, som affiengig af, hvad Ar-
beideren trænger for at leve, just paa
Grund af Toldpaalægget er bleven
Were, end den ellers vilde have væ-
ret, og at derfor den tilsyneladende
saa tunge Beskatning i Virkeligheden
bæres av Arbeidsgiverne". En slik
"Udjevningstheori" holdt Kiær for å
være en både "ubevisst og megen

tvivlsom Lære". Arbeidslønnens stør-
relse ble påvirket av en rekke "for-
skjellige Faktorer". "Overhodet, der-
som denne Theori holdt Stik ved den
indirekte Beskatning, saa det samme
være Tilfældet ved den direkte, og vi
henstille til Overvejelse, om man en-
dog et Øieblik vilde forsvare en saa-
dan Fordeling af en direkte Skat som
den, der finder Sted ved vor Told-
beskatning? Det kunde jo her ikke
falde nogen ind at sige, at det vistnok
var saa, at Folk med mindre Indtæg-
ter tilsynelatende betalte for hoi Skat,
men at dette ikke medførte nogen
virkelig Ubillighed, da Arbeidsløn-
nens Størrelse paavirkedes af de
Skatter, som Arbeideren havde at be-
tale. Urimeligheden af en saadan Ind-
vending vilde her av sig selv springe i
Oinene". 16

Alt i innstilling fra Toldkomiteen i
1869, 17 ble det gitt regnskap for en
Kristianiafamilie med tre barn. Fami-
liens inntekt var 150 spd. pr. år, og
tollen på det "spesifiserte forbruket" 18

var 4 prosent av årsinntekten. Disse
tallene var ifølge tollinspektør L. J.
Vogt framskaffet av bestyreren ved
"Bentse Brug", Kristiania. Bestyreren
hevdet at "en af de tungeste Byrder
for Industrien var Tolden paa Føde-
midler, eftersom i Concurrencen med
Sverige, Belgien, Danmark, Tyskland
og Frankrige disse Lande havde For-
delen af billigere Livsophold for Ar-
beiderne, hvilket virkede ikke alene
paa Arbeidslønnen, men ogsaa gjen-
nem stærkere Kost paa det Kvantum
Arbeide, hvert Individ kunde præste-
re." 19 Bestyreren foreslo derfor over-
for Toldkomiteen å oppheve tollen på
"nødvendige fødemidler" og for å be-
grunne sitt synspunkt leverte han ei
liste "over 9 Arbeiderfamiliers For-
brug til Føde og Belysning. Af denne
liste (...) har Comiteen indtaget i sin
Indstilling en Opgave over, hvad der
ugentlig bruges af en Familie,
bestaaende af Mand, Kone og 3 Børn
med en Indtægt af 60 Skill. daglig". I

1874 foretok tollinspektør L. J. Vogt
nye beregninger til Toldkomiteen for
arbeiderfamilien i Kristiania, en
tømmermannsfamilie i Tvedestrand
og en fiskerfamilie i Finnmark. 20 I
Toldkomiteens innstilling fra 1887
ble det gitt forbrukstall for kaffe, suk-
ker og lysoljer basert på oppgaver
over forbruk fra 30 familier. 2 '

Jevnt Departementsarbeide
Toldkomiteen i Stortinget la den 27.
mai 1889 fram sin innstilling om
tollavgifter for finansåret 1889-90. 22

Her ble det pekt på at selv om det i
1880 var vedtatt en lov som åpnet for
innføring av skatt til staten på inntekt
og formue, ble den ikke praktisert. 23

Toldkomiteen var like splittet som
Stortinget når det gjaldt spørsmålet
om å innføre skatt til staten pa for-
mue og inntekt, men et mindretall
samlet seg bak "ønsket om enkelte
statistiske Udredninger" og foreslo
utarbeidet en "Oversigt" bygget på
"faktiske Data" om "hvorledes de nu-
værende tyngste Toldskatter paa det
almindelige Forbrug - specielt Kaffe-,
Sukker- og Petroleumstolden - falder
paa Familierne inden de forskjellige
Samfundslag og i de forskjellige
Landsdele - Byer og Bygder, Kyst og
Indland."24

Den 5. juni 1889 ble Toldkomiteens
forslag drøftet i Stortinget. Sophus
Arctander25 var saksordfører. Chris-
tian Schweigaard fra Hoire var redd
for at et mindretall i Toldkomiteen
gjennom forslaget om den statistiske
undersøkelsen allerede for neste år
ville innføre "en direkte Skat til Sta-
ten". Han minnet om at spørsmålet
om en slik undersøkelse hadde vært
oppe i 1883. Da ble den karakterisert
som "meget vanskelig" av Det statis-
tiske Centralbureau, og kreve minst
to-tre års arbeid. 26 Komitémedlem
Danielsen fra Holmestrand, tok også
ordet for Sophus Arctander slapp til.
Danielsen var motstander av direkte
skatt til staten, men gikk likevel inn
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for at undersøkelsen ble gjennomført
ved å henvise til vanlig praksis i ko-
miteene, ønsket en eller flere repre-
sentanter innhentet opplysninger,
skulle ikke de andre komitémedlem-
mene stille seg hindrende i veien for
det.

Sophus Arctander forsøkte å berolige
dem som var redde for at forslaget
om en undersøkelse var en fordekt
mate å innføre direkte statsskatt på:
"Der er (...) ingen foregribende Ten-
dens i denne Indstillingspost". Likevel
valgte han å reformulere forslaget.
Det var ikke lenger "de nuværende
tyngste Toldskatter paa det alminde-
lige Forbrug..." som skulle undersø-
kes, men "En Oversigt over, hvorledes
de nuværende Stats - og Kommune-
skatter og derunder specielt de tyngs-
te Toldskatter" virket "på det almin-
delige Forbrug ..." Han fortsatte med
å tilkjennegi at han var klar over at
det var umulig å frambringe "aldeles
sikre Opgaver" og stille dem sammen
slik at "Feiltagelse" ikke kunne skje,
men han mente likevel at "vi er naaet
en hel Del længere frem i saa hense-
ende nu" enn da en slik undersøkelse
ble foreslått i 1883. Sophus Arctan-
der presiserte likevel at komiteen
ikke hadde tenkt seg "noget stort
Arbeidsapparat sat i Gang" og slett
ikke "nogen kongelig Kommisjon" el-
ler "departemental Komite". Den had-
de tenkt seg at undersøkelsen skulle
skje ved 'jevnt Departementsarbeide,
som kanske vilde optage en eller to
Mand."

På tross av det modererte forslaget
og Sophus Arctanders presiseringer,
hadde Emil Stang liten tro på en slik
undersøkelse: "Aldeles nøiaktig at
finde ud hvad enhver betaler, er alde-
les umuligt, og derfor vil en saadan
Undersøgelse give meget usikre
Resultater. Hvem kan fortælle, hvor
meget der bruges af de forskjellige
Ting i en Familie, som aarlig bruger
Kr. 6 000,00 og i en, som bruger

Kr. 600,00? Ja, man skulde tro, at til
Lys gik der det samme. Men Sagen
er, at En, som bruker Kr. 600,00, er,
hvad alle beklager, henvist til at bru-
ge en enkelt Lampe og at brænde for
en Par Ore om Aftenen. Den, som
bruger Kr. 6000,00, brænder en 4 - 5
- 6 Lamper i sit Hus i forskjellige Væ-
relser, og der gaar der naturligvis me-
get mere til. Hvad kommer der ud av
disse Beregninger?" Emil Stang argu-
menterte for at tollen på i alle fall
petroleum ikke var så urettferdig. For
kaffens del mente han at en undersø-
kelse kanskje kunne komme til et re-
sultat. Men han hevdet likevel at sys-
temet med tollskatt ikke var så galt
når alt kom til alt. F.eks. ble det tatt
hensyn til at "Ungkarle har en Fordel
fremfor Familiefædre" ved at tollen
på "to Artikler, som bare er for
Mænd, og ikke bruges i det Store og
Hele af Kvinder og Børn, og beskattet
dem saa stærkt som muligt, nemlig
Tobak og Brændevin." Emil Stang
mente også at tollen rammet bybe-
folkningen sterkere enn de som bod-
de på landet, men fastholdt at en
nøyaktig beregning av dette ikke ville
være mulig, og i alle fall ikke på den
måten som Toldkomiteen anbefalte,
ved "at tage en Departementsmand til
hjælp". Alle sine betenkeligheter til
tross, ville ikke Emil Stang sette seg i
mot at det ble gjennomført en under-
søkelse som kanskje kunne påvise at
"der gjøres Uret mod nogen Klasse og
især de daarligst stillede Klasser".

Sophus Arctander svarte Emil Stang
og hevdet at han faktisk kjente en
mann som tjente 6 000 kroner året
og som førte "det nøiaktigste Regn-
skap over alle sine Indtægter og
Udgifter" og derfor kunne gi "fuldt
Bevis for" hva han betalte i toll. Sop-
hus Arctander hadde også sett "rmiak-
tige Opgaver" for hva en arbeiderfa-
milie med 600 kroner i årsinntekt be-
talte i tollskatt. "Den 600,00 Kroners
Arbeiderfamilie betaler omkring Kr.
60 i Skat til Staten gjenom Told, og

den 6 000,00 Kroners Familie betaler
Kr. 140,00 - 150,00 om Aaret." Kon-
klusjonen kunne ikke bli noen annen
enn at skattebyrden for familien med
6 000 kroner i årsinntekt var lavere
enn for "den fattige Mand". Regne-
eksemplet medførte enda en replikk-
veksling mellom Emil Stang og Sop-
hus Arctander, men forslaget om un-
dersøkelsen ble enstemmig vedtatt av
Stortinget.

Ministeren i Finants- og Told-
Departementet, Baard Haugland,
hadde imidlertid alt bedt Det statistis-
ke Centralbureau om å skaffe til veie
opplysninger om hvordan tollen på
kaffe, sukker og petroleum virket for
de forskjellige distrikter og klasser.
Det er ikke så helt enkelt å bringe på
det rene akkurat når Det statistiske
Centralbureau gjennomførte under-
søkelsen, men det må ha skjedd før
forhandlingene i Stortinget i juni
1889. Selve undersøkelsen ble gjen-
nomført i november-desember, det
framgår av resultatene som ble publi-
sert i Meddelelser fra Det statistiske
Centralbureau, No. 4, 1889. Om For-
bruget af Kaffe, Sukker og Lysolier.

Meddelelser kom med 12 nummer i
året, et nummer pr. måned. No. 4
skulle ha foreligget i april 1889, det
vil si for Stortinget diskuterte om det
skulle bestille undersøkelsen som
Finansdepartementet for lengst had-
de bedt Det statistiske Centralbureau
gjennomføre. Det kan derfor med
ganske stor sikkerhet fastslås at No.
4, 1889, ikke forelå i april, det forelå
antakelig heller ikke i juni da Stortin-
get diskuterte Toldkomiteens innstil-
ling. No. 4, 1889, inneholder bl.a.
oppgaver for "Toldintrader i April
1889" og "Indførsel og Udførsel af en-
kelte Hovedartikler i April 1889".
Hvis det antas at bearbeidingen av
disse oppgavene tok to måneder og
publiseringen en måned, kan No. 4,
1889, tidligst ha foreligget i august
1889.27 Under enhver omstendighet
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Den forste forbruksundersøkelsen

Forbrugsopgaveer det gåtefullt at det ikke ble gjort
kjent i Stortinget at en slik undersø-
kelse alt var gjennomført, og at publi-
seringen av resultatene var nær fore-
stående.

I det følgende gås det ut fra at Det
statistiske Centralbureau fikk oppga-
ven fra Departementet høsten 1888
og gjennomførte undersøkelsen i no-
vember-desember 1888. Det var sek-
retær Boye Strøm som tidligere blant
annet hadde utarbeidet statistikk om
utvandring og selvmord og som var
medlem i Arbeiderkomissionen av
19de August 1885, 28 som skulle gjen-
nomføre undersøkelsen.

Hvormeget forbruges aarlig
Det statistiske Centralbureau utarbei-
det skjema kalt "Forbrugsopgave".
Det skulle registrere "Lensmandsdist-
riktets Navn", "Husfaderens (Husmo-
derens) Stilling og Erhverv", "Antal
voxne Familielemmer (Husfaderen
medregnet)", "Antal born" (personer
under 15 år), "Antal Tjenere" og
"Andre". "Personer uden egen Hus-
stand" skulle ikke fylle ut skjema,
med kategorien ble det i alle fall sik-
tet til personer som levde i felleshus-
holdninger som pensjonater, kuran.-
stalter, asyl og sykehus. 29 Hushold-
ningene ble deretter spurt: "Hvorme-
get forbruges aarlig inden denne Hus-
stand" av kaffe, sukker og petroleum.
Det var mengdetall (kilo og liter)
som skulle oppgis. Videre het det at
"(d)et vilde være ønskeligt, at der her
meddeles nærmere Forklaring om,
hvorpaa den meddelte Opgave støtter
sig eller hvorledes den er beregnet".
Skjemaet skulle returneres til "Distrik-
tets Lensmand" eller direkte til Det
statistiske Centralburau "8 Dage efter
Modtagelsen".

Selv om undersøkelsen bare omfattet
kaffe, sukker og petroleum, må den
regnes som en husholdnings- eller
forbruksundersøkelse. Husholdnin-
gen ble innført som en telleenhet, og
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de tre varene var viktige forbruksar-
tikler som ble kjøpt. Det skapte noen
problemer i tolkningen av resultatene
at det ikke var presisert på skjemaet
at det var forbruket i husholdninge-
ne, og ikke i næringsvirksomhet, som
skulle registreres, men det var altså
det som var intensjonen. Tidligere 30

har det ikke vært vanlig å regne den
som en forbruksundersøkelse. En
grunn til at undersøkelsen fra 1888
og en oppfølging av den fra 1906
ikke er blitt regnet som forbruksun-
dersøkelser, kan henge sammen med
at etter 1910 ble forbruksundersøkel-
sene knyttet til utarbeidelse av indeks
for levekostnader fra 1918/19 til
midt på 1950-tallet og fra 1958 til
utarbeidelse av konsumprisindek-
sen.31

Det ble sendt ut 18 000 skjemaer,
9 500 til husholdninger i byene og
8 500 til husholdninger på landet.
Undersøkelsen skulle vise forbruket
av kaffe, sukker og petroleum for by
og land, geografisk område og sam-
funnsklasser. I 1890 var det om lag 2

millioner innbyggere i Norge, av disse
bodde 475 000 i byene og drøyt 1,5
millioner på landet. 32 Grunnen til at
det ble sendt ut like mange skjemaer
til husholdninger i byene som på lan-
det, var at det i byene skulle gis opp-
gayer for fem klasser, mens det på
landet bare skulle gis oppgaver for to.
Samtidig skulle det gis tall for by og
land for tre regioner, det gav seks
grupper for landsbygda og femten for
byene. Det dreide seg om en utvalgs-
undersøkelse, men den ble gjennom-
ført før A. N. Kiær hadde utviklet sin
utvalgsplan etter den representative
metode i 1894. 33

Utsendingen av skjemaene foregikk
på en rekke måter. Det forelå ikke
lister over personer eller adresser
som skulle delta i undersøkelsen.
Skjemaene ble sendt ut av lensmen-
nene på bygdene og av "Magistra-
terne" i byene. I de fem største byene
(Kristiania, Bergen Trondhjem, Sta-
vanger og Drammen) ble skjemaene
sendt direkte fra Det statistiske Cent-
ralbureau, men for å distribuere skje-

ltalt
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Kaffe
Kg

Sukker
Kg

Petro-
leum
Liter

Kaffe
Kg

Sukker
Kg

Petro-
leum
Liter

Kaffe
Kg

Sukker
Kg

Petro-
leum
Liter

Gårdbrukere 4,55 5,71 7,91 2,56 2,24 5,70 3,05 3,84 7,13
Husmenn 4,45 3,00 5,11 2,28 1,15 5,50 2,95 2,41 5,59
Embetsmenn 4,78 13,29 24,52 4,75 14,14 24,84 4,68 11,50 26,23
Næringsdrivende 5,93 14,96 29,55 5,20 15,51 29,05 3,68 12,16 28,07
Håndverkere 5,35 8,87 19,35 4,72 	 9,08 21,21 4,15 6,41 17,38
Private betjente 4,90 12,80 20,92 4,63 12,47 19,54 4,75 9,35 19,52
Arbeidere 6,03 6,66 11,57 5,81 7,16 12,61 4,30 3,93 9,95

Kilde: Meddelelser, No. 4, 1889
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maene som skulle fylles ut av arbei-
derne, "henvendte man sig i disse By-
er dels til Arbeidsgivere, dels til de
forskjellige Arbeidersamfund." Det
har sannsynligvis eksistert en plan for
hvilke herreder og byer som skulle
være med. Lensmennene og magist-
ratene fikk beskjed om at skjemaene
skulle distribueres så husholdninger
fra alle klasser kom med.

I det Store og Hele et korrekt
Billede
Om lag 8 000 av de 18 000 utsendte
skjemaene ble returnert, men ett av ti
måtte forkastes på grunn av mangel-
full utfylling. Resultatene skrev seg
fra 7 165 skjemaer, 4 456 fra landet
og 2 709 fra byene. 34 Om lag halvpar-
ten som hadde mottatt skjema på
landet returnerte det, mens bare 30
prosent i byene gav oppgaver. Frafal-
let var altså stort i byene. Det skulle
gis tall for sju samfunnsklasser (talle-
ne i parentes angir antall husholdnin-

06114. .F.cirbeuk:ANi- ,.10fk.... , :• 	 ..• 	 •••.•• 	 . 	 •
petroleum i by og land,

asse. Pr. voksen person. 1

Kaffe
Kg

Sukker
Kg

Petroleum
Liter

I 	 alt 3,95 5,00 9(26

På landet 3,55 3,68 6,55
Gårdbrukere 3,56 4,26 7,13
Husmenn 3,52 2,47 5,36
I byene 5,34 9,49 18,49
Embetsmenn 4,76 13,33 24,79
Næringsdrivende 5,30 14,65 29,13
Håndverkere 4,89 8,40 19,50
Private betjente 4,80 12,24 20,33
Arbeidere 5,78 6,49 11,66

1 Omregningen fra barn til voksne skjedde på folgen-
de måte: "Som det sees, har man for Husstandens
vedkommende særskilt Opgave over Antallet af
Voxne og af Born (d.e. under 15 Aar). Det samlede
Antal er derpaa reduceret til Voxne ved at regne
hvert Barn =1/2 Voxen. Selvfølgelig beror dette
væsentlig paa et rent Skjøn. Det kan imidlertid be-
mærkes, at Gjennemsnitsalderen af Born under 15
Aar efter sidste Folketælling dreier sig om 7 Aar, og
den bekjente Statistiker Dr. Engel har beregnet, at et
7 Aar gammelt Barns Forbrug gjennemsnitlig andra-
ger til omtrent halvparten af et voxent Individs."
Kilde: Meddelelser, No. 4, 1889

Sonden- og østenfjelds

ger som deltok i undersøkelsen), to
på landet: "Gaardbrugerklassen" (15
prosent av denne klassen var "Em-
bedsmænd, forskjellige Bestillings-
mænd, Landhandlere, Brugseiere
o.s.v.") (3 912) og "Husmænd" ("foru-
den Husmænd og Arbeidere (...)
ogsaa Strandsiddere, Fiskere og lig-
nende" (544), og fem i byene: "Em-
bets- og Bestillingsmænd" (636), "Pri-
vate Næringsdrivende (undt. Haancl-
værkere)" (524), "Haandværksmes-
tere" (483), "Private Betjente" (282)
og "Arbeidere" (787).) Landet var
delt i tre regioner "Sønden- og
østenfjelds, Vestenfjelds og
Norde4elds". 34

Det var 49 skjemaer fra husholdnin-
ger hvor "Husfaderen" var "Private
Betjente" "Nordenfjelds", men det var
også den minste gruppa. Det var flest
husholdninger, 1 562 stykker, fra
"Gaardbrugerklassen" "Sønden- og
Østenfjelds".

Påliteligheten til oppgavene som kom
inn, ble, etter at 10 prosent av skje-
maene var forkastet, ansett for god.
"(E)t uventet stort Antal af oppgave-
ne var basert på "rwiagtigt Hushold-
ningsregnskap", den "sædvanlige For-
klaring" var imidlertid "Skjøn, hvor-
under man hyppig har lagt Indkjøbet
eller Forbruget i en kortere Periode af

Aaret (fra 1/2 Aar ned til 1 Maaned)
til Grund." For å kontrollere tallene
ble forbruket av kaffe, sukker og
petroleum for hele landet regnet ut
og sammenliknet med tall fra "Ind-
og Udførselsopgaverne (...). En
saadan Kontrol er dog af flere
Grunde temmelig vanskelig, navnlig
fordi de paa Forbrugsopgaverne og
de paa Handelsopgaverne byggede
resultater i Virkeligheden ikke er
kommensurable, idet de første kun
omfatter Forbruget i Husholdninger-
ne, de sidste derimod ogsaa Kon-
sumptionen i industriell øjemed, - en
Uoverensstemmelse, der selvfølgelig
er af væsentlig betydning for For-
bruget af Sukker og petroleum". For-
bruket av kaffe var etter forbruks-
oppgavene 6 450 000 kilo, mens
handelsoppgavene viste 7 000 000
kilo. Differansen ble ansett for liten
og forklart gjennom forbruket til per-
soner "uden egen Hustand". For suk-
ker var forskjellen stor, 8 150 000
kilo i forbruksundersøkelsen mot
11 000 000 kilo i handelsstatistikken.
Det ble uten videre antatt at hushold-
ningene hadde oppgitt for lavt for-
bruk av sukker og for høyt forbruk av
petroleum (15 000 000 liter i for-
bruksundersøkelsen mot 14 000 000
liter etter handelsstatistikken). Begge
deler ble forklart ved at oppgavene
ble innhentet i november/desember,

Vestenfjelds Nordenfjelds   
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da forbruket av sukker var lavere, og
forbruket av petroleum høyere enn
normalt. Det ble også antatt at hånd-
verkere med verksted hjemme hadde
tatt med petroleum som både de selv
og svennene brukte i arbeidet.

"Efter Anmodning af Finantsdeparte-
mentets Chef har man i Bureauet i
den sidste Tid indhentet en Række
Opgaver over Forbruget af Kaffe,
Sukker og Petroleum i de forskjellige
Landsdele og inden de forskjellige
Samfundsklasser", begynte redegjø-
relsen for undersøkelsen i Meddelelser
fra Det statistiske Centralbureau, No.
4, 1889. Tallene ble imidlertid ikke
beskrevet, kommentert eller forklart
utover redegjørelsen for innsamlin-
gen, før det ble slått fast at det ikke
var noen grunn til "at betvivle, at
Resultaterne i det Store og Hele giver
et korrekt Billede af de virkelige For-
holde, og spesielt antages de at være
fuldt brugbare til at vise Forbrugets
Fordeling paa de forskjellige Lands-
dele og inden de forskjellige Klasser
af Samfundet."

Ikke Kaffe og Sukker, men Vin
og Silke
Undersøkelsen ble imidlertid tolket
av Finants- og Told-Departementet
hvor Hoires Evald Rygh hadde tatt
over for Baard Haugland. 36 I proposi-
sjonen ble også hele redegjørelsen fra
Meddelelser No. 4, 1889, trykket.

Departementet slo fast at på landet
var det "et større Forbrug pr. Individ
inden Gaardbrugerklassen end inden
Husmandsklassen. Forsaavidt angaar
Kaffe, er Forskjellen dog overalt kun
ganske ubetydelig, og det samme
gjælder om Forbruget af Petroleum i
det Vestenfjeldske. Forøvrigt er For--
skjellen i Sukker- og Petroleumsfor-
bruget inden de to Samfundsklasser
temmelig stor. Ogsaa mellem de for-
skjellige Landsdele er der en betyde-
lig Forskjel, idet Forbruget af alle Ar-
tikler i det Nordenfjeldske og navnlig

i det Vestenfjeldske gjennemgaaende
er meget lavere end Sønden- og
østenfjelds. En Undtagelse gjør kun
Petroleumsforbruget inden Husstan-
dene, idet dette i det Søndenfjeldske
er lidt mindre end i de andre
Landsdele."

Departementet la merke til at forbru-
ket av kaffe i byene var "temmelig
jevnlvit inden de forskjellige Stæn-
der; størst synes Forbruget i det hele
at være inden Arbeiderstanden". For-
bruket av sukker og petroleum var
derimot klart størst "inden de private
Næringsdrivendes Klasse, dernæst
kommer Embeds- og Bestillings-
mænd, saa private Betjente, Haand-
værksmestere og endelig Arbeidere.
Af de forskjellige Landsdele staar det
Nordenfjeldske gjennemgaaende med
et lavere, tildels adskilligt lavere For-
brug af alle tre Artikler end de øvrige
Landsdele; mellem disse indbyrdes er
Forskjellen ikke stor, idet dog det
Sønden- og Østenfjeldske viser et no-
get større Kaffe-, det Vestenfjeldske
et noget større Sukkerforbrug."

Som en generell innledning til de
skattemessige konsekvensene av un-
dersøkelsen, hevdet departementet:
"Naar man paa Grundlag af de saale-
des foreliggende Forbrugsopgaver vil
danne sig en Mening om den dertil
svarende Skattebyrde, maa man først
have for Oie, at det, (...), ingenlunde
kan ansees paa det rene, at Skatte-
trykket endelig vil paahvile Forbruge-
ren. Og navnlig maa Departementet,
(...), anse det overveiende sandsyn-
ligt, at den hos os bestaaende For-
brugsbeskatning, ialfald for en væ-
sentlig Del maa antages at være op-
veiet for Arbeiderklassen ved tilsva-
rende højere reelle Arbeidslønnin-
ger". 37

Departementet gjorde ikke rede for
om det brukte samme pris på kaffe,
sukker og petroleum for hele landet,
før det regnet ut hva en husstand på

fem voksne personer for hver sam-
funnsklasse betalte i toll. Så ble toll-
avgiften relatert til inntekten, det vil
si gjennomsnittsinntekt for hver klas-
se hentet fra kommunelikningen.
Husholdningens inntekt ble altså satt
lik gjennomsnittsinntekten til det yr-
ke forsørgeren hadde oppgitt. Bereg-
ningen viste for landet "gjennem-
gaaende meget høiere Procentsatser
for Husmands- end for Gaardbruger-
klassen, for alle Artikler under& en-
dog en mere end dobbelt saa høi
Procentsats, og det i alle Landsdele."
For byene var resultatet det samme;
"for alle Artikler og i alle Landsdele"
var det "en ganske betydelig omvendt
Progression i Procentsatserne.
Stærkest er den ogsaa her overalt for
Kaffens vedkommende", men også for
sukker og petroleum var den om-
vendte progresjon "betydelig, men
dog meget svakere", enn for kaffen.

Disse utregningene var baserte på at
husstandene i alle samfunnsklasser
bestod av fem voksne personer. De-
partementet viste imidlertid til at
"Husstandens Gjennemsnitsstørrelse
(...) ingenlunde" var "den samme i
alle Klasser." For å vise "Toldbeskat-
ningens virkelige fordeling paa de
forskjellige Klasser" måtte det tas
hensyn til "dette Moment".

Departementet sammenliknet derfor
befolkningsstatistikken38 med oppga-
vene fra forbruksundersøkelsen og
fant at tallene for den gjennomsnittli-
ge størrelsen på husholdningene for
hver samfunnsklasse stemte "i det he-
le særdeles vel" med hverandre. An-
tall barn var det samme for "hver
Hussstand (...) i alle Samfundsklas-
ser". "Den meget store Forskjel, som
der derimod er paa de Voxnes Antal,
hidrører aabenbart for den væsent-
ligste Del fra Tjenerholdets forskjelli-
ge Størrelse." Så ble skattebyrden be-
regnet for hver samfunnsklasse ut fra
husholdningenes gjennomsnittsstør-
reise for hver klasse. Også denne be-



Tabell 3: Toll pa kaffe, sukker og .petroleum  i prosent av inntekten, etter

klasse for én hustand a4: gierinQPIsnittlig . itør.rele. 1888
I 	 alt

Prosent
Kaffe

Prosent
Sukker
Prosent

Petroleum
Prosent

Inntekti
Kroner

Personer pr.
husholdning

Gårdbrukere 3,90 1,44 1,73 0,73 710 7,20
Husmenn 5,07 2,43 1,71 0,93 250 4,30
Embetsmenn 2,47 0,48 1,36 0,63 2070 5,30
Næringsdrivende 2,40 0,47 1,29 0,64 2970 6,50
Håndverkere 3,90 1,05 1,80 1,05 1140 6,10
Private betjente 3,63 0,79 2,01 0,83 1210 5,00
Arbeidere 3,95 1,50 1,69 0,76 610 4,00

I Sth. Prp. Nr. 48 (1890) s. 42 heter det: " Nogen Fordeling paa Indtægtsklasser er derimod (...) ikke foretaget i
disse Opgaver. Ogsaa forsaavidt vil dog for de lavere og midlere Indtægters Vedkommende nogen Veiledning
kunne hentes fra Opgaverne, naar disse (...) sammenholdes med de ovenfor fremkomne Gennemsnitsindtægter
for vedkommende Samfundsklasser. " Inntekten her er altså gjennomsnittsinntekt for de respektive
samfunnsklasser fra kommunelikningen.
Kilde: Meddelelser, No.4, 1889, lndst. S.XXI. (1890), Sth. Prp. Nr. 48. (1890)
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regningen baserte seg på gjennom-
snittsinntektene "for de forskjellige
Samfundsklasser og Landsdele (...)
efter Skatteligningen for de kommu-
nale Skatter." De nye tallene viste,
både for land og by, en omvendt
progresjon, men den "har dog her i
det hele ikke nogen særdeles Styrke",
selv om det ble innrømmet at kaffen
både på landet og i byene i alle lands-
deler hadde en "meget stærk om-
vendt Progression". 39 På bakgrunn av
undersøkelsen foreslo derfor Depar-
tementet at kaffetollen ble satt ned
med ti øre pr. kilo og beregnet at det
ville gi et inntektstap for staten på
710 000 kroner for finansåret 1890-
91.

Proposisjonen gikk fra Departementet
til Stortinget hvor den skulle behand-
les i Toldkomiteen. Den mottok også
"private Forslag og Andragender". 4°
Drammen Arbeiderforening mente at
"Tolden paa de saakaldte Kasseartik-
ler" var en "Fattigmandsskat" og for-
langte den opphevet. I stedet burde
det innføres "h0i Skat paa Luxusva-
rer, særlig Vin og Silke."'" Komiteen
refererte også til forbruksundersøkel-
sen og samtlige medlemmer mente
"at det er en Nødvendighet og en
Pligt for Statsmyndighederne nu, da
de statsfinantsielle Forhold tilsteder

det, at begynde paa en Nedsættelse
af disse altfor høit opdrevne Toldsat-
ser."42 Men komiteen var uenig i hvil-
ken av kassevarene man skulle be-
gynne med og hvor mye tollen burde
nedsettes. Flertallet i komiteen med
Sophus Arctander i spissen, mente at
på bakgrunn av de gode tider kunne
tollinntektene reduseres med inntil 2
millioner kroner. Men dette flertallet
var uenig i om det var kaffe- eller
sukkertollen som skulle settes ned.

Fastsettelse av tolltariffene for 1890-
91 ble behandlet i Stortinget i juni
1890. Komitéformann Sophus
Arctander mente at om tallene ikke
var "absolut sikre og riktige allesam-
men", gav de "uomstødeligt Bevis" for
at "Kaffetolden er den, der forfølger
Fattigmand mest".43

Det var imidlertid ikke alle som var
like overbeviste av statistikken. Peder
Eilertsen Rinde hevdet: "Jeg vil ikke i
Almindelighet føre Klage over denne
Statistik, som man jo nok kan vite
ikke kan blive paalidelig. Det er kun
et Slumpetræf, hvem der kommer til
at besvare og udfylde disse Schemaer
rundt omkring i Bygderne, og naar
man saa skal trække ud Resultaterne
af dette for det hele Land, bliver det
en fuldstændig Skjønsmessig Sag,

som ogsaa indrømmet iforveien." 44

Rinde argumenterte for at kaffe var
et skadelig produkt, derfor burde
ikke tollen på den varen settes ned.
Han støttet seg blant annet til Fridtjof
Nansen som under ekspedisjonen
over Grønland i 1888, hadde kastet
kaffen han hadde hatt med seg, fordi
den gjorde deltakerne syke. Rinde
mente at sukkertollen burde settes
ned med 20 øre, og han argumenter-
te for at en prisnedgang på sukker
ville føre til at sukkerforbruket gikk
opp slik at statens ikke ville tape pen-
ger på tollnedsettelsen. Som støtte
for argumentet viste han til at sukker-
forbruket i Norge var mye lavere enn
i Danmark og Sverige. En tilsvarende
effekt av å sette ned kaffetollen avvis-
te Rinde ved å vise til at kaffeforbru-
ket allerede var like stort i Norge som
i Danmark og Sverige. Sophus Arc-
tander imøtegikk Rindes argumenter.
Den kaffen Nansen hadde hatt med
seg til Grønland var et slags ekstrakt,
mange ganger sterkere enn vanlig
kaffe, det var derfor ikke det spor rart
at ekspedisjonens medlemmer hadde
blitt søvnløse. For sukkerforbruket
hevdet Sophus Arctander at sammen-
likningen med Sverige og Danmark
var irrelevant, begge landene produ-
serte sukker selv. Men sukkerforbru-
ket måtte også ses i sammenheng
med sirupsforbruket. I Norge mente
Sophus Arctander at det var mange
som faktisk foretrakk sirup framfor
sukker, derfor var også forbruket av
sirup mye høyere enn i Danmark og
Sverige.

Finansminister Rygh forsvarte ned-
settelsen av kaffetollen med 10 ore,
men mente at det var uforsvarlig
å gå til ytterligere nedsettelser,
selv om "Regjeringens Budgetforslag"
var "gjort med et Overskud af
Kr. 650 000,00". Finansministeren
viste til at tollinntektene hadde vært
2 millioner kroner større enn vanlig i
1989, og fortsatte: "Jeg tror ikke,
man skal gjøre Regning paa, at denne
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Stigning vil holde sig. Den skyldes
visselig for en væsentlig Del en gans-
ke usædvanlig Opgang i Konjunkture-
ne i 1889, som ikke lettelig kommer
igjen; den er allerede langt paa Re-
tur, Skipsfarten er gaaet ned, Trælas-
ten er rent elendig, og Handelsom-
sætningen i det hele taget er for Ti-
den saaledes, efter hvad man hører af
Folk, som staar Tingene nær, at det
ikke paa flere Aar har været saa
daarligt."46 Representanten Michelet
likte heller ikke situasjonen, og min-
net om: "I 1888 var Statskassen tom,
og man spekulerede paa, hvor man

skulde skaffe Penge fra; nu er Stats-
kassen saa fuld, at man spekulerer
paa, hvorledes man skal blive af med
Pengerne."47 Forhandlingene i juni
1890 endte med at regjeringens for-
slag til nedsettelse av kaffetollen med
ti øre pr. kilo ble vedtatt.

0th. Prp. Nr. 14. (1892)
6. mars 1891 ble Emil Stangs ministe-
rium erstattet av Johannes Steens
nisterium, 48 og i 1892 la det fram
forslag om innføring av inntektsskatt
til staten.49 Proposisjonen begrunnet
innføringen av inntektsskatt til staten

på to måter. Det var både "(k)ravet
om en retfærdigere Fordeling af Skat-
tebyrden end den nu stedfindene" og
"Nødvendigheden af en mere betryg-
gende Ordning af vor Statshushold-
ning." Siden forbruksundersøkelsen i
november-desember 1888 var tollsat-
sene på kaffe, sukker og petroleum
satt ned. Departementet regnet med
at nedsettelsen hadde fort til en øk-
ning av forbruket "(m)en da man sav-
ner Materialer til at oplyse, hvorledes
Stigningen fordeler sig paa Sam-
fundsklasser og Landsdele, er man
desuagtet henvist til forsaavidt at hol-
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de sig til de foreliggende Opgaver."
Og de foreliggende oppgaver var alt-
så mengdetallene fra undersøkelsen i
1888. På nytt ble det regnet ut hvor-
dan tollen på kasseartiklene virket og
tallene viste også med de nedsatte
tollsatser omvendt progresjon. Innfø-
ring av direkte skatt til staten var iføl-
ge departementet det eneste som vil-
le kunne fore til "en stærkere Belast-
ning af de velstillede til Fordel for de
mindre velstillede Klasser". Omleg-
gingen ble ansett nødvendig hvis ikke
"de mindre velstillede Klasser" skulle
"Overbebyrdes". 5° Proposisjonen ble
behandlet av "den kombinerende
Budget- og Toldkomite ang. Ind-
komstskat til Staten". 51 Flertallet i ko-
miteen52 gikk inn for innføring av
statsskatt, slik det var foreslått av de-
partementet, det ble også vedtatt i
Stortinget, og for finansaret 1892-93
ble det innbetalt nær 3 millioner kro-
ner i direkte skatt til staten.

Fra finansåret 1890-91 og fram til
1893-94 var statens utgifter igjen
større enn inntektene. Da disse
underskuddene skulle forklares av
Finants- og Told-Departementet i
Statistik over Den norske Statskasses
finantser i 1896, het det: "For Told-
intradernes Vedkommende bemær-
kes, at Grunden til disses nedgang i
Finantsperioden [1890-95] sammen-
hold med det sidste Aar i forrige
Periode [1889-90], da de utgjorde
Kr. 23 353 538, væsentlig maa søges i
den i Aarene 1990-1893 stedfundne
Nædsættelse af Indførselstolden paa
Sukker og Kaffe samt den fuldstæn-
dige Ophævelse af Indførsestold paa
Lysolier, Salt og Sirup og af Udfør-
selstold paa Trælast." 53

1. NOS XII 163, Nasjonalregnskap, 1865-
1960, Oslo 1965. Tabell 49, s. 340f. Tallene
er gitt i løpende kroner.

2. Utvandringstall alene er imidlertid
ubrukelige som konjunkturindikator, allerede
Einar Einarsen pekte i Gode og daarlige Tider,
En Undersøgelse Med Særligt Hensyn til den

økonomiske Udvikling i Norge og Danmark i
den sidste Menneskealder, Kobenhavn/
Kristiania 1904, på at den lave utvandringen
(f.eks. fra Norge i begynnelsen av 1890- åra)
ikke skyldes høykonjunktur i Norge, men
lavkonjunktur og stor arbeidsledighet i USA.
Einarsen karakteriserte den økonomiske
situasjonen først på 1880-tallet: "Fra
minimumsaaret 1879 begynder der igjen en -
riktignok svagere og mere afdæmpet -
opgangsperiode; men allerede i 1882
indtræder omslaget, og maximumskrisen
indtræder for efter et "ryk" i 1884 at gaa over
i minimumskrise. Det kritiske minimums-
punkt naaes først i 1887, da en ny opgangs-
periode begynder" s. 116. Høykonjunkturen
sist i 1880-åra beskrev han slik: "I den sidste
halvdel af 1887 indtræder en ny opadgaaen-
de bevægelse, der fortsættes til 1890, da
maximum naaes; den endelige nedgang kan
dog først siges at begynde i 1891". s. 167.
Noen endelig teori om vekslingen mellom
gode og dårlige tider kom ikke Einarsen fram
til, men han skilte ikke, slik det seinere er
blitt vanlig, mellom en konjunkturteori og en
kriseteori. Forklaringen av den økonomiske
krise mente han var å finne i "verdifænome-
net" og hevdet at "særlig langt paa vei til den
rette løsning af kriseproblemet" hadde Karl
Marx kommet. "Men istedetfor nærmere at
analysere sin bekjendte trylleformel: W - G -
W., hvorved en virkelig løsning af problemet
vilde kunne opnaaes, fortaber han sig i
hegeliansk filosofering over den ugudlige
formuesfordeling og den anarkistiske
produksjonsordning." s. 263.

3. NOS VII 25, Utvandringsstatistikk,
Kristiania 1921, Tabell I, s. 100ff.

4. Se f.eks. Gunnar Ousland, Fagorganisasjo-
nen i Norge 1, Fra avmakt til stormakt 1870-
1920, Oslo 1947, s. 157-189.

5. Edvard Bull, Arbeiderklassen blir til, 1850-
1900, Arbeiderbevegelsens historie i Norge 1,
Oslo 1985 s. 438.

6. Sitert etter Edvard Bull, ibid., s. 438.
Bjornson fortsatte: "De er istedet for det som
er haardt, istedetfor Revolution - de er en ren
Velsignelse, tror jeg ... Nu banker det ganske
forsigtig - med en Fyrstikpigefinger; men
næste gang blir det med en Mands Knytnæve,
og næste Gang igjen med en Slægge. Vi blir
ikke kvit dette." Fyrstikkarbeidernes streik
gjorde et sterkt inntrykk da det ble kjent at
mange av pakkerskene led av fosfornekrose
fordi fabrikkene produserte fosforstikker selv
om sikkerhetsstikken uten fosfor var opp-
funnet og ble laget ved andre fabrikker i
Norge.

7. De første forarbeidene til revisjon av
skatteloven ble gjort i 1869, loven om
kommunal indirekte skatt på inntekt ble
fremmet i 1879, men ble først vedtatt i 1882.
Ifølge Jens Arup Seip, Utsikt over Norges
historie, Annen del, Oslo 1981, s. 180 ble
loven "gjennomført etter underhåndsforhand-
linger mellom regjeringen og Johan Sverd-
rup". Loven om direkte skatt på inntekt til
kommunene, utvidet det lokale selvstyre,
men "berørete nerven i bøndenes politikk,
det økonomiske" ved at "(s)kattereformen ga
frihet til å skifte skattebyrden fra jord og over
på formue og inntekt; samtidig trakk den noe
av skatteunderlaget ut av bygdene og over til
byene".

8. NOS, Tredie Række No. 134. Statistik over
Den norske Statskasses Finantser, Kristiania
1891, s.III., overskuddet skyldes ikke minst
at tollinntekten ("Toldintrader") økte fra vel
19 millioner i 1886-87 til 20,5 millioner i
1987-88 og 23,4 millioner i 1989-90. I 1887
ble det på nytt foreslått innført direkte skatt
på inntekt og formue til staten. Forslaget ble
nedstemt og i steden ble tollen på en del
kassevarer satt opp for å dekke underskuddet
i budsjettet.

9. Ibid., s. III.

10. Indst. S. XXI. (1890) s. 24.

11. Sitert etter Aksel Zachariassen, Fra
Marcus Thrane til Martin Tranmæl, Arbeider-
nes opplysningsforbund 1962, s. 85. Over-
gang fra indirekte til direkte skatter ble alt i
Det kommunistiske Manifest, offentliggjort i
februar 1848, gjort til et sentralt krav. Men
også i den økonomiske vitenskap som vokste
fram fra 1776 (Adam Smith publiserte
Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations) til 1821 (David Ricardo
publiserte tredje utgaven av On the Principles
of Political Economy and Taxation), ble
skattespørsmålet drøftet inngående.

12. Selv om kravet om innføring av inn-
tektsskatt mot slutten av det forrige århundre
ble møtt med "hårdnakket motstand fra de
besiddende ldasser" ifølge Arbeidernes
leksikon, 6. Bind, Oslo 1936, s. 302, gjorde
utvidelsen av kommunenes og statens
oppgaver det umulig "å dekke samtlige
offentlige utgifter ved toll og forbruksbeskat-
ning." Progressiv inntektsskatt til staten ble
innført i Preussen i 1891, i Frankrike først i
1914. I England ble det innført inntektsskatt
til staten på 10 prosent i 1799, men etter at
Napoleon var slått i 1814 ble den avskaffet. I
Norge ble det altså innført inntektsskatt til
kommunene i 1882. Hovedprinsippet var at
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all inntekt over en viss størrelse skulle
beskattes, hovedskatten i landdistriktene
tidligere var matrikkelskatten, det vil si skatt
på grunneiendom.

13. Artiklene ble seinere samlet og utgitt som
pamflett med tittel Direkte Skat til Statskas-
sen, Kristiania 1878. De følgende sitatene fra
pamfletten er fra side 7-11.

14. Disse forbeholdene var at det kunne tas
hensyn til "den større eller mindre Fordel,
som ved Statens Virksomhed tilflyder de
enkelte Klasser af Skatteydere" og "ønske-
ligheden af at hemme Brugen af spirituøse
Drikke".

15. Sikter antakelig til David Ricardo, se note
37.

16. A.N. Kiær forklarte imidlertid ikke
økonomisk ulikhet som et utelukkende
samfunnsmessig fenomen: "Seet i kristen-
dommens lys finder disse uligheder og
modsætninger sin forsonende forklaring: Alle
har syndet; ingen har noget at fordre; men
Gud lader sin sol opgaa over onde og gode
og lader det regne over retfærdige og
uretfærdige, alt eftersom han, med mennes-
kets evige bestemmelse for øie, finder det
tjenligt for enhver." A. N. Kiær, Indtægts og
formuesforhold i Norge, Tillæg til "Statsøko-
nomisk tidssksrift" 1892 og 1893, s. 143.

17. Indst. S. No.77 (1869).

18. Sitert etter Samfunnsøkonomiske Studier
Nr. 1, Det norske skattesystems virkninger på
den personlige inntektsfordelingen, Oslo 1954,
s. 14.

19. L. J. Vogt, Den Norske Arbeiders Beskat-
ning og Forbrug, Christiania 1877, s. 13.

20. Ibid., s. 15-21.

21. Forbruket i arbeiderklassen av kaffe var
3,80 kilo, sukker 3,50 kilo, sirup 5 kilo og
lysolje 3,50 kilo. Se Samfunnsøkonomiske
Studier Nr. 1, Det norske skattesystems
virkninger på den personlige inntektsforde-
lingen, s. 17.

22. Indst. S. XVI, (1889), Ang. Toldafgifter fra
Iste Julie 1889.

23. Se også Indst S. XXIII. (1892) Indstilling
fra den kombinerede Budget- og Toldkomite
ang. Indkomstskat til Staten. "Lov av 19de
Juni 1880 om Udskrivning af Statsskat paa
Formue og Indtægt" gav rom for inndrivelse
av vel 2 millioner kroner, men i steden for å

benytte seg av dette ble (s. 2) "Budgettet (...)
balanceret ved de samme Midler som
tidligere."

24. Indst. S. XVI, (1889), Ang. Toldafgifter fra
iste Julie 1889, s. 22.

25. Sophus Arctander (1845-1924) utdannet
jurist, valgt til Stortinget første gang i 1879.
Han hadde sittet i Johan Sverdrups ministe-
rium fra 1884 som sjef for Indredeparte-
mentet, men gikk ut av regjeringen i februar
1888 sammen med Birger Kildal og H. R.
Astrup. Sophus Arctander gikk tilbake til
Stortinget og ble formann i Toldkomiteen og
en toneangivende representant for rene
Venstre.

26. Forhandlinger S. (1889) Dette og følgen-
de sitater s. 1277-1283. Schweigaard sa: "Det
ble sagt i den Erklæring fra Det statistiske
Centralbureau, som findes i Propositionen for
1883, at dette er en meget vanskelig under-
søkelse". Schweigaard henviser sannsynligvis
til Toldtariffpropositionen fra 1883, men der
fins det ingen erklæring fra Byrået. Det er
imidlertid helt klart at det var en forbruks-
undersøkelse Byrået hadde vurdert mulighe-
ten av. Schweigaard refererte videre: "Folk
maatte læres op til selv at beregne sit Budget,
og saa maatte man sammenligne det ene Aar
med det andet."

27. Et overfladisk søk i Statistisk sentralbyrås
arkiv deponert i Riksarkivet: Kopibok, Kopi-
bokregister, Journalregister og Journalsaker
for 1888 og 1889 forte ikke til funn av noen
henvendelse fra Finants- og Told-Departe-
mentet til Det statistiske Centralbureau om
iverksettelse av undersøkelsen. Grundigere
arkivstudier i andre deler av Byråets arkiv og
eventuelt i arkivet til Finansdepartementet
har det ikke vært mulig å foreta med den
tidsfrist redaksjonen har gitt undertegnede.
Den videre framstillingen bygger derfor på
det som ble publisert fra undersøkelsen i
Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau,
No. 4. 1889, Sth. Prp. No. 5. (1890). Ang.
Toldafgifter fra 1 ste Julie (1890), Sth. Prp. Nr.
48. (1890). Ang. Indførelse af Skat til Staten
paa Indtægt og Formue m.v., 0th. Prp. Nr. 14.
(1892). Ang. Indkomstskat til Staten m.v. Det
har heller ikke vært mulig å finne forarbeide-
ne til og selve undersøkelsen i Statistisk
sentralbyrås arkiv. Sannsynligheten for at det
er gått tapt er stor, da den verken fins blant
journalsakene eller i stikkordregisteret til
Diverseserien (RA j.nr. 1702-1961. Katalog
1253.2/11).

28. Arbeiderkommissionen av 1885 må ikke
forveksles med Den iste parlamentariske

Arbeiderkommission nedsatt 13. juli 1893 (se
også note 33). Av Boye Strøms viktigste
arbeider kan nevnes: Den oversøiske
Udvandring, Meddelelser fra Det statistiske
Centralbureau, No. 6. 1882, s. 89-98. I
samme nummer av Meddelelser hadde Strøm
en oversikt kalt "De store Skreifiskerier i
1882". Dette var første årgang av Meddelelser
fra Det statistiske Centralbureau. I Meddelelser
No. 9. 1883 skrev Boye Strøm om "Valg-
mandsvalg i Kristiania 1829-1882" og i
Meddelelser No. 10. (s. 153-165) og 11. (s.
169-182) 1883 "Statistiske Oplysninger om
Selvmord i Norge fra 1826-1880". De to
artiklene om selvmord ble også utgitt som
brosjyre. Det største enkeltarbeidet til Boye
Strom var Topografisk-statistisk Beskrivelse
over Stavanger Amt, Norges Land og Folk,
topografisk-statistiske beskrevet, XI, Kristiania
1888.

29. Flere passuser i Sth. Prp. Nr. 48 (1890)
Ang. Indførsel af Skat til Staten paa Indtægt og
Formue m.v. kan imidlertid tyde på at også
enpersonhusholdninger ble holdt utenfor,
f.eks.: "Det bemærkes forøvrigt, at Forbrugs-
opgaverne i det hele kun omfatter Familie-
husholdninger, ikke enslige Personer."

30. Både NOS XI.23. Husholdningregnskaper
mai 1947-april 1948, Oslo 1950 s. 13 og NOS
A7, Forbrukerundersøkelsen 1958, Første
Hefte, Oslo 1960, s. 10 regner NOS V.104.
Socialstatistik VIII, Skattenes fordeling efter
indtægt og forsørgelsesbyrde, Kristiania 1909,
Bilag 1, Tolv arbeiderbudgetter, som den
første forbruksundersøkelsen. I NOS A7,
Forbrukerundersøkelsen 1958, Første Hefte, s.
9 blir det hevdet at hensikten med de første
forbruksundersøkelsene var å "kaste lys over
levemåten til de fattige i samfunnet" for å "gi
holdepunkter for utformingen av den tids
sosialpolitikk og spesielt fattigforsorg." Men
regnes undersøkelsen fra 1888 som den
forste forbruksundersøkelsen, er dette ikke
riktig. Ordene forbruksundersøkelse, hus-
holdningsundersøkelse, evt. husholdnings-
regnskaper, undersøkelser over befolknin-
gens levesett evt. levevilkårene ble i alle fall
inntil 1947 anvendt om hverandre, fra 1958
har forbruksundersøkelse vært brukt.

31. Arbeidernes faglige Landsorganisasjon
henvendte seg til Stortinget i 1910 (Doku-
ment nr. 19 (1910). Fra socialkomiteen
Forestilling fra arbeidernes faglige landsorga-
nisasjon angaaende en mere omfattende
socialstatistik m.m.) da den av St. prp. nr. 1
(1910) så at "der heller ikke for iaar fore-
slaaes noget beløp til undersøkelse av, hvad
det koster at leve". Marius Ormestad skrev
henvendelsen. Det var M. Ormestad som i
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1907 etter 22 forhandlingsmøter fikk etablert
den første landsoverenskomsten i Norge som
fastsatte at arbeidernes valgte representanter
kunne opptre på deres vegne. I henvendelsen
til Stortinget pekte M. Ormestad på at lønns-
og arbeidsforholdene i håndverk og industri
så å si overalt var ordnet ved "kollektiv-
overenskomster" og at mellom 40 000 og
50 000 organiserte arbeidere var omfattet av
slike. Dette "tariffællesskap" medførte
forhandlinger mellom representanter for
partene hver eneste måned fordi det alltid
var en eller annen avtale som skulle fornyes.
Ved forhandlingene var det mange ting som
spilte inn, men det viktigste spørsmålet var
alltid "hvad det koster at leve paa vedkom-
mende sted, baade absolut set og i forhold til
andre steder i landet". For å avgjøre dette
ble det etterlyst en "tilstrækkelig omfattende
socialstatistik fort frem til dato". Vanskelighe-
ten ved forhandlingene var at ingen av
"partene i arbeidsforholdet ved tal" kunne
"konstatere pengeværdiens stigen eller
synken. Man kan derfor vanskelig paavise,
hvorvitt en lønsforhøielse eller lønsnedsætt-
else eller en ændring i toldsatser i virkelighe-
ten betyr en tilsvarende forandring i
arbeidernes Standard of life eller ikke."
Landsorganisasjonen viste også til at de
"økonomiske interessekampe" grep inn og
påvirket hele samfunnslivet slik at "sam-
fundet selv maa ha den aller største interesse
av at irettelægge det materiale, hvorpaa en
retfærdig bedømmelse av arbeidsforholdene
maa bygges." Axel Amundsen i Norsk
Arbeidsgiverforenings Centralstyre støttet
Landsorganisasjonens ønske om en ekstra-
bevilgning til sosialstatistikken. Arbeidsgiver-
foreningen stilte imidlertid strenge krav til
utarbeidelsen av en slik statistikk. Tallene
måtte "fremskaffes og utarbeides av mænd,
der staar ganske utenfor arbeidernes og
arbeidsgivernes organisationer, og bygger
paa et saadant grundlag, at den kommer til
at gi et helt igjennom objektivt billede av de
faktiske forhold". Henvendelsen førte til at da
Sosialkomiteen (se Indst. S. nr. 180 - 1910 s.
288ff) behandlet Det statistiske Centralby-
raas budsjett for 1911 foreslo den en
ekstrabevilgning på 1 000 kroner til
"belysning av arbeidernes livskaar, hvad
deres levemaate koster og hvordan dette
stiller sig i de forskjellige dele av landet". I
framlegget til vedtak i Stortinget ble de 1 000
kronene ført opp under "Til byraaets
raadighet for igangsættelse af statistiske
undersøkelser angaaende arbeidernes
livsvilkaar, deres opholdsmidlers kostende
m.v." Posten ble enstemmig vedtatt i
ettermiddagsmøte i Stortinget den 15. juli
1910. Dette førte til at det i de følgende år
ble utarbeidet og publisert en rekke hushold-

ningsundersøkelser. Husholdningsregnskaper
for handelsfunksjonærer m.v., NOS VI 44,
Kristiania 1914. 18 husholdninger førte
regnskap i ett år. Publikasjonen inneholder
også "Regnskap ført for en aarrække av en
offentlig funktionær" (Det dreier seg om åra
1898-1914). "Husholdningsregnskap for
gaardbrugere" (16 stykker) er trykt som
"Anhang 2" i Jordbruk og Fædrift, 1911-1915,
NOS VI.104. Kristiania 1917. Den første store
undersøkelsen som omfattet om lag 175
husholdninger, ble imidlertid gjennomført av
Kristiania kommunale statistiske kontor,
Husholdningsregnskaper fort av endel mindre
bemidlede familier i Kristiania, Bergen,
Trondhjem, Drammen, Kristiansand og Hamar
i aaret 1912/13, Kristiania 1915. I NOS VI.
No. 105 og 124, Dyrtidens virkning paa
levevilkaarene, I, II, Kristiania 1917, ble det
gitt regnskaper ført av 651 arbeiderhushold-
ninger. Og endelig ble det i 1918-1919
innhentet regnskaper fra 48 arbeiderhushold-
ninger og 34 funksjonærhusholdninger i Oslo
og Bergen. På bakgrunn av disse siste
undersøkelsene ble det utarbeidet en indeks
for leveomkostninger med basis i en
arbeiderfamilie med årlig utgift på 1 528
kroner, se Meddelelser Nr. 2, 3 og 4, 1920. En
levekostnads- eller prisindeks for regioner,
som det ble bevilget penger til i 1910, er
aldri blitt publisert.

32. NOS X. 178. Statistiske Oversikter 1948, s.
31, tabell 7.

33. Anders Nicolai Kiær, Den repræsentative
Undersogelsesmethode, Videnskabsselskabets
Skrifter. II. Historisk-filosofisk Klasse. 1897.
No. 4. Også trykt som Samfunnsøkonomiske
studier, Nr. 27, Oslo 1976. Kiær viser til Sth.
Prp. No. 48, (1890) i sin metodelære og kan
ha siktet til forbruksundersøkelsen fra 1888 i
det følgende (s. 5): "Da disse Herreder og
Byer findes spredt over det hele land (...)
skulde de antages at udgjøre en ialfald
tilnærmelsesvis korrekt Repræsentation af
det hele Riget. Imidlertid maa bemerkes, at
Udvalget, (...) kunde have været bedre i
repræsentativ Henseende.." Henvisningen
kan tyde på at forbruksundersøkelsen har
virket som en spore for utarbeidelse av den
representative metoden. Metoden bestod i at
det var plukket ut byer og herreder på
forskjellige steder i landet. I noen skulle
inntil halvparten av befolkningen gi oppga-
ver, i andre inntil en fjerdedel osv. Se
"Oversigtskart udvisende de repræsentative
Herreders og Byers Fordeling inden Riget,
Udarbeidet ved den parlamentariske
Arbeiderkommissions Sekretariat" (Vedlagt i
Samfunnsøkonomiske studier, Nr. 27).

34. Undersøkelsen fra 1906/07 ble også
gjennomført etter forespørsel fra Finansde-
partementet. Departementet ønsket under-
søkt "toldbeskatningen" (se Bilag 22, 23, 24,
25 og 26 i Socialstatistik VIII, NOS V. No.
104.) (s. 39-49) for "kjøt, urat, ellers, flesk,
do. do., smør, smult og ister, byggryn,
havregryn, rugmel, kaffe, sukker, andre
uldvarer ellers, andre bomuldsvarer, trykket,
flerfarvet, ensfarvet eller bleket ellers og
ubleket ellers, skind, barket, samt poteter" (s.
39). Bureauet anmodet Departementet om å
"begrænse spørgeskemaet noget" (s. 39). Et
så omfattende skjema ville avholde mange
fra å gi oppgaver, omfanget ville også svekke
påliteligheten til oppgavene som ble gitt.
Bureauet reduserte etter "forhandlinger" (s.
39) med Departementet utvalget av varer til
kaffe, sukker, kjøtt (alle slag) og flesk (alle
slag). Forbruket av disse varene skulle oppgis
i antall kilo pr. år. I tillegg skulle det oppgis
hvor stor husholdningens årlige utgifter til
klær og skotøy var. Som i 1888 baserte ikke
undersøkelsen seg på registrering av
forbruket gjennom året, men i 1906 skulle
husstandenes samlede inntekt også oppgis.
Skjemaene ble i 1906 distribuert på samme
måte som i 1888 (på landet gjennom lens-
mennene og i byene gjennom magistraten).
11 645 skjemaer ble distribuert på landet,
mens 12 100 ble distribuert i byene, og som i
1888 ble de som distribuerte skjemaene bedt
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om å spre dem til "familier inden forskjellige
samfundsldasser" (s. 40). Fra landet kom det
inn 2 140 skjemaer som omfattet 15 680
personer, fra byene kom det inn skjema fra
bare 243 husholdninger som omfattet 1 483
personer selv etter at ekstraskjemaer var
sendt ut gjennom "Hjemmenes Vel". Under-
søkelsen i 1906 hadde altså en betydelig
lavere svarprosent enn undersøkelsen fra
1888, det ble forklart ved at skjemaet i 1906
var mer omfattende enn i 1888, særlig voldte
det store vanskeligheter A få innhentet
"indtægtsopgaven" (s. 41).

35. For irmdelingen i samfunnsklasser var
folketellingen fra 1875 standard. "Norden-
fjeldske" omfattet amtene fra Romsdal og
nordover, "Vestenfjeldske" amtene fra "Lister
og Mandal" til og med "Nordre Bergenhus",
mens "Sonden- og Østenfleldske" omfattet
resten av landet. Dette og følgende sitater fra
undersøkelsen: Meddelelser, No. 4, 1889, s.
73-78.

36. Sch. Prp. Nr. 48. Ang. Indførelse of Skat til
Staten paa Indtægt og Formue m.v. (1890). De
følgende sitater s. 42-54.

37. Ibid., s. 45. Departementet medgav
imidlertid at "Forbrugeren ialfald som Regel
maa betale den Varen paalagte Told sammen
med dennes øvrige Kostende, og at det altid i
det enkelte Tilfælde kan stille sig usikkert,
om og i hvilket Omfang han kan faa væltet
den deri liggende Skattebyrde over paa
andre". Om lag 60 år tidligere hevdet David
Ricardo i 3. utgaven (1821) av On the
Principles of Political Economy and Taxation:
"(S)kat på fornødenheder vil forøge deres
priser, og vil blive fulgt af en lønstigning.
Den eneste forskel på en skat på fornøden-
heder og en skat på lønnen er, at den første
nødvendigvis vil være ledsaget af en
prisstigning på fornødenheder, det vil den
sidste ikke; hverken kapitalisten, jordeieren
eller nogen anden klasse, undtagen dem, der
beskæftiger arbejde, vil bidrage til en skat på
lønnen. En skat på lønnen er fuldt ud en skat
på profiten; en skat på fornødenheder er
delvis en skat på profitten, og delvis en skat
på rige konsumenter." Sitert etter Principper
for den politiske økonomi og beskatningen,
København 1978, s. 179.

38. Sth. Prp. Nr. 48. Ang. Indførelse af Skat til
Staten paa Indtægt og Formue m.v., (1890), s.
49 som viser til NOS C. Nr. 1, 1882, Bidrag
til en Norsk befolkningsstatistikk, s. 100.

39. Ibid., s. 52. Departementet foretok enda
en beregning. Det la den kommunale for-

mues- og inntektsskatten sammen med told-
skatten på kaffe, sukker og petroleum for å gi
et samlet bilde av skattetrykket. Tabellen ble
av flere representanter avvist som irrelevant.
Kommuneskatten var ikke innført for A
oppheve tollskattens omvendte progresjon.

40. Indst.S. xn. (1890), s. 1.

41. Dokument No. 31 (1890) s. 5.

42. Indst.SXXL (1890), s. 25.

43. Forhandlinger S. (1890) s. 1615.

44. !brd., s. 1620f. Innrømmelsen Rinde
siktet til var nok Byråets betenkning fra
1883. I forbindelse med undersøkelsen fra
1888 var det ingen som mente at den var
basert på skjønn. I et seinere innlegg sa
Rinde (s. 1640): "min mening er den, at
denne Statistik er som enhver anden Statistik
at betragte som en Oponionsytring".

45. Ibid., s. 1622. Videre hevdet han blant
annet "Det kan synes at være usædvanligt hos
os at gjøre op Budgettet med et Overskud af
kr. 650 000,000, især naar man har en efter
vore Forhold ganske betydelig Beholdning at
falde tilbage paa; men der er et Moment,
som man nødvendigvis maa tage i Betragt-
ning, nemlig at man ikke gjør op Budgettet
alene for det enkelte Aar - man maa tænke
paa Fremtiden, naar man gjør op Budgettet."

46. Ibid., s. 1623.

47. Ibid., s. 1645.

48. Johannes Steen (1827-06), ble valgt til
Stortinget første gang i 1859, og satt med
noen opphold til 1900. Etter splittelsen av
Venstre i 1888 var han fører for de radikale.
Ved valget i 1891 fikk de rene 65 represen-
tanter, de moderate 14 og Hofte 35
representanter.

49. 0th. Prp. Nr. 14. Ang. Indkomstskat til
Staten m.v. (1892), De følgende sitater s. 6-
14.

50. Ibid., s. 12. Men et rettferdig eller godt
skattesystem mente departementet:
"Skatteprocenten stiger for Indtægter op til
en midlere Størrelse og derefter holder sig
proportional." (s. 14).

51. Indst. S. XXIII. (1892).

52. Viggo Ullmann (1848-1910) cand.
philol., var komitéformann. Han var en av

Venstres mest framtredende representanter i
1880- og 1890-åra. Stortingsmann fra 1886
til 1900, stortingspresident fra 1898-1900.

53. NOS, Tredie Række No. 249. Statistik
over den norske Statskasses Finantser i
Budgettaarene 1 juli 1890 til 30 juni 1895,
Kristiania 1896.

Espen Sebye er førstekonsulent i
Statistisk sentralbyrå, Seksjon for
levekårsstatistikk.
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