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Levekår blant ikke-vestlige innvandrere:

Trang økonom
enn anta
nering

Itt oppl
i, men færre
ever diskrimi-

Innvandrere fra ikke-
vestlige land har mind-
re å rutte med enn
nordmenn flest, tre av
ti hushold faller under
grensen for lavinntekt.
Mange bor trangt, og
en høy andel har store
problemer med å kom-
me inn på arbeidsmar-
kedet. Vanskeligst stilt
er innvandrere som
kom til Norge efter at
lavkonjunkturen satte
inn ved inngangen til
1990-tallet. Men denne
omfaftende levekårs-
undersøkelsen viser
også mindre opplevd
diskriminering på bo-
lig- og arbeidsmarke-
det enn man har fun-
net i tidligere underso
kelser. Innvandrere ak-

-

septerer i større grad
boforhold som nord-
menn er misfornøyde
med.

Svein Blom og
Agnes Aall Ritland

Hvorfor levekårsundersøkelse
om innvandrere?
Et viktig mål for velferdssamfunnet er
å hindre at det oppstår sosiale grup-
per med en levestandard som er ve-
sentlig lavere enn det store flertallets.
Bak dette ligger en erkjennelse av at
overordnede kvaliteter ved samfun-
net vil bli svekket dersom deler av
befolkningen permanent stenges ute
fra sentrale velferdsgoder. Et av for-
målene med de ordinære levekårs-
undersøkelsene er å holde øye med
velferdsutviklingen og eventuelt iden-
tifisere utsatte grupper.

Innvandrere fra land i den tredje ver-
den og Ost-Europa utgjør en del av
befolkningen som har vansker med å

få tilgang til arenaer der sentrale
levekårsgoder forvaltes og fordeles.
Ikke-vestlige innvandrere er imidler-
tid en så liten gruppe, de utgjør vel
3 prosent av befolkningen, at den
normalt ikke lar seg studere med ut-
gangspunkt i ordinære utvalgsunder-
søkelser. Selv om mye verdifull statis-
tikk om innvandrere kan hentes fra
offentlige registre, f.eks. om sysselset-
ting, personer på arbeidsmarkedstil-
tak og helt ledige, lar ikke alle spørs-
mål seg belyse på bakgrunn av slike
registerdata. Levekårsrelevante for-
hold av mer subjektiv art, som sosiale
kontakter, vennskap, psykisk helse,
diskriminering eller språkferdighet,
vil som regel kreve intervjudata for å
kunne belyses.
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Av den grunn gjennomførte Statistisk
sentralbyrå våren 1996 en levekårs-
undersøkelse blant personer med
bakgrunn fra det tidligere Jugoslavia
(unntatt Bosnia-Hercegovina), Tyr-
kia, Iran, Pakistan, Vietnam, Sri Lan-
ka, Somalia og Chile på oppdrag fra
Kommunal- og arbeidsdepartemen-
tets innvandringsavdeling. De åtte
gruppene ble valgt blant de største
ikke-vestlige nasjonalitetsgruppene i
Norge, og slik at alle relevante ver-
densdeler ble representert.

Om lag 5 prosent av dem som ble in-
tervjuet, er født i Norge av to uten-
landsfodte foreldre og har dermed
ikke selv innvandret. Som "andre-
generasjonsinnvandrere" faller de
imidlertid innenfor Statistisk sentral-
byrås definisjon av "innvandrerbe-
folkningen". Størst andel utgjør "and-
re generasjon" blant personer med
bakgrunn fra Pakistan og tidligere
Jugoslavia, med henholdsvis 14 og 6
prosent.

Flest flyktninger
En fjerdedel av innvandrerne i utval-
get kom til Norge i årene 1990-1993.
Resten fordeler seg omtrent likt mel-
lom dem som kom i perioden 1985-
1989 og dem som kom tidligere (fi-
gur 1). Snaut én av ti oppgir å ha
kommet til landet som arbeidssøkere,
36 prosent av familiegrunner og 46
prosent som flyktninger (figur 2).
ønske om arbeid var det domineren-
de motiv for innvandringen i årene

før 1975 da innvandringsstoppen ble
innført. Deretter fulgte et tiår med
familiegrunner som det mest utbred-
te motiv, inntil fluktgrunner overtok
fra og med 1985. Av de 'due gruppe-
ne er det tyrkerne som hyppigst opp-
gir familiegrunner som motiv for inn-
vandringen (to av tre).

1975 -79

Kilde: Levekår blant innvandrere 1996

Pakistanere og tyrkere er de to nasjo-
nalitetsgruppene av de åtte som har
oppholdt seg lengst i Norge. Halvpar-
ten av dem har vært bosatt her siden
henholdsvis 1979 og 1985 (tabell 1).
Dette vil si en medianl botid på hen-
holdsvis 17 og 11 år. Sammen med
jugoslavene er dette de tre nasjona-
litetsgruppene som i størst grad har
kommet som arbeidsinnvandrere.

I alt

Jugoslavia

Tyrkia

Iran

Pakistan

Vietnam

Sri Lanka

Somalia

Chile

111 Arbeidstillatelse
Familiegrunner

El] Asyl/opph. på hum. grunnlag

Kilde: Levekår blant innvandrere 1996

Nesten halvparten av jugoslavene i
utvalget kom imidlertid til Norge på
1990-tallet, så jugoslavene er likevel
den av de åtte gruppene som har kor-
test oppholdstid bak seg, nest etter
somalierne.

Vietnamesere, chilenere, srilankere
(hovedsakelig tamiler), iranere og
somaliere er typiske flyktninginn-
vandrere (figur 2). Av dem er det
vietnameserne som har bodd lengst i
Norge. Halvparten har vært her siden
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1986. Blant flyktninggruppene er det
også vietnameserne som i størst om-
fang oppgir familiegrunner som mo-
tiv for innvandringen (nesten fire av
ti). Nærmere ni av ti iranere og soma-
liere oppgir flukt som innvandrings-
grunn.

Mindre utdanning enn nord-
menn
Vi skal først undersøke hvor høyt ut-
dannet de åtte innvandrergruppene
er. I Norge blir data om eksamener
avlagt ved norske utdanningsinstitu-
sjoner rutinemessig innført i et regis-
ter over befolkningens høyeste full-
førte utdanning (E. Vassenden 1995).
Enkelte utdanninger tatt i utlandet
blir også registrert ved at det blir for--
midlet meldinger fra Statens lånekas-
se for utdanning. I 1991 ble det dess-
uten skaffet til veie opplysninger om
andre utdanninger tatt i utlandet, ved
at personer med "uoppgitt" i utdan-
ningsregisteret ble bedt om å fylle ut
et spørreskjema. Registeret er likevel
fortsatt mangelfullt når det gjelder
innvandreres utdanningsnivå; særlig
gjelder dette nyankomne innvandre-
re. I våre data mangler det register-
opplysninger om utdanning for vel en
tredel av personene i utvalget. Ande-
len uoppgitt er over 60 prosent for
jugoslaver og over 50 prosent for so-
maliere.

I intervjuet spurte vi om høyeste ut-
danning fullført henholdsvis i Norge
og andre land. Avhengig av hvordan
vi kombinerer intervju- og register-
opplysningene, kan vi definere et mi-
nimums- og et maksimumsanslag.
Minimumsanslaget nås ved å benytte
intervjudataene bare for dem som

har "uoppgitt" i utdanningsregisteret.
Maksimumsanslaget nås ved å velge
den høyeste utdanningen enten den
stammer fra registeret, intervjuopp-
lysningene om utdanning tatt i Nor-
ge, eller intervjuopplysningene om
utdannning tatt i utlandet.

Ifølge minimumsanslaget har 15 pro-
sent av innvandrerne utdanning på
universitets- eller høgskolenivå. An-
delen er 22 prosent dersom vi benyt-
ter maksimumsanslaget. I begge til-
feller er andelen lavere enn i den
norske delen av befolkningen (34
prosent), dersom denne gis tilnærmet
samme alders-, kjønns- og bosettings-
struktur som innvandrergruppen
(figur 3) . Utdanningsopplysningene
om nordmenn stammer fra utdan-
ningsregisteret.

I to nasjonalitetsgrupper er andelen
høyt utdannede likevel større blant
innvandrerne enn blant nordmenn,
nemlig iranere og chilenere, såfremt
maksimumsalternativet velges. Velges
minimumsalternativet, er andelen
høyt utdannede 5-10 prosentpoeng
lavere blant disse gruppene enn blant
nordmenn. Blant tyrkere, pakistanere
og vietnamesere er andelen med ut-
danning på universitets- og høgskole-
nivå særlig lavt (om lag en av ti). En
stor del av innvandrerne fra Vietnam
er under utdanning på intervjutids-
punktet (tre av ti), så denne grup-
pens utdanningsnivå vil uten tvil stige
med årene. For øvrig er også mange
innvandrere fra Iran under utdan-
ning.

Det reelle utdanningsnivået ligger
trolig et sted mellom minimums- og

Nordmenn

Innvandrere

Jugoslavia

Tyrkia

Iran

Pakistan

Vietnam

Sri Lanka

Somalia

Chile

LI Maksimumsanslag

iMinimumsanslag: Befolkningens høyeste
utdanning pr. 1.10.1994 iflg. register. Intervju-
opplysninger om utdanning erstatter uoppgitt
registeret. Maksimumsanslag:  Høyeste utdan-
ning iflg. register eller intervju

Kilde: Utdanningsregisteret og Levekår blant
innvandrere 1996

maksimumsanslaget. Det er alltid en
viss sjanse for at utdanningsnivået,
bevisst eller ubevisst, overvurderes i
et intervju. På den annen side ligger
referansetidspunktet for registeropp-
lysningene et par år tilbake i tid
(1.10.1994). Utdanninger aysluttet
etter denne dato er dermed ikke med
i registeret. Dette innebærer at utdan-
ningsnivået i minimumsanslaget kan
være undervurdert for enkelte
innvandrergrupper. I resten av

1987
	

1989 	 1985 1988
	

1979 	 1986 	 1987 	 1990 	 1987

Det år (pr.1.1.) halvparten av utvalget hadde kommet til landet, den andre halvparten ikke
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artikkelen er minimumsanslaget lagt
til grunn. Valget av maksimums- eller
minimumsanslaget virker ikke avgjø-
rende inn på konklusjonene.

Færre er yrkesaktive
En god utdanning gir som oftest av-
kastning i form av bedre muligheter
på arbeidsmarkedet. At innvandrere
kommer i arbeid og blir økonomisk
selvberget, er kanskje den viktigste
målsettingen i innvandringspolitikken

og en god indikator på integrering.
Som arbeidsmarkedsstatistikken vi-
ser, gjenstår imidlertid mye for dette
målet er nådd. I vår undersøkelse ble
innvandrerne bedt om å oppgi hvor-
vidt de vanligvis hadde inntektsgiven-
de arbeid av minst én times varighet i
uken. Halvparten av utvalget svarte
bekreftende på dette.

Personer som i intervjuet svarer at de
er sysselsatte, vil kunne være på ar-

beidsmarkedskurs eller i praksisplass.
Slike kvalifiseringstiltak, der godtgjø-
relsen utbetales direkte fra arbeids-
kontoret, regnes ikke som sysselset-
ting i arbeidsmarkedsstatistikken.
Vårt spørsmål om yrkesaktivitet egnet
seg ikke til å skille ut disse. Data fra
Arbeidsdirektoratets register over
arbeidssøkere ved arbeidskontorene
er imidlertid koplet til intervjudata-
ene. Unnlater vi å regne personer
som pr. 1. kvartal 1996 er registrert
på kvalifiseringstiltak som sysselsatte,
går andelen sysselsatte ned til 44 pro-
sent2 (figur 4). Personer med bak-
grunn fra det tidligere Jugoslavia,
Iran, Pakistan og Vietnam ligger nær
dette gjennomsnittet. Personer fra
Tyrkia, Sri Lanka og Chile har en
høyere andel sysselsatte, med srilan-
kerne øverst (56 prosent) og soma-
lierne nederst (12 prosent). Til sam-
menlikning har nordmenn en andel
sysselsatte på 79 prosent, dersom vi
antar at de har tilnærmet samme

0 	 20 	 40 	 60
	

80
Prosent
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Kilde: Levekår blant innvandrere 1996,
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fordeling etter kjønn, alder og bosted
som innvandrerne, og at om lag 1
prosent er på kvalifiseringstiltak.

Kjønnsforskjellene i sysselsetting er til
dels betydelige blant innvandrerne,
20 prosent for de 'due innvandrer-
gruppene under ett (figur 5). De
største forskjellene forekommer i den
pakistanske og tyrkiske gruppen, der
henholdsvis om lag 40 og 30 prosent-
poeng flere menn enn kvinner er i
lønnet arbeid. Begge land er overvei-

0 	 20 	 40 	 60 	 80 100
Prosent

E Menn 1•1 Kvinner

1 Personer registrert på kvalifiseringstiltak
1. kvartal 1996 er holdt utenfor

Kilde: Levekår blant innvandrere 1996,
Levekårsundersokelsen 1995 og
Arbeidsdirektoratets register over
personer på arbeidsmarkedstiltak

ende muslimske samfunn. Tradisjo-
nelle tolkninger av islam framholder
at kvinnens hovedoppgave er i hjem-
met. Et liknende syn gjorde seg gjel-
dende i Norge for en generasjon si-
den. 3 I dag er forskjellen mellom
kjønnene i andelen sysselsatte blant
nordmenn på 5 prosentpoeng (veide
verdier).

Sysselsatte innvandrere i vårt utvalg
rapporterer noe kortere arbeidstid
enn sysselsatte nordmenn. Den størs-
te forskjellen i arbeidstid går likevel
mellom kjønnene, både for innvand-
rere og nordmenn. Tre firedeler av
sysselsatte menn blant innvandrerne
arbeider heltid, dvs. 37 timer eller
mer i uken. Blant innvandrerkvinn-
ene er tilsvarende andel en av to.
Blant sysselsatte nordmenn jobber
åtte av ti menn heltid mot seks av ti
kvinner.

Utdanning styrker sjansen for
jobb
Vi har undersøkt empirisk betydnin-
gen av forskjellige bakgrunnsfaktorer
for sjansen til å være sysselsatt. Ana-
lysemetoden tillater at flere bak-
grunnsfaktorer virker samtidig. 4 Ana-
lysen viser at utdanning har en posi-
tiv, men ikke svært sterk, selvstendig
effekt på tilbøyeligheten til å være i
arbeid. Styrken i sammenhengen av-
henger noe av hvilken indikator for
sysselsetting vi benytter. Sjansen for å
være sysselsatt er ikke høyere for
høgskole- og universitetsutdannede
enn for de som har fullført videregå-
ende utdanning5, når intervjuopp-
lysningene om sysselsetting benyttes.

Benyttes derimot tilkoplete data om
arbeidstakere fra Rikstrygdeverkets
og trygdekontorenes arbeidstakerre-
gister, gir den omtalte utdannings-
økningen også en signifikant aning i
sysselsettingsnivået. En forskjell mel-
lom disse sysselsettingsindikatorene
er at selvstendige og familiearbeidere
ikke er med i arbeidstakerregisteret,

og at kravet til arbeidets omfang er
satt noe høyere i arbeidstakerregiste-
ret enn i intervjuspørsmålet.

Selv om utdanning øker sjansen for
jobb, er det like fullt betydelige for-
skjeller mellom høyt utdannede nord-
menn og innvandrere med hensyn til
omfanget av sysselsetting. Mens 87
prosent av nordmenn med utdanning
på universitets- og høgskolenivå er
sysselsatt (veid verdi), gjelder det
samme bare 54 prosent av de univer-
sitets- og høgskoleutdannede inn-
vandrerne. Av høyt utdannede inn-
vandrere som ikke er sysselsatt og
som ser på seg selv som arbeidsledige
(25 prosent av alle høyt utdannede),
er det vel to av ti som mener at "dis-
kriminerende holdning mot  innvand-
rere fra arbeidsgivere" er en av årsa-
kene til at de har blitt gående ledige.
Knapt to av ti anfører at de mangler
"personlige referanser og referanser
på yrkeserfaring", vel en av ti viser til
at utdanningen fra hjemlandet ikke
er godkjent, tre av ti hevder at det
"ikke finnes jobber å fa", mens to av ti
refererer til språkproblemer som for-
klaring på ledigheten.

Språkferdighet er også viktig
Djuve og Hagen (1995) finner i sin
undersøkelse av levekårene blant
flyktninger i Oslo, at ferdighet i norsk
bare har begrenset betydning for
flyktningenes sjanser på arbeidsmar-
kedet. Ifølge deres data er det bare
blant kvinner at språkferdigheten
henger klart sammen med tilbøyelig-
heten til å være yrkesaktiv. Vår un-
dersøkelse bekrefter bare delvis det-
te. Riktignok finner vi at ferdighet i
norsk, vurdert av personen selv, har
større sammenheng med yrkesakti-
vitet for kvinner enn for menn. Men
også for menn betyr det å mestre det
norske språket at man øker sine sjan-
ser på arbeidsmarkedet. Vi bør imid-
lertid være oppmerksom på at årsaks-
sammenhengen også kan gå den
motsatte vegen: Yrkesaktivitet øker
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kontakten med nordmenn og dermed
også ferdigheten i norsk.

Ankomst på 1990-tallet en
ulempe
Foruten alder har likeledes ankomst-
året betydning for tilbøyeligheten til
å være yrkesaktiv. Å ha kommet til
landet før 1990 styrker sjansen for å
være sysselsatt, mens ankomst på
1990-tallet svekker den. Her er det to
faktorer som spiller sammen, nemlig
at de som ankom på 1990-tallet, har
hatt kortest botid og dermed minst
tid til å tilpasse seg det norske ar-
beidsmarkedet. Ikke mindre viktig er
det at konjunkturene først på 1990-
tallet var svake, og at dette spesielt
rammet dem som begynte å søke ar-
beid på denne tiden. Ettersom vi her
har observasjoner bare fra ett tids-
punkt, faller botid og ankomstår
sammen slik at det blir umulig å skil-
le betydningen av disse to faktorene
fra hverandre empirisk. Dette er
imidlertid gjort i et annet arbeid
(Blom 1996), som viser at konjunk-
tursituasjonen rundt ankomståret be-
tyr mer for sysselsettingssjansen enn
varigheten av botiden.

En fordel å være arbeidsinn-
vandrer
Endelig kan det også iakttas en viss
selvstendig effekt av grunnlaget for
flyttingen til Norge. Å ha kommet

som arbeidsinnvandrer gir i seg selv
noe bedre sjanse for å være sysselsatt
når effekten av ankomstår og de and-
re faktorene nevnt ovenfor er elimi-
nert. Å være flyktning gir pa den an-
nen side noe mindre sjanse på ar-
beidsmarkedet. Noen overraskelse er
dette neppe. I motsetning til arbeids-
innvandrerne har flyktningene kom-
met for å slippe unna forfølgelse i
hjemlandet, ikke fordi de ønsket
ta arbeid i Norge.

Større belastninger i arbeids-
miljøet
Selv om det å være sysselsatt må an-
ses som et sentralt levekårsgode, som
gir tilgang til andre levekårsgoder,
innebærer det inntektsgivende arbei-
det også belastninger og ulemper.
Annen statistikk viser at innvandrere
fra ikke-vestlige land gjerne jobber
innen næringer som rengjøring, ho-
tell og restaurant (Statistisk sentral-
byrå 1995: tabell 19). Her er innsla-
get av manuelt og rutinemessig ar-
beid stort i lave stillingskategorier.
Vårt innvandrerutvalg rapporterer da
også flere belastninger i arbeidsmiljø-
et enn nordmenn med tilsvarende
alders-, kjønns- og bostedsprofil.

Nærmere seks av ti sysselsatte 6 inn-
vandrere rapporterer om mye gjen-
tatte og ensidige bevegelser (figur 6).
Hver annen nevner problemer med
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Kilde: Levekår blant innvandrere 1996 og
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bøyde, vridde eller på annen måte
belastende arbeidsstillinger. Tilsva-
rende tall for nordmenn er fire av ti
for begge forhold. Andelen som mel-
der om daglige løft over 20 kg og
utsatthet for støy, er likeledes 10 pro-
sentpoeng høyere blant innvandrerne
enn blant nordmenn (ca. 35 mot 25
prosent). Mens bare 12 prosent av
sysselsatte nordmenn opplever ar-
beidsoppgavene som lite varierte, er
denne andelen nærmere fire ganger
så høy blant sysselsatte innvandrere.
Andelen som i noen grad eller i høy
grad opplever arbeidet som en psy-
kisk påkjenning, er henholdsvis 35 og
18 prosent blant innvandrere og
nordmenn.

Større risiko for å miste
arbeidet
Tre av ti sysselsatte innvandrere me-
ner at de står i fare for å miste jobben
i løpet av de nærmeste årene. Bare
halvparten så mange nordmenn
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mener det samme. Pakistanske og
srilankiske innvandrere er i dette
spørsmålet om lag på linje med nord-
menn. Andelen fast ansatte er da og-
så lavere blant innvandrere enn blant
nordmenn, henholdsvis 72 mot 82
prosent.

Andelen faktisk arbeidsledige er like-
ledes langt høyere blant innvandrere
enn blant nordmenn, 15 prosent av
innvandrerne oppgir å være uten ar-
beid og har forsøkt å få arbeid i må-
neden for intervjuet, mens tilsvaren-
de tall for nordmenn er 3 prosent (fi-
gur 7). Andelen er lavest blant de pa-
kistanske og srilankiske innvandrerne
(henholdsvis 9 og 6 prosent), mens
den er desidert høyest blant de soma-
liske innvandrerne (37 prosent). Tal-
lene er beregnet av alle personer i
yrkesaktiv alder, her 16-70 år, slik
det nå også gjøres i arbeidsmarkeds-
statistikken for grupper som har man-
ge nykommere på arbeidsmarkedet
(jf. Statistisk sentralbyrå 1996).

Lavere disponibel inntekt
Fordi ikke-vestlige innvandrere oftere
er uten lønnet arbeid enn nordmenn,
oftere befinner seg i lavlønnsyrker og
noe oftere på deltid, blir også deres
disponible inntekt lavere. Disponibel
inntekt beregnes på husholdsnivå og
utgjør summen av yrkesinntekt,
kapitalinntekt og overføringer fra det
offentlige minus kapitalutgift og utlik-
net skatt. Beløpene hentes fra inn-
tektsregisteret og summeres for alle
personer som ifølge intervjuet inngår
i samme hushold. Ifølge registeropp-
lysningene var den gjennomsnittlige
disponible husholdsinntekten for de
åtte innvandrergruppene i 1994
160 900 kroner. Dette utgjør 73 pro-
sent av den disponible inntekten for
hushold av nordmenn (221 400 kro-
ner), når personene som represente-
rer husholdene har tilnærmet samme
alders-, kjønns- og bosettingsstruktur
som blant innvandrerne. Lavest dis-
ponibel inntekt hadde somaliske og
iranske hushold med henholdsvis
125 100 og 131 400 kroner. Høyest
disponibel inntekt hadde pakistanske
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hushold med 188 700 kroner (figur
8).

Lavere inntektsandel fra yrke,
større andel fra overføringer
Både blant nordmenn og innvandrere
kommer størstedelen av den samlede
husholdsinntekten fra yrkesvirksom-
het. Med samlet inntekt menes her
summen av yrkesinntekt, kapitalinn-
tekt og overføringer fra det offentli-
ge, for kapitalutgifter er trukket fra.
For de åtte nasjonalitetsgruppene un-
der ett utgjør yrkesinntekten (lønns
og næringsinntekt) to tredeler av
samlet husholdsinntekt. For hushold
av nordmenn, der personene som re-
presenterer husholdene har tilnær-
met samme alders-, kjønns- og bo-
stedsfordeling som blant innvandrer-
ne, utgjør yrkesinntekten hele 86 pro-
sent av samlet husholdsinntekt. I sri-
lankiske hushold er yrkesinntektens
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andel av samlet husholdsinntekt vel
så stor som i hushold av nordmenn
(89 prosent). Lavest er yrkesinntek-
tens andel i somaliske hushold (20
prosent) (figur 9).

Offentlige overføringer står for vel tre
tideler av den samlede husholdsinn-
tekten for de åtte innvandrergrup-
pene under ett, og knapt en tidel for
hushold av nordmenn med samme
alders-, kjønns- og bosettingsstruktur
som innvandrerne. Overføringsande-
len er spesielt stor for somaliske hus-
hold (80 prosent av samlet inntekt).
De største overføringene til innvand-
rerne er sosialhjelp, barnetrygd og
ytelser fra folketrygden. For de åtte
innvandrergruppene under ett utgjør
disse inntektspostene henholdsvis
12, 7 og 6 prosent av samlet hus-
holdsinntekt. Blant hushold av nord-
menn utgjør de tilsvarende postene
henholdsvis en halv, 2 og 3 prosent
(veide verdier).

Dersom nordmenns husholdsinntekt
studeres uten at gruppens fordeling
etter alder, kjønn og bosted endres,
blir forskjellen til innvandrerne mind-
re. Overføringsandelen av samlet
husholdsinntekt øker da med 9 pro-
sentpoeng (til 18 prosent), mens an-
delen av husholdsinntekten som
stammer fra yrkesarbeid går ned med
10 prosentpoeng (til 76 prosent) (se
figur 9). Bl.a. er de gjennomsnittlige
ytelsene fra folketrygden i virkelighe-
ten langt høyere for nordmenn enn
for innvandrerne, henholdsvis 34 200
mot 13 700 kroner på husholdsnivå
(11 mot 6 prosent av samlet inntekt).
Det samme gjelder for tjenestepen-
sjonen. Dette faktum bunner selvsagt
i at en langt større andel av husholde-
ne omfatter alderspensjonister blant
nordmenn enn blant innvandrere.

Kapitalinntekten, dvs renter av bank-
innskudd, inntekt av bolig m.m., ut-
gjør bare en beskjeden del av samlet
husholdsinntekt for innvandrere og

sammenliknbare grupper av nord-
menn, henholdsvis 2 og 5 prosent
(veide verdier). Dette er mindre enn
kapitalutgiftene (gjeldsrenter og un-
derskudd i boligselskap) for begge
grupper. Trekkes kapitalutgiften fra
kapitalinntekten på husholdsnivå, får
vi derfor en negativ netto kapitalinn-
tekt for innvandrere og nordmenn på
henholdsvis 5 og 4 prosent av samlet
inntekt.

Inntektsforskjellene forsterkes
av ulik husholdsstørrelse
Innvandrere har gjennomgående
større hushold enn nordmenn. Mens
nærmere fire av ti innvandrere fra de
åtte nasjonalitetene samlet tilhører
hushold på fem eller flere personer,
gjelder det samme bare en av ti nord-
menn. Gjennomsnittlig husholdsstør-
relse blant nordmenn er 2,3 mot 3,3
blant innvandrerne. Lavest gjennom-
snittlig husholdsstørrelse har inn-
vandrere fra Iran og Sri Lanka (2,5
personer pr. hushold). Høyest gjen-
nomsnittlig husholdsstørrelse har inn-
vandrere fra Pakistan (4,6). Fordi det
er mer ressurskrevende å underholde
store enn små hushold, vil samme
disponible husholdsinntekt gi ulik
velferd i hushold av ulik størrelse.
Det er altså nærliggende å se hus-
holdsinntekten i lys av husholds-
størrelsen.

Nå er det imidlertid også stordrifts-
fordeler ved at flere personer bor
sammen i store hushold. Flere kan
dele på boligutgiftene og nyttiggjøre
seg de samme kapitalvarene. For å ta
hensyn til dette divideres den dispo-
nible husholdsinntekten med antall
"forbruksenheter" i husholdet. Den
hittil mest brukte metoden for å be-
regne forbruksenhetene har vært å gi
en enslig voksen verdi 1, øvrige voks-
ne personer i husholdet verdi 0,7 og
alle barn 16 år og yngre verdi 0,5
(den såkalte OECD-skalaen). Et hus-
hold med mor, far og tre barn under
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Kilde: Levekår blant innvandrere 1996,  Levekårs-
undersøkelsen 19951995 og Inntektsregisteret

16 år (fem personer) utgjør således
3,2 forbruksenheter.

Benyttes denne skalaen, blir den dis-
ponible husholdsinntekten pr. for-
bruksenhet for de åtte innvandrer-
gruppene samlet 72 200 kroner (fi-
gur 10). Dette utgjør bare 58 prosent
av den disponible husholdsinntekten
pr. forbruksenhet for sammenliknba-
re grupper av nordmenn (125 500
kroner). Høyest er den disponible
husholdsinntekten pr. forbruksenhet
blant innvandrere fra Sri Lanka og
Chile, med henholdsvis 86 700 og
83 300 kroner. Dette utgjør 69 og 66
prosent av tilsvarende beløp for nord-
menn. Lavest er den disponible hus-
holdsinntekten pr. forbruksenhet
blant innvandrere fra Pakistan og So-
malia, henholdsvis 52 og 49 prosent
av nordmenns.

Tre av ti under grensen for
lavinntekt
I en artikkelsamling om fattigdom i
Norden anvender Aaberge, Andersen
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E Ofte LiAvogtil
og Wennemo (1996) forskjellige kri-
terier for å bestemme andelen med
lavinntekter i Norge. Andelen vane-
ren noe etter hvilket kriterium som
benyttes, men ligger uansett et sted i
nærheten av 5 prosent. Et mye benyt-
tet kriterium for lavinntekt i EU er at
disponibel inntekt pr. forbruksenhet
er under 50 prosent av medianen (jf.
note 1). I artikkelen beregnes for-
bruksenhetene etter den tradisjonelle
OECD-skalaen. I 1994 betyr dette at
grensen for lavinntekt på husholds-
nivå ligger ved en disponibel inntekt
pr. forbruksenhet på om lag 52 000
kroner i løpende priser (ifølge for-
bruks- og inntektsundersøkelsen).
Tre av ti av våre innvandrerhushold
har en registrert disponibel inntekt
pr. forbruksenhet (beregnet etter
samme OECD-skala) under dette ni-
vået. Andelen er høyere blant somali-
ere (fire av ti) og lavere blant chile-
nere og srilankere (to av ti). Figur 11
viser hvordan den disponible hus-
holdsinntekten pr. forbruksenhet for-
deler seg etter størrelse for de åtte
innvandrergruppene samlet og for
hele befolkningen. Verdiskapning i

hjemmet i form av ulønnet husholds-
arbeid og barnepass inngår for øvrig
ikke i beregningen. Det er rimelig å
regne med at slike inntektskilder be-
tyr langt mer for enkelte innvandrer-
grupper enn for nordmenn.

Større problemer med å klare
løpende utgifter
Hvordan vurderer innvandrerne selv
sin økonomiske situasjon? 11 prosent
sier at deres hushold i løpet av det
siste året ofte har hatt problemer med
å klare løpende utgifter til mat, trans-
port, bolig o.l. Tilsvarende andel
blant nordmenn er 4 prosent. Tar vi
også med dem som sier at de av og til
har hatt slike problemer, stiger ande-
len til 31 prosent blant innvandrerne
og 14 prosent blant nordmenn (figur
12).

Likeledes svarer vel en tredel av inn-
vandreme bekreftende på at de
størstedelen av året ville hatt vansker
med å klare en uforutsett regning på
2 000 kroner. Blant nordmenn er
denne andelen 15 prosent. Mens seks
av ti nordmenn sier at husholdets

Kilde: Levekår blant innvandrere 1996 og
Levekårsundersøkelsen 1995

inntekter og utgifter er slik at de van-
ligvis kan spare noe, sier bare hver
fjerde innvandrer det samme. Ande-
len som noen gang mottok sosialhjelp
de siste 12 månedene, er likeledes 26
prosent blant de åtte innvandrer-
gruppene samlet og 5 prosent blant
nordmenn.

Alt i alt har vi inntrykk av at de "sub-
jektive indikatorene" på økonomisk
velferd basert på egne utsagn skiller
noe mindre mellom nordmenn og
innvandrere enn de "objektive indika-
torene". Med andre ord, det ser ut
som om innvandrere gjennomgående
beklager seg mindre over det nord-
menn ville ha betegnet som proble-
matiske levekår. En grunn til dette
kan være at nordmenn og innvandre-
re delvis har ulike referanserammer
og forventninger som utgangspunkt
for sine vurderinger.
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Flere bor i blokk
Utgiftene til bolig utgjør gjerne den
største enkeltinvesteringen i hushol-
det. Boligens standard, størrelse og
beliggenhet må således antas å være
nært forbundet med husholdets inn-
tekt og formue. Seks av ti innvandre-
re bor enten i frittliggende blokk eller
i sammenbygde store hus som byghr-
der. Til sammenlikning bor kun tre av
ti nordmenn med samme alders-,
kjønns- og bostedsfordeling som inn-
vandrerne i blokk eller bygårder. Ba-
re i overkant av en av ti innvandrere
bor i frittliggende enebolig, mens
nesten fire av ti nordmenn bor i en
slik bolig. Det er ikke store variasjo-
ner de ulike innvandrergruppene
imellom, men andelen som bor i
blokk eller bygård er høyest blant pa-
kistanere. Tre av fire pakistanere bor

i blokk eller bygård. Pakistanerne er
da også den av de åtte innvandrer-
gruppene som i størst grad bor i Oslo.

På spørsmålet om hva slags boligtype
innvandrere og nordmenn ville valgt
dersom de "kunne velge helt fritt",
svarer seks av ti innvandrere at de
ville foretrekke å bo i enebolig. Ande-
len er om lag den samme blant nord-
menn. Bare i underkant av en av fem,
både innvandrere og nordmenn, ville
velge blokk eller leiegård dersom val-
get ikke var underlagt begrensninger
av noe slag.

Flere innvandrere leier
Under framveksten av velferdsstaten
ble det utviklet en boligpolitikk her til
lands som er blitt kalt "den norske
modellen". I motsetning til i andre

nordeuropeiske land ble det erklærte
målet at alle skulle eie sin egen bolig
(Hansen 1995). Blant nordmenn er
det da også sju av ti som tilhører en
husholdning som eier boligen sin, en-
ten som selveiere (fem av ti) eller
gjennom borettslag (to av ti) (veide
verdier) (figur 13). Blant innvandrer-
ne er tilsvarende andel langt lavere.
To av ti bor i selveide boliger, mens
tre av ti bor i borettslagsboliger. Vel
tre av ti innvandrere bor i boliger
som leies uten innskudd, mot vel to
av ti nordmenn. Dersom disposisjons-
formen kunne "velges fritt", ville
imidlertid ni av ti, både innvandrere
og nordmenn, foretrekke å eie boli-
gen sin, enten som selveiere eller som
andelseiere i borettslag.
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Kilde: Levekår blant innvandrere 1996 og
Levekårsundersokelsen 1995

På spørsmål om hvorfor man leier i
stedet for å eie, svarer halvparten av
innvandrerne at de ønsker å kjøpe,
men at de har vansker med å få lån.
Blant nordmenn er den vanligste be-
grunnelsen for å leie at bostedet er
midlertidig.

ger i dag ikke av vesentlig dårligere
basisstandard enn nordmenns. Den
viktigste årsaken til dette er at mange
av de dårligste boligene er revet eller
utbedret gjennom byfornyelse.

..men flere bor trangt
Tre av ti innvandrere oppgir imidler-
tid at de synes det er for liten plass i
boligen. Det samme sier 23 prosent
av den norske befolkningen (veide
verdier). Ifølge en vanlig objektiv de-
finisjonen av trangboddhet bor en
person trangt dersom hun eller han
(a) bor alene og disponerer ett rom
eller (b) tilhører en flerpersonhus-
holdning som disponerer mindre enn
ett rom pr. person. Som beboelses-
rom regnes ikke kjøkken, bad, entré
eller små rom under 6 m 2 . Ifølge den-
ne definisjonen bor 53 prosent av
innvandrerne trangt. Det samme gjel-
der bare 13 prosent av den norske
befolkningen. Det er altså færre inn-
vandrere som subjektivt oppfatter sin
bolig som trang enn hva det objektive

målet indikerer, mens det blant nord-
menn er omvendt!

En av fem diskriminert på
boligmarkedet
En av fem innvandrere hevder at de
noen gang har opplevd å bli nektet å
leie eller kjøpe bolig på grunn av sin
innvandrerbakgrunn (figur 14). De
fleste av disse, tre firedeler, er helt
sikre i sin sak. Andelen som mener å
ha blitt diskriminert på denne måten,
er spesielt høy blant innvandrere fra
Iran (fem av ti) og Somalia (seks av
ti). I begge disse gruppene er andelen
som leier sin bolig, høy. Bare en av ti
pakistanske og vietnamesiske inn-
vandrere rapporterer om diskrimine-
ring på boligmarkedet. Disse tallene
er vesentlig lavere enn tilsvarende
tall fra FAFOs levekårsundersøkelse
blant flyktninger i Oslo. Der ble det
funnet at nær halvparten av de
intervjuede mente diskriminering på
boligmarkedet ("norske utleiere fore-
trekker nordmenn") kunne forklare
hvorfor flyktninger bor dårligere enn
nordmenn (Djuve og Hagen 1995).

Ikke vesentlig lavere bolig-
standard ...
Levekårsundersøkelsen i 1983 viste at
utenlandske statsborgere jevnt over
bodde i dårligere boliger enn nord-
menn. Nesten hver femte tyrker og
pakistaner bodde da i boliger uten
bad eller WC. Til sammenlikning
gjaldt dette kun 6 prosent av nord-
menn (Støren 1987). Dette bildet har
endret seg radikalt i løpet av de siste
13 årene. I dag har nesten alle (99
prosent) innvandrere så vel som
nordmenn boliger med innlagt bad
og WC. Andelen som har bolig med
innlagt varmt vann og sentralvarme/
faste elektriske ovner, er heller ikke
lavere blant innvandrere enn blant
nordmenn. Andelen som har kjøkken
på minst 6 m2 eller terrasse/annen
uteplass er imidlertid en smule lavere
blant innvandrerne (5-7 prosentpo-
eng). Alt i alt er innvandrernes boli-
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En av sju trakassert på arbeids-
plassen
Vi stilte også et spørsmål om trakas-
sering på arbeidsplassen. I alt oppgir
en av sju (14 prosent) av de sysselsat-
te at de i løpet av det siste året har
opplevd å bli plaget på grunn av sin
innvandrerbakgrunn på jobben eller i
forbindelse med jobben (figur 15). 7

Særlig personer fra Iran rapporterer
om dette (23 prosent). Færrest med
slik erfaring har sysselsatte fra Sri
Lanka og Chile (8 prosent). Også her
har FAFO-undersøkelsen langt høye-
re tall enn våre. Nesten hver tredje
flyktning i denne undersøkelsen sa
seg enig i at "utlendinger behandles
dårligere enn nordmenn på norske
arbeidsplasser" og ytterligere 40 pro-
sent sa seg delvis enige i dette. Det er
trolig lettere å slutte seg til et slikt
allment utsagn som ikke nødvendig-
vis berører en selv, enn på egne veg-
ne å rapportere om plaging på job-
ben. Verken her eller i spørsmålet om
diskriminering på boligmarkedet
skyldes forskjellen til FAFO-undersø-
kelsen at denne ble foretatt i Oslo.

En av tjue misfornøyd med
heisevesenet
Våre data om likebehandling i helse-
vesenet stemmer imidlertid godt
overens med FAF0s. Her var da også
spørsmålene identiske. I begge un-
dersøkelsene er det vel 80 prosent av
de intervjuede som mener at de har
fått samme behandling i helsevesenet
som det en norsk person ville fått. I
vår undersøkelse er det en av tjue (i
deres en av ti) som mener å ha fått
dårligere behandling enn nordmenn.
Somalierne er den av nasjonalitets-
gruppene i vår undersøkelse som
sjeldnest mener å ha fått samme be-
handling som nordmenn (seks av ti).

En av fjorten utsatt for vold
eller trusler
Diskriminering av innvandrere kan
også ta form av fysiske overgrep. I alt
er det en av fjorten (7 prosent) av
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våre innvandrere som rapporterer å
ha blitt utsatt for vold eller alvorlige
trusler i løpet av det siste året (figur
16). Andelen er størst blant iranere
(20 prosent), somaliere (14 prosent)
og chilenere (13 prosent). Omvendt
er det 3 prosent eller færre blant per-
soner med bakgrunn fra Vietnam og
Sri Lanka som rapporter slike hendel-
ser. Blant nordmenn med tilnærmet
samme alders-, kjønns- og bosettings-
struktur som innvandrerne er det i alt
8 prosent som rapporterer å ha blitt
utsatt for vold eller alvorlige trusler
det siste året. I gjennomsnitt er det
altså ikke flere innvandrere enn nord-
menn som rapporterer å ha blitt ut-
satt for vold eller trusler.

Ikke større frykt for vold eller
trusler
Frykten for å bli utsatt for vold eller
trusler er også overraskende likt for-
delt blant innvandrere og nordmenn.
I begge grupper er det en av ni
(knapt 12 prosent) som oppgir å ha
vært swat eller noe urolig for å bli

utsatt for vold eller trusler i nærom-
rådet den siste tiden. Andelen som
velger kategorien "svært urolig", er
bagatellmessig i begge grupper (om
lag 1 prosent). Igjen er det personer
fra Iran og Somalia som skiller seg ut
i forhold til de øvrige innvandrerne.
Nærmere en av fire innvandrere fra
disse landene rapporterer å ha vært
urolig for å bli utsatt for vold eller
trusler når de har vært ute alene på
stedet der de bor.

Det kan for øvrig noteres en interes-
sant forskjell mellom kjønnene når
det gjelder å ha opplevd vold eller
trusler og å føle uro for å bli utsatt for
vold eller trusler. Både blant nord-
menn og innvandrere er det flere
menn enn kvinner som har opplevd
vold eller trusler (nærmere dobbelt
så mange). Men samtidig er det flere
kvinner enn menn som er urolige for
dette: Blant nordmenn er det fire
ganger så mange, blant innvandrerne
nesten dobbelt så mange.

Ressurssterke opplever ikke
mer diskriminering
Det er også interessant å undersøke
om den samme effekten som ble på-
vist i FAFO-undersøkelsen, også kan
påvises i vår, nemlig at "tendensen til
å føle seg diskriminert er størst blant
dem med gode norskkunnskaper og
høy utdanning" (Djuve og Hagen
1995). Dette ble tolket som et uttrykk
for at "ressursrike personer i større
grad enn andre er oppmerksomme på
hvilke samfunnsmessige mekanismer
de rammes av". Vi kan ikke finne det-
te i vårt materiale. Verken opplevelse
av diskriminering i boligmarkedet, på
arbeidsplassen eller i helsevesenet,
eller å ha bli utsatt for vold eller trus-
ler har noen signifikant sammenheng
med personens utdanningsnivå eller
ferdighet i norsk. I stedet synes det
som om det er de minst priviligerte
med hensyn til bolig og fysisk ar-
beidsmiljø som oftest rapporterer om
diskriminering på henholdsvis
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Kilde: Levekår blant innvandrere 1996

boligmarkedet og arbeidsplassen. 8

Når det gjelder vold og trusler, er det
de yngste (16-24 år) og menn som
oftest rapporterer om dette.

Seks av ti har en god norsk
venn
Å ha norske venner er et uttrykk for
kontakt med det norske samfunnet.
Mangel på norske venner kan signali-
sere utelukkelse eller isolering. I
FAFO-undersøkelsen oppgav bare
hver fjerde flyktning A. ha en norsk
venn. I vår undersøkelse svarer seks
av ti innvandrere at de har en god
norsk venn (figur 17). Andelen er
størst blant personer med bakgrunn
fra det tidligere Jugoslavia (åtte av ti)
og lavest blant personer fra Vietnam
og Somalia (om lag fire av ti). Det er
for øvrig lett å finne en bakgrunns-
faktor som tydelig henger sammen
med sjansen for å ha en god norsk
venn. Det er språkferdighet. Årsaks-
retningen kan imidlertid også her gå
begge veier: Ferdighet i norsk gjør
det lettere å etablere og opprettholde
vennskap med nordmenn, samtidig
som vennskapet i seg selv gjør det
lettere å bli bedre i språket.

Fagforeningi

idrettslag/-forening

Andre foreninger/organisasjoner

Bransje-/nærings-/yrkesorganisasjon

Borettslag, boligbyggerlag

Velforening, grendelag

Helselag, sanitetsforening

Politisk parti

Musikkforening/korps/sangkor

Kristelig eller religiøs forening

Ungdomslag, pensjonistforening

Lokal interessegruppe, miljøgruppe

Funksjonshemmedes interesseorganisasjon

Kvinneorganisasjon

Flere ensomme
Andelen som oppgir at de er ensom-
me, er like fullt stone blant innvand-
rerne enn blant nordmenn. Vel fire av
ti innvandrere sier at de ofte eller av
og til foler seg ensomme, mens knapt
to av ti nordmenn sier det samme.
Blant iranere og somaliere er andelen
ensomme over 50 prosent. En av
grunnene til at innvandreme oftere
enn nordmenn oppgir at de er en-
somme, kan være at de har foreldre
og søsken i hjemlandet som de sav-
ner. Som nykommere bor de også
selv ofte alene. For eksempel bor vel
en firedel av iranerne og somalierne
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for seg selv. Temaet sosial kontakt og
familierelasjoner vil bli nærmere be-
lyst i en senere artikkel.

Lavere organisasjonsdeltakelse
De åtte innvandrergruppene er i
mindre grad medlemmer av organisa-
sjoner enn nordmenn (figur 18).
Mens f.eks. 49 prosent av nordmenn
er medlem av en fagorganisasjon
(veid tall), gjelder det samme 36 pro-
sent av innvandrerne. Andelen som
er medlem i idrettslag og -foreninger,
er 20 prosentpoeng lavere blant inn-
vandrere enn blant nordmenn. På
ett område er imidlertid andelen
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iAndelen er her beregnet av de sysselsatte
Kilde: Levekår blant innvandrere 1996 og Levekårsundersøkelsen  1995
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organisasjonsmedlemmer større blant
innvandrerne enn blant nordmenn:
Det religiose. Mens bare 6 prosent av
nordmenn oppgir å være medlem av
en religiøs forening, gjelder det sam-
me 26 prosent av innvandrerne. Det
framgår tydelig av dette at nordmenn
stort sett unnlater å nevne medlem-
skap i Den norske kirke.

Likevel synes svarene å tyde på at
innvandrere som først er medlem i en
organisasjon, ofte er vel så aktive som
nordmenn. Både når det gjelder
idrettslag/-forening, ungdomslag,
velforening og bransje-/nærings- eller
yrkesorganisasjon, oppgir en større
andel av medlemmene blant inn-
vandrerne at de er "svært aktive" enn
blant nordmenn. Et unntak gjelder
medlemmene av religiose organisa-
sjoner. En tredel av de norske med-
lemmene av slike organisasjoner be-
tegner seg som "svært aktive", mens
bare vel et av ti innvandrermedlem-
mer gjør det samme.

Flere bruker biblioteket
Innvandrere deltar sjeldnere enn
nordmenn i det vi oppfatter som van--
lige fritidsaktiviteter. F.eks. rapporte-
rer vel åtte av ti nordmenn å ha gått
fotturer eller skiturer i skog og mark
eller på fjellet i løpet av de siste tolv
månedene, mens bare noe over halv-
parten av innvandrerne har gjort det
samme (figur 19). Likeledes har fær-
re innvandrere vært på restaurant
eller kafé, gått på kino, dans eller dis-
kotek, vært på museum eller mosjo-
nert eller drevet med sport. På den
annen side er det flere innvandrere
enn nordmenn som oppgir å ha be-
nyttet biblioteket (hhv. seks mot fire
av ti) eller gått på religiose møter de
siste tolv månedene. Tilsvarende ten-
dens ble funnet i 1983 (Støren
1987). Bibliotekene har gjerne aviser
og litteratur på innvandrernes mors-
mål. Betydningen av at bibliotekstje-
nesten er gratis, bør heller ikke un-
dervurderes. En større andel av inn-

Gikk på restaurant,
kafé o.l.
Gikk fotturer,
skiturer

Gikk på kino

Mosjonerte,
drev med sport
Gikk på dans,
diskotek
Tilskuer til
idrettsarrangement

Gikk på museum

Horte på levende
musikk

Gikk på teater

Lånte bok på
bibliotek

På religiose moter

Deltok i kor,
orkester o.l.
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vandrerbarna går likeledes på biblio-
teket eller deltar i religiose barneakti-
viteter enn barn av ikke-innvandrere.

Et nyansert bilde
I denne undersøkelsen har vi presen-
tert viktige sider ved levekårene blant
innvandrere fra åtte forskjellige ikke-
vestlige land, og sammenliknet dem
med levekårene for nordmenn med
samme alders-, kjønns- og bosteds-
profil som innvandrerne. Innvandrer-
ne har gjennomgående lavere utdan-
ning enn nordmenn. Andelen som er
sysselsatt, er også langt lavere. Det er
likeledes større forskjell mellom kjøn-

nene med hensyn til andelen syssel-
satte blant innvandrerne enn blant
nordmenn.

Utdanning, språkferdighet, ankomst-
år og innvandringsgrunn er faktorer
som påvirker innvandrernes sjanser
på arbeidsmarkedet. Selv om utdan-
ning bedrer jobbsjansene, er andelen
sysselsatte likevel betydelig større
blant høyt utdannede nordmenn enn
blant høyt utdannede innvandrere.
Til tross for dette anfører bare to av ti
høyt utdannede og arbeidsløse inn-
vandrere diskriminering som forkla-
ring på at de ikke er i arbeid.

Innvandrerne har langt lavere dispo-
nibel husholdsinntekt pr. forbruksen-
het enn nordmenn. I gjennomsnitt
utgjør deres disponible husholdsinn-
tekt pr. forbruksenhet bare 58 pro-
sent av nordmenns. Dette fører til at
om lag tre av ti innvandrerhushold
faller under grensen som i EU be-
traktes som en grense for lavinntekt.
Denne defineres som halve medianen
av disponibel husholdsinntekt pr.
forbruksenhet for befolkningen som
helhet. I 1994 gikk denne grensen
ved om lag 52 000 kroner.

Innvandrernes beskjedne økonomiske
ressurser fører bl.a. til at de bor billi-
gere og trangere enn nordmenn. De
er oftere leietakere eller borettslags-
eiere og bor sjeldnere i enebolig. Den
grunnleggende standarden i innvand-
rernes boliger er imidlertid ikke sær-
lig dårligere enn i nordmenns boliger.

En av fem innvandrere rapporterer at
de har blitt diskriminert på boligmar-
kedet, en av sju at de har blitt plaget

jobben på grunn av sin innvand-
rerbakgrunn, og en av fjorten at de
har blitt utsatt for vold eller alvorlige
trusler. Selv om ethvert diskrimine-
ringstilfelle er ett for mye, synes disse
tallene å were lavere enn tidligere
antatt. Andelen som rapporterer å ha
blitt utsatt for vold eller trusler, er
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ikke høyere blant innvandrerne. Vi
finner heller ikke tegn som tyder på
at det er de mest ressurssterke, i be-
tydningen mest språkmektige og 'W-
est utdannede, som oftest rapporterer
om diskriminering. Snarere er det
personer med lavstatuspreget bolig-
og arbeidssituasjon som melder om
diskriminering.

1. Median: Den verdi som deler en ordnet
fordeling i to like store deler.

2. Intervjutidspunktet ligger fra en til seks
måneder etter referansetidspunktet for
registeropplysningene. Enkelte personer på
kvalifiseringstiltak kan således ha kommet i
ordinært arbeid innen de ble intervjuet. Vi
har valgt å ignorere denne feilkilden og støt-
te oss til registeropplysningene.

3. I 1960 mente f.eks. ni av ti at gifte kvinner
ikke bør ta arbeid utenfor hjemmet dersom
familien har små barn (Holter 1993, s. 366).

4. I modellen inngår faktorene kjønn, alder,
landbakgrunn, utdanning, ankomstår, språk-
kunnskaper og innvandringsgrunn. Netto-
effekten av bakgrunnsfaktorene estimeres
ved hjelp av logistisk regresjon. Den avhengi-
ge variabelen er log oddsen for et bestemt
utfall (her: være i arbeid), hvilket omtales
som "sjansen".

5. Personer med utdanning på høgskole-/
universitetsnivå har 13 års utdanning eller
mer, mens personer med fullført videregåen-
de utdanning har 11-12 års utdanning.

6. Sysselsatte defineres her og senere i artik-
kelen på grunnlag av intervjuopplysningene
om sysselsetting, eksklusivt personer på
kvalifiseringstiltak pr. 1. kvartal 1996.

7. Alle som besvarte spørsmålet, er her reg-
net med, også personer på kvalifiseringstil-
tak. Dette gjør at andelen som rapporterer
diskriminering på arbeidsplassen, blir svakt
høyere enn om personer på kvalifiseringstil-
tak var blitt holdt utenfor.

8. Bl.a. har leietakere og personer som rap-
porterer støy fra naboen og hærverk i nabola-
get, høyere sjanse for å rapportere diskrimi-
nering på boligmarkedet. Likeledes har per-
soner som vanligvis utsettes for støy i arbei-
det, trekk, ensidige bevegelser og tunge løft,
høyere sjanse for å rapportere plaging på
jobben pga. sin innvandrerbakgrunn. Model-
lene estimeres ved logistisk regresjon og

inneholder, foruten variablene som er nevnt
ovenfor, de samme som nevnes i fotnote 4.
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Solid bakg runn for egen
forsorgelse?

Det er ingen tilfeldig..
het hvem som forsor-
ger seg ved eget ar-
beid eller hvem som
stort sett er avhengig
av trygd i livsfasen
som enslig forsorger.
Det å bli enslig forsor-
ger oppleves som en
krisesituasjon for
mange, og innebærer
et krav til omstilling
for de fleste. Men
grunnlaget for valg av
økonomisk tilpasning i
den nye livsfasen er
stort sett lagt tidligere
i livet.

Randi Kjeldstad

Tema for denne artikkelen er levekår
og forsørgelse i eneforsørgerfasen.
Ulikeforsørgelsesformer i fasen som
eneforsørger kartlegges i lys av den
enkelte enslige forsørgers tidligere liv
og hennes eller hans ressurser i møtet
med den nye livsfasen. Spørsmål som
reises er: Hvilken betydning har gjø-
remål ogog livssituasjon tidligere i livet
for forsørgelsen i eneforsørgerfasen,
og hvilke bakgrunnskjennetegn er
særlig betydningsfulle for enslige
forsørgeres valg mellom arbeid og
trygd? Her settes søkelyset på tre uli-
ke former for forsørgelse: En stmads-
dominert forsørgelsesform, en yrkes-
dominert, og en forsørgelsesform del-

arbeid og trygd kombineres. Artikke-
len inngår i prosjektet Arbeids- og
forsørgelsesmønster i eneforsorgerfasen
ved Statistisk sentralbyrå.'

Enslig forsørger - en livsfase
Å være enslig forsørger er å være i en
livsfase. Livsfaser varer bare en av-
grenset periode i livet. De avløser tid-
ligere livsfaser, og de avløses av nye.
Til ulike livsfaser er knyttet ulike rol-
ler, forventninger og rammebetingel-
ser. Litt generelt kan vi si at livsfasen
som enslig forsørger kjennetegnes av
at en og samme person har hovedan-
svaret for både den daglige barneom-
sorgen og for den økonomiske forsør-
gelsen av seg selv og barn(a). Hen-
delsen som markerer start på enefor-
sørgerfasen, er, ifølge den definisjon
som benyttes her, enten fødsel uten-
for ekteskap eller samboerforhold
eller at samlivet med barnets andre
forelder opphører. Dette kan skje ved
separasjon, skilsmisse, slutt på sam-
boerforhold eller ektefellens eller
samboerens dødsfall. At barna flytter
hjemmefra eller blir økonomisk selv-
stendige, vil for mange markere slut-
ten på eneforsørgerfasen. Definert
ved offentlige stønadsrettigheter, kan
inngåelse av nytt ekteskap eller varig
samboerforhold, eller at yngste barn
når et visst alderstrinn, representere
sluttpunktet. For personene som inn-

går i den foreliggende analysen, er
eneforsagerfasen ennå ikke avslut-
tet, idet alle de intervjuete er regist-
rert som enslige forsørgere på inter-
vjutidspunktet (se tekstramme).

Pr. i dag regner vi med at det er mel-
lom 100 000 og 200 000 enslige for-
sørgere i Norge, avhengig av hvilken
definisjon man benytter2 . Hvor man-
ge som gjennomlever, eller vil gjen-
nomleve, livsfasen som enslig forsør-
ger, er imidlertid enda vanskeligere å
anslå. Noack har, med utgangspunkt i
dagens skilsmissenivå, beregnet at
om lag halvparten av dem som gifter
seg i dag, vil være skilt for de når
pensjonsalderen. Samtidig vet vi at
samboerforhold øker i popularitet, og
at de gjennomgående varer enda kor-
tere enn ekteskapene (Noack 1994).
Det er derfor grunn til å tro at stadig
flere opplever å leve som enslig for-
sørger i kortere elle lengre perioder
av livet. I dag gjelder dette først og
fremst kvinner. Men med stadig end-
ret likestillingsklima er det grunn til å
tro at det etter hvert også vil gjelde
flere menn.

Etter hvert som eneforsørgertilværel-
sen er blitt, og blir, mer og mer van-
lig, er det grunn til å tro at de som
går inn i eneforsørgerfasen, i økende
grad vil være som "folk flest". "Folk
flest" er som kjent svært forskjellige,
og det gjelder også eneforsørgerne.
Vi skal se at det er tilfellet både når
det gjelder livssituasjon og utgangs-
punkt for eneforsørgerfasen, og virk-
somhet og forsørgelse i eneforsørger-
fasen. Men vi skal også se at dette
ikke er tilfeldige størrelser. Tvert
imot legger livssituasjon og virksom-
het tidligere i livet viktige føringer på
valg og valgmuligheter i eneforsør-
gerfasen.

Tidligere livsløp påvirker våre
valg
Til grunn for analysen ligger et livs-
løpsperspektiv, det vil si en antakelse
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om at livsvilkår og begivenheter tidli-
gere i den enkeltes liv, har konse-
kvenser for handlingsmuligheter og
valg senere i livet. Skrede og Tomes
(1983) definerer livsløp som de ho-
vedaktiviteter som et individ eller en
gruppe av individer engasjerer seg i
i løpet av et lengre tidsrom. Forsk-
ning som tar utgangspunkt i et livs-
løpsperspektiv, søker å beskrive sosial
endring som et monster av begiven-
heter eller faser av individers eller
gruppers liv. Livsløpet betraktes som
en arena der den enkeltes livssitua-
sjon og atferd på ett tidspunkt pAvir-
kes av ting som har skjedd tidligere i
vedkommendes liv, og av forventnin-
ger og ønsker om framtidige gjøremål
og framtidig livssituasjon.

Fordi det er individet som er den sen-
trale analyseenheten, og individuelle
livsløp er det problemområdet som
studeres, representerer livsløpsper-
spektivet på mange måter en kritikk
mot et forskningsperspektiv som set-
ter familien i fokus. Det gjelder f.eks.
den familiesosiologiske forsknings-
tradisjonen, hvor familien har vært
betraktet som en av samfunnets sen-
trale sosiale institusjoner. Mens den-
ne tradisjonen i liten grad er i stand
til å fange opp nye samlivsformer,
setter livsløpsperspektivet søkelyset
på samliv og familie som hendelser
eller faser av lengre eller kortere va-
righet i individers liv. Ifølge Moore
(1989) er familieperspektivet særlig
dårlig egnet til analyser av eneforsør-
gerfamilier, fordi familiebegivenhe-
ter, og forløpet av disse, ofte er helt
forskjellig for eneforsørgere i forhold
til tradisjonelle kjernefamilier. Mens
"den gamle familien" kjennetegnes
ved samsvar mellom rollen som part-
ner eller ektefelle og foreldrerollen,
representerer eneforsørgerfamilien et
skille mellom de to rollene. Enhver
kjernefamilie kan dessuten gå over til
å bli en eneforsørgerfamilie, eller den
kan ha vært en eneforsørgerfamilie
tidligere, noe som bare kan analyse-

res ved hjelp av livsløpsanalyse med
individet som enhet.

Livsløpstankegangen antar en viss
"livssammenheng", dvs. at en begi-
venhet på ett tidspunkt i livet påvir-

ker sannsynligheten for senere begi-
venheter. Enkelte forskere har kriti-
sert livsløpsanalytikere for å ta for lite
hensyn til at planer og holdninger
kan endre seg over livsløpet. Men at
man antar at hendelser og ressurser
opparbeidet tidligere i livet legger

sterke føringer på senere handlings-
muligheter, behøver ikke å bety at
det ikke er rom for individuelle hand-
lingsmønstre.

Valget mellom arbeid og trygd
er bare mulig i rettighetsfasen
Når vi skal kartlegge tilpasning mel-
lom arbeid og trygd i eneforsager-
fasen, må vi forholde oss til den de-
len av eneforsørgerfasen hvor den
enkelte faktisk har en valgmulighet,
nemlig den tiden hun/han har rett til
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overgangsstønad. Denne fasen kaller
vi rettighetsfasen. Hovedvilkårene
(pr. 1991) for slik rett er at vedkom-
mende er alene om omsorgen for
barnet, dvs. det daglige arbeidet i
samband med barnets behov for stell
og pass3, og at yngste barn ennå ikke
har fullført sitt tredje skoleår. Her de-
fineres rettighetsfasen som tiden fra
vedkommende ble enslig forsørger og
fram til yngste barn fyller 11 år. Av
alle som var enslige forsørgere på
intervjutidspunktet i datamaterialet,
og som det fins tilfredsstillende opp-
lysninger om angående arbeids- og
stønads-karriere', har 89 prosent
hatt rett til overgangsstønad i kortere
eller lengre tid i løpet av eneforsør-
gerfasen.

De to viktigste kildene til forsørgelse i
rettighetsfasen er lønnet arbeid og
overgangsstønad. Overgangsstønad
representerer en minstesikring av
inntekt til livsopphold for foreldre
som er alene om omsorgen for små
barn, og som dermed, i en overgangs-
situasjon, er ute av stand til å ta løn-
net arbeid. Stønaden tildeles uten
nærmere overprøving hvis vedkom-
mende ikke er i arbeid. Har hun eller
han ervervsinntekt, blir stønaden for-
holdsmessig avkortet. Det er imidler-
tid fullt mulig å kombinere en viss
yrkesinntekt med avkortet stønad.
Ved ervervsinntekt høyere enn ca.
180 000 kroner (1996) bortfaller ret-
ten til overgangsstønad.

Tilpasningene mellom arbeid og
trygd i løpet av rettighetsfasen er
mange og varierte. Det gjelder både
med hensyn til hvor avhengig den
enkelte er av overgangsstønad, og
med hensyn til hvor stabil den enkel-
tes tilpasning er over tid (Kjeldstad
og Roals0 1995). Til sammen drøyt
halvparten av eneforsørgerne har en
av de tre forsørgelsesformene som
studeres nærmere i denne artikkelen
(de tre forsørgelsesformene er uthe-
vet i tabell 1):

Andel av
eneforsørger-
fasen med

Andel av eneforsørgerfasen i
inntektsgivende arbeid

Deler Heleovergangs-
stonad Sum Aldri av tiden tiden

Sum 	 100  	 28 29 43 

Aldri 	  	 34 5   6 23
Deler av tiden 19 8 5 7
Hele -Men 47 16 18 13

N=622

16 prosent har en "rendyrket"
stmadsdominert forsagelsesform,
hvor vedkommende mottar over-
gangsstønad i hele rettighetsfasen
og aldri er i lønnet arbeid.

- 23 prosent har en "rendyrket"
yrkesdominert forsørgelsesform;
hvor vedkommende er selvforsør-
get gjennom lønnet arbeid i hele
rettighetsfasen og aldri mottar
overgangsstønad.

- 13 prosent har en stabil kombinert
forsørgelsesform, hvor vedkom-
mende jobber deltid i hele fasen og
kombinerer egen lønnsintekt med
avkortet overgangsstønad.

- De øvrige 48 prosentene veksler
stort sett mellom arbeid og trygd
og/eller kombinasjoner av arbeid
og trygd.

Eneforsørgere har stort sett
samme bakgrunn som andre
Ut fra perspektivet og problemstil-
lingene i denne analysen er det bare
delvis mulig å sammenligne relevante
kjennetegn ved eneforsørgerne med
mennesker i andre grupper og livsfa-
ser. Dette skyldes først og fremst at
det for befolkningen som helhet ikke
fins data om hendelser og bakgrunns-
kjennetegn ved den enkelte før over-
gang til en ny livsfase, f.eks. familie-
etableringsfasen eller smhbarns-

fasen4 . I den grad det er relevant og
lar seg gjøre å sammenligne med
andre grupper, viser det seg imidler-
tid at enslige forsørgere i utgangs-
punktet ikke er nevneverdig forskjel-
lige fra andre. Mer slående er den
innbyrdes forskjellen mellom enslige
forsørgere. Det gjelder både livsfase-
og familiebakgrunn og sosioøkono-
misk utgangspunkt5 .

Tilværelsen som enslig forsørger star-
ter relativt tidlig i livet for de fleste;
knapt en tredjedel var under 25 år,
mens drøyt halvparten var under 30
år. Ikke desto mindre var åtte av ti
gift eller samboende for de ble ensli-
ge forsørgere. To av tre hadde på det
tidspunktet bare ett barn, og det var
oftest et lite barn. Tre av fire hadde
barn under fem år, og tre av ti hadde
barn under ett år.

Knapt to av tre var i jobb da de ble
enslige forsørgere, av disse var igjen
tre fjerdedeler i heltidsarbeid. En av
ti var under utdanning, og en fjerde-
del var hjemmeværende på heltid.
Drøyt halvparten forsørget seg ho-
vedsakelig ved egen lønnsinntekt, en
tredjedel ble hovedsakelig forsørget
av ektefelle/samboer, mens resten
ble forsørget av foreldre og/eller
trygd, sosialhjelp eller studielån.
Sammenligner vi med kvinner og
menn i 20- og 30-årsalderen og med
småbarnsmødre på slutten av 1980-
tallet, finner vi at de som senere ble
eneforsørgere, gjorde stort sett det
samme som andre kvinner og menn i
noenlunde samme alder og livsfase.

Det store flertallet (syv av ti) av dem
vi har sikre utdanningsopplysninger
om6, hadde allmennutdanning på vi-
deregående nivå eller på grunnskole-
nivå på det tidspunkt de ble enslige
forsørgere. De resterende 30 prosen-
tene fordelte seg likt med fagutdan-
ning og utdanning på universitets- og
høgskolenivå. Sammenligner vi med
den publiserte levekårsstatistikken,



eforsorgere

I hele en og aldri
tiden og aldri overs

arbeid og over

Overgangsstonad og
aldri yrkesarbeid

	Yrkesarbeid og aldri 	 Kombinert yrkesarbeid
	overgangsstønad	og overgangsstønad

Totalt 16 23 13

Kjønn
Kvinne 17* 20* 14
Mann 59 6

Alder ved start
Under 25 år 28* 6* 10
35 år og over 4 41 13

Husholdstilknytning ved start
Alene/evt. med foreldre 35* 6* 9
Med ektefelle/samboer 11 28 14

Antall barn ved start
2 eller flere barn 13 24 1 6

1 barn 17 23 12

Yngste barns alder ved start
Under 1 år 34* 7* 8
5 ár og over 6 42 12

Hovedbeskjeftigelse ved start
Hjemmeværende 20 3* 13
Deltidsarbeid 9 30 28*
Heltidsarbeid 12 37 11

Utdanningsnivå ved start
Lav 18* 18* 12
Høy 65 11

N=622
* p < 0,05 dvs. forskjellen mellom prosentverdien markert med " og prosentverdien på linjen under er signifikant
forskjellig fra null på 5 prosents nivå
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finner vi at ca. en fjerdedel av par
med barn 0-6 år og hhv. kvinner og
menn 25-44 år hadde utdanning på
universitets- og høgskolenivW. Ut fra
dette kan det synes som om enslige
forsørgere har hatt et noe svakere
utgangspunkt mht. utdanning enn
andre grupper. Men i og med at vi
ikke har mulighet for å sammenligne
utdanningsnivået på samme tids-
punkt med personer som har de sam-
me bakgrunnskjennetegnene, men
som ikke ble enslige forsørgere, er
dette en relativt løs antakelse.

Ulike utgangspunkt for enslige
modre og enslige fedre
Gjennomsnittstall skjuler imidlertid
det faktum at enslige forsørgere m0-
ter den nye livsfasen med svært ulike
utgangspunkt. Særlig gjelder det ens-
lige modre og enslige fedre. Bare 8
prosent av eneforsørgerne med rett
til overgangsstønad i løpet av under-
søkelsesperioden er menn. Mens
menn gjennomgående blir enslige
forsørgere som godt voksne, etter en
skilsmisse eller ektefellens død, star-
ter mange kvinner eneforsørgertilvw-
relsen som unge alenemødre. Sam-
tidig er barna til enslige fedre gjen-
nomgaende eldre. Mens fedrene  var i
fulljobb ved start på eneforsørger-
fasen, var forsørgelsessituasjonen for
mødrene mer variert, med like man-
ge hjemmeværende eller i utdanning
som i fulltids yrkesarbeid. Mødrene
hadde da også langt lavere utdanning
i utgangspunktet enn fedrene.

Disse eksemplene viser at kvinner og
menn som blir enslige forsørgere stil-
ler med svært ulike ressurser når de
går inn i livsfasen som eneforsørger.
Den nye livsfasen innebærer for de
aller fleste en helt ny situasjon, med
eneansvar for de daglige omsorgsfor-
pliktelsene for ett eller flere barn, og
for den økonomiske forsørgelsen av
barn(a) og seg selv. Men fordi de
fleste fedrene har utdanningen bak
seg og er etablert i arbeidslivet, vil

det økonomiske utgangspunktet være
gjennomgående langt bedre for ensli-
ge fedre enn for enslige modre. I til-
legg er barna eldre og mer selvstendi-
ge. Riktignok vil det å bli enslig for-
sørger kreve en rekke omstillinger
også for menn; det gjelder f.eks. nye
og ate krav til å yte omsorg og orga-
nisere dagliglivet. Men i forhold til
situasjonen for enslige modre, vil det
å bli enslig far i mindre grad innebæ-
re brudd med tidligere forsørgelses-
forhold, avbrudd i utdanning eller
utsettelse av egen lønnsinntekt.

Enkle toveis analyser, dvs. analyser
der bare to forhold sees i sammen-
heng, viser da også at det er store for-
skjeller mht. hvordan kvinner og
menn forsørger seg og sine i løpet av
eneforsagerfasen (tabell 2). Mens
nesten hver femte enslige mor er
uten jobb og forsørges av overgangs-
stønad i hele rettighetsfasen, er det
ingen enslig far som forsørges på
denne måten. Samtidig er det å være
i jobb og helt selvforsaget i hele
rettighetsfasen tre ganger vanligere
blant fedrene, og kombinert
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forsørgelse mer enn dobbelt så vanlig
blant mødrene.

Enslige modre - ingen ensartet
gruppe
Men enslige modre er heller ingen
ensartet gruppe, eller en gruppe som
møter livsfasen som enslig forsørger
med ett og samme utgangspunkt. De
som blir enslige forsørgere for de fyl-
ler 25 år, er for eksempel ofte ugifte
og blir enslige forsørgere når de føder
sitt første barn. Mens de som blir ens-
lige forsørgere senere i livsløpet, of-
test blir det som følge av skilsmisse,
og barna er større og mer selvstendi-
ge. De "tidlige" eneforsørgerne har
ofte lav utdanning i utgangspunktet
og er, oftere enn de "sene", ennå ikke
ferdige med skolegangen når de går
over i eneforsagerfasen. De som blir
enslige forsørgere relativt sent i livet,
er til gjengjeld oftere i jobb i utgangs-
punktet, tre av fire mot tilsvarende
halvparten av de "tidlige". På samme
måte har tidligere ugifte og enslige
gjennomgående lavere utdanning og
er oftere i en utdanningssituasjon ved
overgang til eneforsørgerfasen, enn
de som blir enslige forsørgere som
følge av at samlivet tar slutt. Den sist-
nevnte gruppen går oftere inn i den

nye livsfasen som hjemmeværende
eller deltidsarbeidende.

Egen alder, sivilstand/husholdstil-
knytning, antall barn, hovedbeskjefti-
gelse og utdanningsnivå ved start på
eneforsørgerfasen er alle forhold som
bidrar til å forme den enkeltes erfa-
ringsbakgrunn og identitet. Samtidig
legger de grunnlag for framtidige for-
pliktelser og preferanser. Noen av
disse variablene, særlig hovedbeskjef-
tigelse og utdanningsnivå, må dessu-
ten antas å si noe om tilvant økono-
misk standard, noe som igjen vil ha
betydning for om man er innstilt eller
ikke på å leve som enslig forsørger
overgangsstønad, med det mini-
mumsnivå det innebærer.

Av tabell 2 ser vi at forskjellene i for-
sørgelsesform er like store, eller vel
så store, når vi skiller mellom grup-
per av eneforsørgere etter andre ty-
per bakgrunnskjennetegn enn kjønn.
Det gjelder særlig de mest rendyrkete
forsørgelsesformene, som fullstendig
stønadsavhengighet og fullstendig
selvforsørgelse. Men i og med at ana-
lysen så langt tyder på at de ulike
bakgrunnskjennetegnene ikke er til-
feldig fordelt, det vil si at grupper av

kjennetegn ofte henger sammen9, vet
vi foreløpig lite om hvilke forhold tid-
ligere i livet som har størst betydning
for hvordan den enkelte velger å for-
sørge seg og sine i den nye livsfasen.
Vi vet heller ikke om kvinners og
menns ulike måter å forsørge seg på
primært er en følge av livsløpsfor-
skjeller, eller om kvinner og menn
velger ulikt uansett utgangspunkt og
bakgrunnsressurser. Ved hjelp av en
logistisk regresjonsmodell (se egen
tekstramme for definisjon), hvor
kjønn inngår sammen med de øvrige
bakgrunnsvariablene, kan vi imidler-
tid identifisere hvilket eller hvilke av
de aktuelle kjennetegnene som har
størst betydning for valg av forsørgel-
sesform i eneforsagerfasen. Resulta-
tet av analysen vises i tabellene 3-5.
Disse tabellene kommenteres i de to
følgende underkapitlene.

Betydningen av kjønn
At langt flere kvinner enn menn opp-
lever livsfasen enslig forsørger, viser
at kvinner og menn ofte stir overfor
ulike muligheter og valg i livet. Dette
har selvfølgelig med biologi å gjøre.
Kvinner føder barn, mens barnefaren
teoretisk sett kan være ukjent og uvi-
tende om fødselen. Men i de fleste
tilfellene, det gjelder i hvert fall når
barnet er over spedbarnsalderen, er
det morsrollen og morsidentiteten
som får avgjørende vekt når barnet
blir boende hos mor og ikke hos far.

I antologien "Studier i kvinners livs-
løp" (Skrede og Tornes 1983), tar for-
fatterne utgangspunkt i at kvinner og
menn har ulike begrensninger og mu-
ligheter til 5. velge sitt livsløp, også
når de ellers er sammenlignbare mht.
bakgrunnsforhold og ressurser. Selv
om utdanningsnivået har blitt jevnet
ut mellom jenter og gutter i løpet av
de siste ti årene, og arbeidsdelingen
mellom kjønnene er blitt lempet på,
er det ikke uten videre slik at kjønns-
identitet og kjønnsroller endres like
raskt. Dette er forhold som er med å
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definere hva som som er "passende"
atferd for kvinner og menn. Dermed
vil det ifølge Skrede og Tomes i reali-
teten være ulike tilpasningsstrategier
som står åpne for kvinner og menn
over livsløpet, dvs. at kvinner og
menn har ulike grader av frihet i for-
hold til ulike aktivitetsområder: "For
eksempel vil en mann ha få - om no-
en - valg med hensyn til det å være
yrkesaktiv eller ikke. En kvinne vil ha
få - om noen - valg med hensyn til
det å ha hovedansvaret for omsorgs-
oppgavene i livet" (s. 10).

Ifølge de samme forfatterne har ulike
forventninger til kvinners og menns
roller, både i oppveksten og som
voksne personer, betydning for hvilke
virksomheter og sosiale sammenhen-
ger man deltar i over livsløpet. I tråd
med normen om "passende" atferd
for en mann, vil han tidlig i livsløpet
måtte velge aktiviteter og gjøremål
som setter han i stand til senere å
delta i yrkeslivet for å kunne forsørge
seg og sine gjennom eget arbeid. Nor-
men om en "passende" atferd for en
kvinne tilsier at hvis hun deltar i
"mannlige" aktiviteter, bør det ikke
vanskeliggjøre, eller det bør kunne
kombineres med, omsorgsforpliktel-
ser overfor andre, først og fremst
egne barn. Samme bakgrunn vil der-
med ikke nødvendigvis innbære de
samme valgmuligheter med hensyn
til framtidige tilpasningsstrategier for
kvinner og menn.

Overgangsstønaden er en kjønnsnOy-
tral ytelse, riktignok med avkortings-
regler etter inntekt, og enslige modre
og enslige fedre står derfor formelt
likt i valget mellom arbeid og trygd.
Når kun få menn benytter denne mu-
ligheten, er det rimelig å tolke dette i
lys av at enslige fedre flest er i en helt
annen livssituasjon enn enslige m0-
dre. Som vi har sett tidligere, er de i
utgangspunktet eldre og mer etablert
på arbeidsmarkedet enn enslige mød-
re, og har dermed større økonomisk

selvstendighet. Vi vet imidlertid lite
om hvor reelt valget av forsørgelse på
overgangsstønad framstår for enslige
fedre i Norge.

En strengt kjønnsdeterministisk hypo-
tese ville tilsi at kjønnsforskjellene i
forsørgelsesform består også etter
kontroll for andre bakgrunnsvariable.
Til en viss grad kan vi si at det er til-
fellet når det gjelder å være stabilt
uten jobb og helt forsørget av over-
gangsstønad, idet det bare er kvinner
som har denne forsørgelsesformen
(tabell 3, jf. også tabell 2). Når det
gjelder kombinert forsørgelse, er
effekten av kjønn tilnærmet den

Koeffisient

Kjønn 
1 mann
0 kvinne

Alder ved start
1 35 år og over
1 30-34 år
1 25-29 år
0 under 25 år

Husholdstilknytning ved start
1 med ektefelle/samboer
0 alene/evt. med foreldre

Antall barn 	 ved start
1 2 eller flere barn
0 1 barn

Hovedbeskjeftigelse ved start
1 annet
1 	heltidsarbeid
1 deltidsarbeid
1 utdanning
0 hjemmeværende

Utdanningsnivå ved start
1 ukjent
1 høy
1 fagutdanning
0 lav

. = uaktuelt
N=617
Andel med forsorgelsesformen 16 prosent
* p < 0,05 "* p < 0,01 "*" p < 0,001

samme med og uten kontroll for de
øvrige bakgrunnsvariablene (tabelle-
ne 2 og 5). Den klare kjønnsforskjel-
len i andel stabilt yrkesaktive som er
helt uavhengig av overgangsstønad,
"forsvinner" imidlertid når vi kontrol-
lerer for livsfase- og familiebakgrunn
og sosioøkonomisk utgangspunkt (ta-
bellene 2 og 4). Det å være selvfor-
sørget ved eget arbeid i eneforsørger-
fasen, har således mer med den en-
keltes totale livssituasjon, og med res-
surser og kompetanse å gjøre, enn
om du er kvinne eller mann. At
"effekten av kjønn" forsvinner når vi
trekker inn de øvrige bakgrunnsfor-
holdene, bekrefter likevel først og

Oddsforhold
	

Kjikvadrat

0,32
0,61
0,71

0,20

1,5

1,2
0,38
0,34
0,55

6,99(*)
0,95
0,14
0,40

-1,155*
-0,490
-0,342

-1,598***

0,393

0,219
-0,976**
- 1,065"
-0,604

-0,049
-1,970(*)
-0,912(*) 



Koeffisient Oddsforhold Kjikvadrat

Kjønn 0,46
1 	 mann 0,251 1,3
0 kvinne

Alder ved start 21,95***
1 	 35 år og over 1,546*** 4,7
1 	 30-34 år 1,844*** 6,3
1 	 25-29 år 1,002* 2,7
0 under 25 år

Husholdstilknytning ved start 16,55***
1 	 med ektefelle/samboer 1,786*** 6,0
0 alene/evt.  med foreldre

Antall barn ved start 4,48*
1 	 2 eller flere barn -0,538* 0,58
0 1 barn

Hovedbeskjeftigelse ved start 42,93***
1 	 annet 1,470(*) 4,3
1 	 heltidsarbeid 2,954*** 19,2
1 	 deltidsarbeid 2,427*"* 11,3
1 	 utdanning 0,241 1,3
0 hjemmeværende

Utdanningsnivå ved start 18,01***
1   ukjent -0,107 0,90
1 	 Noy 1,326**" 3,8

fagutdanning 0,075 1,1
0 lav

N=617
Andel med forsørgelsesformen 23 prosent
* p < 0,05 *" p < 0,01 **" p < 0,001
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fremst at kvinner og menn møter
livsfasen som enslig forsørger med
helt ulik bakgrunn og utgangsposi-
sjon.

Trygd - lite attraktivt for
enslige fedre
Varig eller permanent forsørgelse på
overgangsstønad ser ut til å være en
tilpasning først og fremst for den
gruppen som tidligere gjerne ble kalt
"ugifte mødre", uansett hvilken bak-
grunn eller hvilke ressurser de møter
eneforsagertilværelsen med ellers.
At kvinner er mer varig trygdeavhen-
gige enn menn, kan imidlertid tyde
på at kvinner lettere enn menn velger
trygdeforsørgelse selv om utgangs-

posisjonen ellers er ganske lik. Eller
kanskje rettere: At menn har større
problemer med, eller motvilje mot,
bli varig forsørget av trygd som enslig
forsørger.

Det er dermed grunn til å tro at det å
være kvinne eller mann har en viss
betydning for valg mellom arbeid og
trygd utover det vi litt generelt kan
betegne som ulike livsløp og ulike ut-
gangspunkt. Et stikkord kan være
prioritering av omsorgsrollen i mot-
setning til forsørgerrollen, slik vi
kommenterte tidligere. Det er vel
grunn til å tro at dette fortsatt stikker
dypere hos kvinner enn hos menni°.
Et annet stikkord er mannsrollen,

eller mannsidentiteten, og menns
egne oppfatninger om hva som er
"passende" atferd for en mann (jf.
foran), og at menn i mindre grad enn
kvinner oppfatter at muligheten til å
velge en varig trygdeforsørgelse er
reell. Man kan selvfølgelig stille
spørsmålstegn ved hvor like "ellers
like bakgrunnsforhold" vil være for
kvinner og menn. Sannsynligvis vil
høyt utdannete og tidligere heltidsar-
beidende menn ha hatt, og ha utsik-
ter til, langt høyere arbeidsinntekt
enn kvinner i samme situasjon. Det
vil selvfølgelig ha betydning for hvor
attraktivt og ønskelig varig trygdefor-
sagelse vil framstå for den enkelte.

Eneforsørgere gjør oftest det
som de har gjort før
Å velge permanent selvforsaging ved
lønnet arbeid i eneforsørgerfasen er
fast og fremst et spørsmål om hva
slags type virksomhet og forsørgelse
hun eller han hadde tidligere, da ene-
forsørgerfasen startet. Det å være i
heltidsarbeid i utgangspunktet øker
faktisk sjansen for en slik tilpasning
med 20 ganger (oddsforhold 19,2,
tabell 4) i forhold til å være hjemme-
værende, alle andre forhold holdt
konstant. Tidligere deltidsarbeid bi-
drar også sterkt til permanent selv-
forsørgelse (oddsforhold 11,3, tabell
4). Dette indikerer at det å være i et
arbeidsforhold i det hele tatt, gjor det
langt lettere å være yrkesaktiv også
som enslig forsørger, enn om man
tidligere har vært hjemmearbeiden-
de. Den sterke sammenhengen mel-
lom tidligere yrkesdeltaking og selv-
forsørging i eneforsørgerfasen tyder
på en utstrakt kontinuitet over livslø-
pet, og at det å bli enslig forsørger
ikke representerer et vesentlig brudd
med tidligere virksomhetil. Det kan
synes som om det er lite aktuelt å
leve varig på trygd for dem som i ut-
gangspunktet har tilknytning til ar-
beidslivet. Analysen tyder dessuten,
noe overraskende, på at det å være i
deltidsarbeid i utgangspunktet,



Koeffisient Oddsforhold Kjikvadrat

Kjønn 1,33
1 	 mann -0,749 0,47
0 kvinne

Alder:Ved.:start 0,70
1 	 35 år og over 0,029 1,0

• • i 	30-34 St 0,024 1,0
1 	 25-29 år 0,246 1,3

'• .0 ..uh.der 2.5: at'.

Husholdstilknytning ved start 0,10
1 	 med ektefelle/samboer 0,128 1,1
0 alene/evt med foreldre

Antall barn ved start 1,12
1 	 2 eller flere barn 0,294 1,4
0 1 barn

Hovedbeskjeftigelse ved start 19,73***
1 	 annet -0,475 0,62
1 	 heltidsarbeid -0,013 0,99
1 	 deltidsarbeid 1,026** 2,8
1 	 utdanning -2,158* 0,12
0 hjemmeværende

Utdanningsnivå ved start 6,13(*)
'1 . ukjent 0,688* 2,0

1 	høy 0,037 1,0
fagutdanning • 0,537 1,7

0 lav

N=617
Andel med forsorgelsesformen 13 prosent
* p < 0,05 *" p < 0,01 *"" p < 0,001
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medfører at sjansen for full selvfor-
sørgelse øker mer enn sjansen for
kombinert forsørgelse (i forhold til
tidligere hjemmeværende). Det er
således en klar tendens til at tidligere
deltidsarbeidende går over i full jobb
når de blir alene om A. forsørge seg og
barn(a), uansett øvrige bakgrunns-
forhold. At det først og fremst gjelder
de høyt utdannete, sier imidlertid
noe om at det å forsørge seg uteluk-
kende på eget arbeid, er enklere, og
synes kanskje også mer attraktivt, jo
mer kvalifisert arbeid og jo høyere
lønn man har utsikter til å få.

At det også gjelder tidligere gifte eller
samboende i langt større grad enn

tidligere ugifte og enslige, kan indike-
re at full deltakelse i yrkeslivet som
enslig forsørger forutsetter en viss
"beredskap" av andre omsorgsperso-
ner. Riktignok har mange tidligere
ugifte og enslige foreldre (les: mod-
re), slekt og venner å støtte seg til,
men det er likevel grunn til å tro at
barnets andre forelder (far) er min-
dre til stede her enn for tidligere gifte
eller samboende. Samtidig ser vi at
det å bli enslig forsørger tidlig i livslø-
pet, bidrar til å redusere selvforsag-
elsen. Det kan synes som om indivi-
duelle ressurser og erfaringer som
følger av det å bli voksen, eller å
"modnes", setter viktige rammer for
overgangen til den nye livsfasen og

for livet som enslig forsørger. Og at
dette skjer uavhengig av familiebak-
grunn og sosioøkonomiske ressurser.
Det som noe upresist kalles livserfa-
ring, synes å være særlig avgjørende
for hvordan overgangen til den nye
livsfasen oppleves og organiseres.

Når det gjelder den kombinerte for-
sørgelsesformen, er det få enkeltkjen-
netegn som peker seg ut som særlig
betydningsfulle. Naturlig nok, i et
livsløpsperspektiv, er sjansen for
kombinert tilpasning høy blant dem
som tidligere hadde deltidsjobb. Min-
dre opplagt er det at det å være un-
der utdanning, medfører langt lavere
sjanse for kombinert forsørgelse enn
andre typer hovedbeskjeftigelse for
eneforsørgerfasen (åtte ganger lavere
enn tidligere hjemmeværende og
drøyt 20 ganger lavere enn tidligere
deltidsarbeidende, tabell 5). Det har
imidlertid sammenheng med at man-
ge av dem som var i utdanning, fort-
setter skolegangen i eneforsørger-
fasen, og går ut i full jobb etter av-
sluttet utdanning (Kjeldstad 1997).

1. Administrasjonsdepartementet, Barne- og
familiedepartementet og Sosial- og helse-
departementet har bidratt til finansieringen.

2. Antall registrerte enslige forsørgere vane-
ren avhengig av ulike avgrensninger mht.
samliv og barnas alder. Laveste anslag i 1996
er 96 000 og utgjør mottakere av utvidet bar-
netrygd etter nye regler innført i 1994, dvs.
personer med barn under 16 år og som ikke
er gift, lever i et varig samboerforhold, eller
har nytt barn med ny samboer. Høyeste an-
slag er 190 000, og utgjør enslige mødre og
fedre med hjemmeboende barn uansett al-
der. Enslig mor/far som lever sammen med
en annen voksen uten felles barn, er inldu-
dent.

3. En gift forsørger har ikke rettigheter etter
kap. 12 i folketrygdloven. Ugift samliv er
imidlertid ikke til hinder for at en person
ansees som enslig forsørger etter gjeldende
regler hvis de ikke har felles barn.

4. Ut fra Statistisk sentralbyrås (SSB) utvalgs-
undersøkelse: "Familie- og yrkesundersøkel-
sen 1988" er det i prinsippet mulig å foreta
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enkelte slike sammenligninger. Det er imid-
lertid pr. i dag ikke foretatt analyser ut fra
det materialet som kan benyttes i denne
sammenhengen. Det vil i SSB i løpet av få år
være lagt langt bedre til rette for livsløps-
analyser. Det gjelder f.eks. det pågående ar-
beidet med å opprette den nye SSBs forløps-
database: Trygd - FOB.

5. Tallene som ligger til grunn for dette av-
snittet, er nærmere beskrevet i Kjeldstad
1997. Her redegjøres dessuten for konstruk-
sjon av uavhengige variabler og en rekke
metodiske avveininger mht. både bivariat og
multivariat analyse.

6. Det gjelder 77 prosent av utvalget. Pga. at
opplysninger om høyeste utdanningsnivå er
koblet til fra utdanningsregisteret pr. 1990,
kjenner vi utdanningsnivået ved start bare til
dem som oppnådde sitt høyeste utdannings-
nivå (registrert i 1990) før de ble enslige for-
sørgere.

7. Sammenligningsgrunnlaget er hentet fra
Levekårsundersøkelsen 1987. Jeg antar at
1987 er et relativt representativt tidspunkt
når det gjelder å sammenligne med situasjo-
nen for eneforsørgerfasen for dem som var
eneforsørgere pr. 1990.

8. I 1990 hadde enslige forsørgere uten
yrkestilknytning en inntekt som tilsvarte to
tredjedeler av inntekten til alle enslige for-
sørgere og halvparten av gjennomsnitts-
inntekten til alle norske husholdninger
(husholdsinntekt etter skatt pr. forbruks-
enhet, jf. Andersen mfl. 1995).

9. Dette belyses nærmere empirisk i Kjeldstad
1997.

10. Ikke minst fordi opplysningene for mange
av personene som inngår i datamaterialet,
gjelder flere år bakover i tid, er det grunn til
å tro at tradisjonell kjønnsrolletenkning må
tillegges vekt i denne sammenheng.

11. Det gjelder også utdanning. Det store
flertallet (84 prosent) av dem som var i ut-
danning for de ble enslige forsørgere, fortset-
ter med utdanning i eneforsørgerfasen
(Kjeldstad 1997).
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dodeligUtstoting gir lavere
het hos yrk esaktive

Etter 1960 har yrkes-
aktiviteten blant menn
vært avtagende. En
utstoting fra yrkeslivet
av helsemessige grun-
ner og "frivillig"
uførepensjonering på
grunn av bedre beting-
elser for pensjonering,
har vært med på gi
en friskere yrkesbe-
folkning. Selv om dø-
deligheten er fallende,
er det fortsatt store
ulikheter i dodelighe-
ten mellom yrkes-
klassene gjennom hele
perioden. Ikke alle
yrkesgrupper har opp-
levd like store fall i
dødeligheten, noen
har også opplevd økt
dødelighet.

Jens-Kristian Borgan

Dødelighet i yrkesaktiv alder
Tidlig på 1950-tallet hadde norske
menn og kvinner i yrkesaktiv alder
den laveste dødeligheten som noen
gang var registrert i noe land til da.
Den neste 20-årsperioden fram til be-
gynnelsen av 1970-tallet var en lite
gunstig periode for norske menn.
Som det går fram av figur 1, økte
sannsynligheten for at en 27 år gam-
mel mann skulle d0 for fylte 67 år fra
23,8 til 26,5 prosent i denne perio-
den. Etter den tid har dødeligheten
blant menn i yrkesaktiv alder vært
fallende, og den nådde det tidligere
laveste nivået på siste halvdel av
1980-tallet.

Norske kvinner har hatt et fall i døde-
ligheten i hele etterkrigstida, men
nedgangen har vært svakere enn i en
del andre land, slik at Norge ikke len-
ger ligger på verdenstoppen.

I denne artikkelen (brisker vi å under-
søke hvordan dødelighetsutviklingen
har vært etter yrkesaktivitet for begge
kjønn og i ulike yrkesklasser for
menn.

Dødelighet i yrker
Norsk dødsårsaksstatistikk har ikke
opplysning om yrke eller yrkesaktivi-
tet. Det har imidlertid vært mulig å
koble yrkesopplysninger fra folketel-
lingene i 1960, 1970 og 1980 opp
mot dødsmeldinger over en 10-årspe-
riode etter folketellingen. Dette har
vært gjort ved at personer i alderen
20-64 år ved folketellingen er delt
etter yrkesaktivitet og yrkesklasser;
37 yrkesklasser for yrkesaktive menn
og 14 yrkesklasser for kvinner. Disse
personene er fulgt opp med hensyn
på død den neste 10-årsperioden et-
ter folketellingen.

Statistisk sentralbyrå har tidligere
publisert data om yrkesdødelighet
(Tønnesen 1974, Haldorsen og
Glattre 1976, Kristofersen 1979 og
Borgan og Kristofersen 1986). Tilsva-

Prosent
30 	

..... •Kv i nne * *

o 	
1951-55 1961-65 	 1971-75 	 1981-85

Kilde: Mamelund og Borgan 1996

rende studier er også gjort i de andre
nordiske landene. En samlet nordisk
framstilling er gitt i Andersen (1988).

Yrkesaktivitet
I denne undersøkelsen er en person
regnet som yrkesaktiv i 1970 eller
1980, hvis han eller hun hadde minst
500 timer inntektsgivende arbeid,
inkludert arbeid uten fast lønn i fami-
liebedrift, siste 12 måneder for folke-
tellingen. Folketellingen 1960 har
ikke opplysninger om arbeidstid. Her
har vi i stedet brukt "inntekt av eget
arbeid som viktigste kilde til livsopp-
hold" som definisjon på yrkesakti-
vitet.

Da yrke og alder i denne undersøkel-
sen registreres ved begynnelsen av
10-årsperiodene, og ikke ved død,
behøver ikke de yrkesaktive i under-
søkelsen være yrkesaktive ved død.
Gjennomsnittsalder ved død i yngste
femårs aldersgruppe blir 27,5 år og i
eldste 67,5 år, forutsatt at dødsfalle-
ne fordeler seg jevnt i perioden. Det
blir da tilnærmet sammenliknbart
med dødelighetsendringene beskre-
vet i innledningen til denne artikke-
len.
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Menn
25
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Avtagende yrkesaktivitet blant
menn - økende blant kvinner
I 1960 hadde norske menn mellom
20 og 65 år en yrkesaktivitet på 95
prosent, mens den 20 år senere var
redusert til 85 prosent. For 'winner
økte derimot yrkesaktiviteten fra vel
25 til 53 prosent i den samme perio-
den. Etter 1980 har denne utjevnin-
gen mellom menns og kvinners yrkes-
aktivitet fortsatt med uforminsket
styrke. Etter definisjonen for yrkesak-
tivitet brukt i denne undersøkelsen,
var den falt til rundt regnet 75 pro-
sent blant menn, og steget til rundt
regnet 55 prosent blant kvinner i
1990. Denne utjevningen mellom
menn og kvinner har også fortsatt
etter 1990.

Flere forhold har bidratt til lavere
yrkesaktivitet blant menn:

- En raskere omstilling i arbeidslivet
kan ha bidratt til at flere er blitt
utstøtt av arbeidet ved sviktende
helse.

- Da folketrygden ble innført i 1967
med mulighet for tilleggspensjon,
ble det også mulig å gå over på
uførepensjon ved sviktende helse,
og likevel beholde en akseptabel
inntekt. En del arbeidstakere har
nok gatt over på uførepensjon av
denne grunn. Uføretrygden som
eksisterte før folketrygden ble inn-
fort, gav bare 4 500 kroner i året til
uføretrygdede som ikke hadde
tjenestepensjon knyttet til arbeids-
forholdet.

- Blant de yngste har yrkesaktiviteten
gått ned fordi flere tar utdanning
som varer utover 20-årsalder.

Arbeidsløsheten var lav for 1980, slik
at denne årsaken har hatt liten inn-
virkning på endringene i yrkesaktivi-
teten opp til 1980. Årsakene til den
avtagende yrkesaktiviteten for menn
gjelder i noen grad også for kvinner.

Dette betyr imidlertid lite mot den
store tilgangen på kvinner til yrkesli-
vet som tidligere var hjemmearbei-

dende, eller sannsynligvis hadde blitt
det i tidligere tiders yrkesliv.
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økende forskjeller i dødelighet
mellom yrkespassive og yrkes-
aktive
Yrkespassive menn i yrkesaktiv alder
har mer enn dobbelt så høy dødelig-
het som yrkesaktive menn. Dette
skyldes selvsagt at helsesvikt er vik-
tigste årsak til den manglende yrkes-
aktiviteten.

Fra 1960-tallet til 1980-tallet sank
dødeligheten blant menn i yrkesaktiv
alder med 9 prosent. Reduksjonen
blant yrkesaktive var imidlertid hele
22 prosent. Yrkespassive hadde også
nedgang i dødeligheten. Men tar vi i
betraktning den sterke nedgangen i
yrkesaktiviteten for menn, indikerer
disse tallene en utvikling mot en ster-
kere utstøting, eller mer frivillig
uførepensjonering, fra yrkeslivet mel-
lom 1960 og 1980.

Blant kvinner er bildet tilsvarende.
Mens alle kvinner hadde en nedgang
i dødeligheten på 19 prosent fra
1960-tallet til 1970-tallet, var ned-
gangen blant yrkesaktive hele 35 pro-
sent. Dødelighetsnedgangen blant

Alle yrkespassive
	.. ■_____...

Alle
Alle yrkesaktive

1 1

yrkespassive var derimot bare 3 pro-
sent.

I 1960 var en stor del av de yrkespas-
sive hjemmearbeidende husmødre.
Dette forholdet skyldtes i liten grad
helsemessige forhold. Etter hvert som
yrkesaktiviteten blant kvinner øker,
vil en stadig større andel av de gjen-
værende yrkespassive være ute av yr-
keslivet på grunn av helsesvikt. Dette
fører til en relativt dårligere stilling
for yrkespassive kvinner. Det er mulig
at også arbeidsmarkedet for kvinner
har fått en sterkere utstøting av per-
soner med sviktende helse. Dette for-
holdet blir imidlertid i tilfelle helt do-
minert av den store tilgangen av "fris-
ke" kvinner til yrkeslivet.

Store forskjeller i dødeligheten
i yrkesklasser blant menn
Kvinner hadde tidligere en lav yrkes-
deltaking, samtidig som det er mind-
re ulikheter i dødeligheten mellom
yrkesklassene for kvinner. Av denne
grunn, og av plasshensyn, er aysnittet
som omhandler dødelighetsforskjeller
i yrker begrenset til menn.

Lærere og andre i pedagogisk arbeid
var den yrkesklassen som hadde rela-
tivt lavest dødelighet blant menn i
alle de tre 10-årsperiodene. Denne
yrkesklassen hadde også en svak rela-
tiv forbedring i perioden. GArdbruke-
re og ingeniører og andre i teknisk og
naturvitenskapelig arbeid har også i
hele perioden vært blant yrkesklasser
med den laveste dødeligheten.

I den andre enden av skalaen har
dekks- og maskinmannskap og hotell-
og restaurantarbeidere hele tiden
vært de to yrkesklassene med den
høyeste dødeligheten.

Helsepersonell og ledere innen of-
fentlig administrasjon og bedriftsle-
dere er yrkesklasser med relativt lav
dødelighet, og som har hatt en guns-
tig utvikling i dødeligheten i perioden
i forhold til de fleste andre yrkes-
klasser.

Yrkesklassen som omfatter kunstne-
re, joumalister og reklamefolk, har
gått fra en dødelighet klart over gjen-
nomsnittet for yrkesaktive til klart
under i løpet av en 20-årsperiode.
Grossister, detaljister, forsikringssel-
gere, handelsreisende mv., brann-,
politi- og tolltjenestemenn samt gra-
fiske arbeidere har fått redusert sin
dødelighet til gjennomsnittet, etter
tidligere å ha ligget klart over. Skips-
befal er et eksempel på en yrkesklas-
se med et sterkt fall i dødeligheten
siste 10-årsperiode, men hvor døde-
ligheten fortsatt er klart over gjen-
nomsnittet.

Yrkesaktive i primærnæringene, som
skogsarbeidere, gårdbrukere og fiske-
re, har hatt en mindre gunstig utvik-
ling i dødeligheten enn de fleste and-
re yrkesklasser. Gårdbrukere og
skogsarbeidere har imidlertid fortsatt
lav dødelighet.

Murere, stein-, jord- og sementarbei-
dere og andre anleggsarbeidere og
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SMR1

1970-80 	 1980-90Yrkesklasse 1960-70

Lærere og andre i pedagogisk arbeid
Ingeniører, andre i teknisk og naturvitenskapelig arbeid
Gårdbrukere
Helsepersonell
Prester, jurister og andre i humanistisk arbeid
Ledere innen off. adm., bedriftsledere mv.
Kunstnere, journalister og reklamefolk
Snekkere og sagbruksarbeidere
Militært arbeid
Skogsarbeidere
Butikkekspeditører, salgsfunksjonærer, butikksjefer  mv. 	
Elektroarbeidere
Grossister, detaljister, forsikringsselgere, handelsreisende mv.

Alle yrkesaktive

Personell i lufttrafikk, jernbane og trafikkledelse
Grafiske arbeidere
Brann-, politi- og tolltjenestemenn
Kontorister, kasserere og bokholdere
Gårdsarbeidere mv.
Jern- og metallvarearbeidere
Betong-, gummi- og plastvarearbeidere
Tekstilarbeidere, møbeltapetserere og skotøyarbeidere
Vaktmestere og rengjøringspersonell 	
Post- og telefunksjonærer, postbud mv.
Bygningsmalere og tapetserere
Murere, stein-, jord- og sementarbeidere, andre anleggsarbeidere
Kjemiske  prosessarbeidere, papirarbeidere my.
Skipsbefal
Næringsmiddelarbeidere mv.
Annet sivilt arbeid
Sjåfører (veitrafikk, sporvogn og T-bane)
Gruve- og sprengningsarbeidere, oljearbeidere
Smelteverks- og stroperiarbeidere
Fiskere
Maskinister (faste anlegg), anleggsmaskinkjorere mv.
Laste-, losse- og lagerarbeidere
Hotell- og restaurantarbeidere,  servitører
Dekks- og maskinmannskap (sjømenn)

73 	 72 	 70
81 	 76 	 77
75 	 78 	 82

101 	 88 	 83
84 	 91 	 85
99 	 94 	 86

113 	 100 	 89
86 	 87 	 92
96 	 90 	 92
76 	 78 	 95

104 	 101 	 97
104 	 99 	 97
117 	 108 	 100

100 	100	 100

	 96 • 	 .100 • 	 101
116 	 107 	 103
117 • 	 .105 	 •.• 	 103
105 	 100 	 104

95. • 	 • • 93 	 104.
113 	 110 	 105

: 109.	 114 	 105 •
108 	 107 	 108
118 	114	 109
112 	 105 	 111

	

1.0.9 	 111..
99 	 103 	 111

	112 i112:. 	 .11.1
132 	 133 	 113
115 . 	 :106 	 115:
105 	 127 	 115

	112 '113 	 .118
113 	 115 	 119

13'. 	 • 	 .121
110 	 115 	 122
117 	 ••• .107 • 	 123
120 	 121 	 127

	

143 	 . 	 ..144
155 	 167 	 159

SMR = 100 for dødeligheten for alle yrkesaktive menn i hver 10-årsperiode
Kilde: Upublisert materiale i Statistisk sentralbyrå
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tive menn i 1980-1990 lik 100, hadde
yrkesklassen av kunstnere, journalis-
ter og reklamefolk den sterkeste
dødelighetsnedgangen med 39 pro-
sent i perioden. Helsepersonell hadde
også en betydelig dødelighetsned-
gang i perioden, med 36 prosent. Fra
den nest siste 10-årsperioden til den
siste hadde skipsbefal den sterkeste
dødelighetsnedgangen (28 prosent).

Skogsarbeidere har hatt den minst
gunstige utviklingen i dødeligheten i
perioden, med en nedgang i dødelig-
heten på bare 3 prosent. Nedgangen
har vært 13 prosent for yrkesklassen
av murere, stein-, jord og sementar-
beidere, anleggsarbeidere og for
smelteverksarbeidere. Til sammenlik-
ning har gruppen av alle yrkesaktive,
som tidligere nevnt, hatt en dødelig-
hetsnedgang på 22 prosent i perio-
den.

Dødsårsakene
For nesten alle yrkesklasser har ned-
gangen i hjerte- og kardødeligheten
vært større enn reduksjonen i den
totale dødeligheten, og det er særlig
yrkesklassene med den største ned-
gangen i dødelighet som har hatt
ekstra sterkt fall i hjerte- og kardøde-
ligheten. Yrkesklassen av kunstnere,
journalister og reklamefolk og yrkes-
klassen helsepersonell har fått halvert
dødeligheten av denne årsaken fra
1960-tallet til 1980-tallet. Skogsarbei-
dere har derimot hatt en stigende
hjerte- og kardødelighet i perioden
(se figur).

smelteverks- og støperiarbeidere er
også yrkesklasser med en negativ
dødelighetsutvikling i perioden.

Nesten al le yrkesklasser har
hatt avtagende dødelighet
Med unntak av skogsarbeidere, ble
det for alle yrkesklasser av menn re-

gistrert en nedgang i dødeligheten fra
en 10-årsperiode til den neste i hele
perioden mellom 1960 og 1990. Som
det går fram av det som er beskrevet
tidligere, har nedgangen ikke vært
den samme for menn i alle yrkesklas-
ser. Hvis vi setter den aldersstandar-
diserte dødeligheten for alle yrkesak-

Kreftdødeligheten har endret seg lite
gjennom de 30 årene vi studerer i
denne undersøkelsen. Det er imidler-
tid noen unntak: Helsepersonell og
grafiske arbeidere hadde en reduk-
sjon i kreftdødeligheten på henholds-
vis 30 og 29 prosent i perioden.
Skogsarbeidere har på den annen si-
de hatt stigende kreftdødelighet, selv
om denne hele tiden har ligget under
gjennomsnittet.
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Vi kan karakterisere dødelighetsutvik-
lingen for enkelte utvalgte yrkesklas-
ser på følgende måte:

Lærere har lav dødelighet av
alle årsaker
Som tidligere nevnt, har lærere og
andre i pedagogisk arbeid vært den
yrkesklassen som har hatt lavest d.0-
delighet i hele perioden. Dødelighe-
ten har hele tiden vært lav av alle Ar-
saker. Fra 1970-årene til 1980-årene
hadde lærere en nedgang i hjerte- og
kardødeligheten som var klart sterke-
re enn gjennomsnittet. På 1960-tallet
hadde lærere en dødelighet av ulyk-
ker og selvmord som lå under en tre-
del av gjennomsnittet. På 1980-tallet
var dette dødelighetsnivået økt til
halvparten for ulykker og to tredeler
for selvmord. Lærere var likevel den
yrkesgruppen som hadde den laveste
selvmordsraten også på 1980-tallet.

Gårdbrukere taper terreng i
hjerte- og kardødeligheten
Gårdbrukere har i hele perioden vært
blant yrkesgruppene med lavest dø-
delighet. Relativt sett har imidlertid
gårdbrukere hatt en mindre gunstig
utvikling enn mange andre yrkesklas-
ser. Hovedårsaken til dette har vært
en svakere nedgang i hjerte- og kar-
dødeligheten enn andre yrkesklasser.

Helsepersonell har hatt en
gunstig utvikling i dødelighe-
ten
I motsetning til de fleste yrkesklasser
har helsepersonell hatt en sterk ned-
gang i kreftdødeligheten i perioden.
Nedgangen i hjerte- og kardødelighe-
ten har også vært sterkere enn i de
fleste andre yrker. Helsepersonell har
en relativt lav ulykkesdødelighet,
men selvmordsdødeligheten er høy.

Kunstnere, journalister og
reklamefolk har avtagende
dødelighet
Yrkesklassen som består av kunstne-
re, journalister og reklamefolk, har

hatt en dødelighetsutvikling som lig-
ner den for helsepersonell, men nivå-
et er hele tiden noe høyere. Hjerte-
og kardødeligheten er redusert klart
mer enn for de fleste andre yrkes-
klasser. Kreftdødeligheten er også
redusert, men nivået ligger fortsatt
over gjennomsnittet.

Dekks- og maskinmannskap
(sjømenn) har høyest dødelig-
het
Sjømenn (dekks- og maskinmann-
skap) har hele tiden vært blant yrkes-

klassene med høy dødelighet. Døde-
ligheten er over gjennomsnittet av
alle årsaker. Utviklingen av dødelig-
heten av hjerte- og karsykdommer og
kreft har vært mindre gunstig enn for
andre yrkesklasser. Overdødeligheten
av disse årsakene er imidlertid lavere
enn for de fleste andre dødsårsaker.

Hotell- og restaurantarbeidere
og servitører har hele tiden
høy dødelighet
Hotell- og restaurantarbeidere og ser-
vitører har en vesentlig overdødelig-
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het av de fleste dødsårsaker i hele
perioden. Utviklingen har vært nokså
parallell med gjennomsnittet, bortsett
fra en sterkere reduksjon i hjerte- og
kardødeligheten.

Fiskere forverrer sin posisjon
Fiskere har hele tiden hatt en døde-
lighet over gjennomsnittet av alle yr-
kesaktive. Overdødeligheten er også
økende (fra 10 til 22 prosent over en
20-årsperiode). Fiskere har meget
høy ulykkesdødelighet, og utviklin-
gen i ulykkesdødeligheten har vært

mer negativ enn for de fleste andre
yrkesklasser. Ulykker er faktisk ho-
vedårsaken til at fiskerne har hatt en
mindre positiv dødelighetsutvikling
enn de fleste andre yrkesklasser.
Selvmordsdødeligheten er imidlertid
klart under gjennomsnittet.

Skogsarbeidere med økende
dødelighet siste 10-årsperiode
Skogsarbeidere har lenge vært blant
yrkesklasser med den laveste dødelig-
heten. Den siste 10-årsperioden var
imidlertid lite gunstig for skogsarbei-

dere. Som eneste yrkesklasse ble det
observert en økning i dødeligheten
fra 1970-tallet til 1980-tallet. Døde-
ligheten var imidlertid fortsatt under
gjennomsnittet for alle yrkesaktive.
Skogsarbeidere har tidligere hatt re-
lativt lav hjerte- og kardødelighet.
Den siste 10-årsperioden var denne
nær gjennomsnittet. Denne yrkes-
klassen har alltid hatt overdødelighet
av ulykker og selvmord.

Mulige årsaker til ulik dødelig-
hetsutvikling i yrkesklassene
De fleste yrkesklassene har hatt til-
nærmet den samme relative døde-
lighetsnedgangen gjennom alle de 30
årene som er dekket av denne under-
søkelsen. Som beskrevet over, er det
imidlertid en del unntak. Det kan væ-
re flere hypoteser for slike trender:

- Mekanisering eller andre ytre
forhold kan endre yrkenes karakter
over tid.

- At et yrke vokser eller avtar i antall,
kan også påvirke sammensetningen
av personene i yrkene.

- Sammensetningen av befolkningen
i yrkesklasser er et kompromiss
mellom ønsket om homogene
grupper og ønsket om en viss
størrelse på gruppen. Selv om
gruppene er satt sammen for å
være så homogene som mulig, kan
likevel en endret fordeling mellom
yrkene som inngår i yrkesklassene,
fore til endret relativ dødelighet for
yrkesklassen over tid.

Nedenfor vil vi vurdere disse hypote-
sene på noen yrkesklasser som har
endret sin relative stilling gjennom
perioden vi studerer:

Primærnæringene, det vil si gArdbru-
kere, gårdsarbeidere mv., skogsarbei-
dere og fiskere, har fått forverret sin
relative stilling i perioden. Dette er
næringer som har vært utsatt for
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sterk mekanisering og redusert syssel-
setting. I 1960 tilhørte 23 prosent av
yrkesaktive menn mellom 20 og 65 år
disse næringene. I 1970 var andelen
redusert til vel 13 prosent og i 1980
til 8 prosent. Det er særlig den gunsti-
ge utviklingen i hjerte- og kardødelig-
heten som ikke i samme grad har
nådd primærnæringene. Livsstilsend-
ringene, som sannsynligvis er årsak til
den sterke reduksjonen i hjerte- og
kardødeligheten i befolkningen, har
antakelig i svakere grad nådd folk i
primærnæringene. Yrker med en av-
tagende andel av sysselsettingen har
en lavere nyrekruttering. Denne yr-
kesbefolkningen blir derfor eldre, og
vil av denne grunn i mindre grad
endre livsstil.

Dødeligheten i primærnæringene har
vært kjennetegnet av relativt høy dø-
delighet i lavere aldersklasser og
blant de aller laveste i de høyere al-
dersklasser. En grunn for dette er en
relativt høy ulykkesdødelighet. I den
senere tid har dette mønsteret også
endret seg mer mot det gjennomsnitt-
lige. Dette kan skyldes at det nå et-

mindre ulikheter mellom folk i pri-
mærnæringene og folk i andre nærin-
ger. For fiskere og særlig for skogsar-
beidere kan den relativt lavere døde-
ligheten i høy alder komme av en se-
leksjon ut av yrket for helsemessig
svakere individer. Dette er neppe i
samme grad tilfelle med gårdbrukere.

Helsepersonell er en yrkesgruppe
som har hatt en motsatt utvikling av
yrkesaktive i primærnæringene.
Gruppen er mye mindre, men den
relative andelen er fordoblet fra 1960
til 1980, idet den har økt fra 0,8 til
1,7 prosent av alle yrkesaktive. Leger
og tannleger utgjør en vesentlig andel
av mannlig helsepersonell, med 65
prosent i 1960, 60 prosent i 1970 og
51 prosent i 1980. Det er fristende å
antyde at den sterke forbedringen i
hjerte- og kar- og kreftdødeligheten i
denne yrkesklassen, skyldes at denne

yrkesgruppen har de beste forutset-
ninger for å nyttiggjøre seg ny kunn-
skap om en sunn livsstil.

Som nevnt over, er legenes og tann-
legenes relative andel av mannlig hel-
sepersonell blitt redusert, mens andre
grupper har økt sin andel. Den sterke
nedgangen i dødeligheten blant hel-
sepersonell skyldes ikke dette forhol-
det, da leger og tannleger hele tiden
har hatt lavere dødelighet enn annet
helsepersonell, og utviklingen har
vært nokså parallell.

Yrkesklassen av kunstnere, journalis-
ter og reklamefolk har, som tidligere
nevnt, hatt en meget gunstig utvik-
ling i dødeligheten. Denne gruppen
er doblet i antall fra 1960 til 1980.
Journalistenes og reklamefolkenes
andel har økt, mens kunstnerne har
fått en redusert andel. Den relative
dødelighetsnedgangen er imidlertid
for stor til at årsaken til det sterke
fallet i dødeligheten utelukkende kan
skyldes dette forholdet. Denne yrkes-
klassen har dødelighetsnedgang i alle
aldersklasser, men størst blant de
eldste. I den eldste aldersgruppen er
dødeligheten halvert over en 20-års-
periode. Det kreves mer inngående
undersøkelser for å finne årsakene til
den sterke nedgangen i dødeligheten
for yrkesklassen av kunstnere, jour-
nalister og reklamefolk.

Trolig ytterligere nedgang i
dødeligheten
Observasjonsperioden for denne un-
dersøkelsen slutter i 1990. Etter 1990
er det observert et sterkere fall i dø-
deligheten enn tidligere. På grunnlag
av dødeligheten i de fire første årene
etter 1990, vil dødssannsynligheten
mellom 27 og 67 år for menn være
vel 21 prosent og for kvinner knapt
12 prosent. Samtidig har yrkesaktivi-
teten fortsatt å synke for menn og
stige for kvinner. Hvis tendensen til
utstøting fra yrkeslivet eller "frivillig"
uførepensjonering blant menn med

sviktende helse har fortsatt, har det
trolig vært et fall i dødeligheten i
mange yrkesklasser på 1990-tallet
som er sterkere enn det som er pre-
sentert i denne undersøkelsen. Tilsva-
rende undersøkelse på grunnlag av
folketellingen i 1990 kan dessverre
ikke utføres, da denne folketellingen
bare var en utvalgstelling for opplys-
ninger som ikke kan hentes fra per-
sonregistre. Yrke er et slikt kjenne-
merke. Det som er mulig, er å regne
yrkesdødelighet på 1990-tallet på
grunnlag av yrke i 1980.
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Etter samlivsbruddet:
Samlivsbrudd og økonomi

Far har best økonomi

Bidragsytere kommer
bedre ut økonomisk
enn mottakere av
barnebidrag. Storrel-
sen på inntekt etter
skatt er tilnærmet lik i
yter- og mottakerhus-
holdningene, men
bidragsmottakere bor
i større husholdninger
og inntekten må der-
for forsørge flere per-
soner. Ni av ti bidrags-
ytere er menn, en like
høy andel av motta-
kerne er kvinner. Jo
høyere inntekt bi-
dragsmottaker har, jo
høyere bidrag får mot-
takeren.

Ingrid Melby

I forbindelse med gjennomgang av
regelverket for barnebidrag har det
vært en del fokus på både bidragsyte-
re og bidragsmottakere. Temaet duk-
ker også med jevne mellomrom opp
når levekår og fordeling diskuteres,
og gruppenes økonomi settes ofte

opp mot hverandre. I artikkelen er
det brukt opplysninger fra inntekts-
og formuesundersøkelsen i Statistisk
sentralbyrå for å gi et bilde av hvor-
dan en gjennomsnittlig bidragsyters
og bidragsmottakers husholdning har
det økonomisk.



Samlivsbrudd og økonomi
	

Samfunnsspeilet 1/97

Tall fra Rikstrygdeverket viser at det i
1994 var 116 261 bamebidragsmot-
takere og 109 943 -ytere som fikk
sine bidrag fastsatt og innkrevd av
det offentlige. I tillegg kommer
bidragsytere og -mottakere som inn-
går avtale om betaling privat. Dette

elder ca. 12 prosent av barna det
es bidrag for.

Ut fra opplysninger på selvangivelsen
har vi mulighet til å gjenkjenne bi-
dragsmottakere og bidragsytere ved
at bidraget føres som inntekt for mot-
taker og gir rett til fradrag for
bidragsyterl. I tillegg til å omfatte
bidrag som blir administrert av det
offentlige vil sannsynligvis en del av
de som inngår private avtaler om
barnebidrag også inngå i populasjo-
nen som avgrenses ved hjelp av
selvangivelsen. Årsaken er de skatte-
messige incentiver som bidragsyter
har for å oppgi sine betalte bidrag.

Tall fra selvangivelsesstatistikken
1994 viser at det var 117 995 som
hadde ført inntekt på posten mottatte
bidrag for barn, og 122 832 som had-
de ført fradrag for pliktige under-
holdsbidrag. I resten av artikkelen vil
barnebidragsytere og -mottakere bli

definert ut fra hva som er fort i disse
postene i selvangivelsen.

Fordelt på kjønn er over 90 prosent
av bamebidragsmottakeme kvinner,
mens de utgjør under 10 prosent av
bidragsyterne. 7 000 personer er bå-
de bidragsmottakere og bidragsytere,
3 820 av disse er kvinner.

Personer som både mottar og betaler
bidrag er i denne artikkelen inkludert
i datamaterialet til begge grupper. Vi
har altså noen personer og hushold-
ninger som inngår både som bidrags-
ytere og bidragsmottakere.

Høyest barnebidrag til dem
med høyest inntekt
Bidragsyterne betalte i gjennomsnitt
21 000 kroner i barnebidrag, mens
bidragsmottakeme gjennomsnittlig
mottok 19 300 kroner i bidrag i
1994. En årsak til at bidragsyterne
betaler mer i bidrag enn det som blir
mottatt, er at staten beholder en del
av bidraget utover bidragsforskudd
(minstebeløp) når bidragsmottaker
mottar overgangsstønad.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt blant
bidragsyterne er 234 000 kroner.

Prosent
15
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Bruttoinntekt i 1 000 kroner

Betalte bidrag i 1 000 kroner
Betalte bidrag i prosent av
bruttoinntekt

Kilde: Selvangivelsesstatistikk 1994

Dette er over 50 prosent mer enn
bruttoinntekten blant bidragsmotta-
kerne. Gjennomsnittet blant motta-
kerne er på 154 000 kroner. Brutto-
inntekt omfatter all skattepliktig inn-
tekt som inngår i selvangivelsen før
fradrag.

Blant bidragsmottakerne øker mot-
tatt bidrag med bruttoinntekten. Bi-
dragsmottakere med bruttoinntekt
under 100 000 mottar i gjennomsnitt
16 000 kroner i barnebidrag i året,
mens de med bruttoinntekt på
300 000 til 399 999 kroner gjennom-
snittlig mottar høyest bidrag med et
gjennomsnitt på 28 200 kroner.

Forskjellen skyldes ikke at bidrags-
mottakere med høy inntekt har flere
barn. Tall fra inntekts- og formues-
undersøkelsen for husholdninger vi-
ser at gjennomsnittlig antall barn er
om lag 1,5 uavhengig av bruttoinn-

1 000 kroner
60

10

5
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tektens størrelse. Forskjellen tyder
heller på en positiv sammenheng
mellom foreldrenes inntekt, hvis far
har høy inntekt vil i mange tilfeller
også mor ha høy inntekt.

Grupperer vi bidragsyterne etter brut-
toinntekt er det de med lavest brutto-
inntekt som betaler størst andel av
inntekten i bidrag. For ytere med
bruttoinntekt under 100 000 kroner
utgjør bidrag over 13 prosent av
bruttoinntekten. Personer som har
400 000 eller mer i bruttoinntekt be-
taler i gjennomsnitt 6 prosent av
bruttoinntekten i bidrag.

Med bruttoinntekt som sammenlig-
ningsgrunnlag får vi kun frem samlet
skattemessig inntekt for de to grup-
pene, og denne størrelsen sier ikke så
mye om økonomiske forskjeller mel-
lom bidragsmottaker og -yter. Det er
ikke tatt hensyn til at skattereglene

behandler disse gruppene ulikt. Be-
talte bidrag er ikke trukket fra brutto-
inntekten. I tillegg får bidragsmotta-
keren barnetrygd som ikke er med i
bruttoinntektsbegrepet. Vi vil derfor
bruke et annet inntektsbegrep - inn-
tekt etter skatt - når vi skal studere de
økonomiske levekårene blant bidrags-
ytere og -mottakere.

Vi går derfor over til å bruke "hus-
holdning" som enhet, og baserer oss
da på tall fra Inntekts- og formues-
undersøkelsen for husholdninger
1994.

To av tre mottakere er enslige
forsørgere, halvparten av
yterne er enslige
En gjennomsnittlig bidragsmottakers
husholdning består av tre personer,
mens yterhusholdningene gjennom-
snittlig består av to personer. I mot-

Bidragsmottakere

Kilde: Inntekts- og formuesundersøkelsen 1994

takerhusholdningen bor det gjen-
nomsnittlig 1,6 barn, mot 0,6 barn i
yterhusholdningen.

Ser vi nærmere på husholdningens
sammensetning finner vi at nær halv-
parten av bidragsyterne bor alene.
Drøyt en av ti bidragsytere bor i par-
forhold uten barn, mens en firedel
bor i parforhold med barn der yngste
barn er mellom 0 og 17 år.

Blant bidragsmottakerne bor nær en
tredel i parforhold med barn, mens to
tredeler er enslige voksne med barn.

Like stor husholdnings-
inntekt....
Inntekts- og formuesundersøkelsen
for husholdninger 1994 viser at inn-
tekt etter skatt minus betalte bidrag
var tilnærmet helt lik for husholdnin-
ger med hhv. bidragsytere og -motta-
kere. Bidragsyternes husholdninger
hadde en gjennomsnittlig inntekt på
228 100 kroner, mens mottakerhus-
holdningene tjente 227 300 kroner.

Tabell 1 viser en oppstilling av hus-
holdningenes inntekter til hhv.
bidragsyter og bidragsmottaker. Det

Bidragsytere

Enslige 48%

1 000 kroner
30

20
Et annet moment er at "person" ikke
alltid er en egnet enhet når vi skal se
nærmere på økonomiske levekår. Per-

10	 soner som bor sammen med andre
kan dra nytte av deres inntekter, eller
de må forsørge familien med sin egen
inntekt.
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Bidrags- 	 Bidrags-
ytere mottakere

Yrkesinntekt
	

272199 	176425:

Lønn
	

237 982 	 163 444
Netto næringsinntekt
før av- og ned-
skrivninger 	 34 217

Brutto kapitalinntekt 11 024
Inntekt av prosent-
lignet
	

2 021
Renter av bankinn-
skudd mm. . 	 2 969
Aksjeutbytte inkl.
utbytte:. 	 1 993
Avkastning på spare-
delen av livSforsikring. • 	 173::
Andre kapitalinntekter 	 3 868

Overføringer mottatt 37 383
Ytelser fra folketrygden 19 684 
Tjenestepensjon m.m. 	 1 484
Mottatte bidrag m.m. 	 3 302
Barnetrygd
	

7 230
Bostøtte
	

393
Stipend
	

888
Forsørgerfradrag
	

1 101
Andre overføringer
	

3 300

Samlet inntekt for
fradrag for gjelds-
renter og bolig-
selskapsutgifter 	

 
320 606

Sum utlignet skatt
	

71 605

Inntekt etter skatt
	

249 001
Gjeldsrenter
	

30 274
- Andel av bolig-

selskapsutgifter
	

1 020

Disponibel inntekt 217 707	 	 202 453
Disponibel inntekt -
bet. bidrag 	 196 766 	 199 834
Inntekt etter skatt -
bet. bidrag 	 228 060 	 227 276

Kilde: Inntekts - og formuesundersøkelsen 1994

er konstruert et inntektsbegrep - inn-
tekt etter skatt minus betalte bidrag -
som består av disponibel inntekt
pluss gjeldsrenter pluss andel av
boligselskapsutgifter minus betalte

bidrag. Inntekt etter skatt er et mye
brukt inntektsbegrep, og gir i mange
tilfeller et bedre bilde av de økono-
miske forholdene enn disponibel inn-
tekt. Ett moment er at det er frivillig
å ta opp gjeld slik at gjeldsrenter ikke
bør trekkes fra inntekten for de øko-
nomiske levekår diskuteres. Et annet
moment er at gjeldsrenter ofte er be-
taling på boliglån, og disponibel inn-
tekt vil derfor undervurdere inntekte-
ne til de som har kjøpt bolig i forhold
til de som leier bolig. Vi har også
valgt å trekke fra betalte bidrag, fordi
dette er inntekter som bidragsyter
ikke disponerer selv. I tillegg er
bidraget med på inntektssiden hos
bidragsmottaker.

Ser vi på inntektssammensetningen
har husholdninger som yter bidrag en
gjennomsnittlig yrkesinntekt på
272 000 kroner. Dette er nesten
100 000 høyere enn gjennomsnittet
for husholdninger som mottar bidrag.
Yrkesinntekten for disse husholdning-
ene er 176 000 kroner i gjennom-
snitt.

Husholdninger med bidragsmottake-
re mottar over dobbelt så mye i over-
foringer som bidragsyternes hushold-
ninger. Gjennomsnittlig mottatte
overføringer er på 88 900 kroner,
hvor ytelser fra folketrygden, mottat-
te bidrag og barnetrygd utgjør over
20 000 kroner hver.

Nær halvparten av både bidragsyte-
res og bidragsmottakeres husholdnin-
ger har 200 000 kroner eller mer i
inntekt etter skatt. Blant husholdnin-
ger med lavere inntekt finner vi flere
bidragsyteres husholdninger enn
mottakerhusholdninger i det laveste
inntektsintervallet på under 100 000
i inntekt etter skatt.

Som tidligere nevnt er to tredeler av
bidragsmottakerne enslige forsørge-
re. Denne gruppen har gjennomsnitt-
lig 176 600 kroner i inntekt etter

skatt minus betalt bidrag. Gjennom-
snittet for mottakere som bor i par-
forhold med barn er nær 90 prosent
høyere med 330 400 kroner.

De enslige bidragsyterne har gjen-
nomsnittlig 149 000 kroner i inntekt
etter skatt (fratrukket betalt bidrag).
Denne gruppen utgjør ca. halvparten
av bidragsyterne. Bidragsytere som
bor i parforhold med barn har
gjenomsnittlig 323 800 kroner i inn-
tekt etter skatt etter at bidraget er
betalt.

.... men ikke når vi justerer for
husholdningsstørrelse
Som tidligere nevnt er inntekt etter
skatt (med fradrag for betalt bidrag)
tilnærmet lik for husholdninger med
hhv. bidragsmottakere og -ytere. Det
betyr ikke dermed at de har det like
bra økonomisk. Skal man sammenlig-
ne inntekt mellom ulike hushold-
ningstyper er det mange faktorer
man bør ta hensyn til. For det første
er det selvsagt forskjell på om det er
én eller sju personer som skal leve av
inntekten. Alder på personene kan
også ha betydning. Det kan også ar-
gumenteres for at f.eks. geografisk
beliggenhet har betydning for hvor-
dan husholdninger skal sammenlig-
nes økonomisk.

Husholdninger som henholdsvis yter
og mottar bidrag varierer med antall
personer. Som nevnt ovenfor består
husholdninger med bidragsmottakere
gjennomsnittlig av én person mer
enn bidragsyternes husholdninger.
Når de har lik inntekt etter skatt er
det derfor naturlig å anta at bidrags-
yters husholdning har det bedre
økonomisk enn bidragsmottakers
husholdning.

En måte å sammenligne husholdnin-
ger med forskjellig sammensetning
på er å bruke ekvivalensskalaer. En
ekvivalensskala justerer hushold-
ningsinntekten ut fra kriterier som

12 982

7 177

1 903

1 475

2 439

96
1 264

88 945
28 187

1 104
20 008
26 028
2 286
1 617
3 106
6 608

272 548
42 653

229 895
25: 880 ,

1 562
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f.eks. antall personer og alder på per-
sonene i husholdningen, slik at inn-
tekten til ulike husholdningstyper kan
sammenlignes direkte.

Vi har valgt å bruke tre forskjellige
ekvivalensskalaer for h sammenligne
inntekten til bidragsytere og -motta-
kere. Den ene er OECD-skalaen som
har vært mye brukt i Norge. Skalaen
gir første voksne vekten 1, de reste-

rende voksne får vekten 0,7 hver,
mens barn får vekten 0,5 hver. Ut fra
denne skalaen må inntekten til en
husholdning på to voksne og to barn
deles på 2,7 for å sammenlignes med
inntekten til en enslig. Den andre
skalaen vi bruker tar bare hensyn til
antall personer i husholdningen. Inn-
tekten til en husholdning deles på
antall personer i husholdningen opp-
høyd i 0,5 (elastisitet på 0,5). Den

tredje skalaen legger størst vekt på
stordriftsfordeler ved at inntekten
deles på antall personer opphøyd i
0,33 (elastisitet på 0,33).

Med OECD-skalaen ma altså en hus-
holdning på to voksne og to barn ha
2,7 ganger så høy inntekt som en ens-
lig for å ha det like bra økonomisk,
mens ved bruk av skalaen med elasti-
sitet på 0,5, må den samme hushold-
ningen bare ha to ganger så høy inn-
tekt som den enslige. Skalaen med
elastisitet på 0,33 legger størst vekt
på stordriftsfordelene, og her må hus-
holdningen på fire bare ha 1,59 gan-
ger sa boy inntekt som den enslige.
Se for øvrig NOU 1996:13 Offentlige
overføringer til barnefamilier for nær-
mere drøfting av stordriftsfordeler.

Beregningen av ekvivalentinntekt be-
skrevet ovenfor tar ikke hensyn til at
bidragsyter har samværsrett med bar-
na. Bidragsyter må derfor i perioder
forsørge flere enn det tas hensyn til i
beregningene. Videre kan det tenkes
at bidragsyteren må investere i bil
eller større bolig enn vedkommende
ellers hadde trengt, fordi han eller
hun må kunne losjere og transportere
sine barn når de er på besøk.

Bidragsyterne har høyest
ekvivalenti nntekt
Tabell 2 viser ekvivalentinntekten til
husholdninger som hhv. betaler og
mottar bidrag. Når vi her justerer for
husholdningsstørrelse, finner vi at
bidragsyternes husholdninger kom-
mer bedre ut enn mottakerne uansett
hvilken av de tre skalaene vi velger.
Ved bruk av OECD-skalaen har bi-
dragsmottakernes husholdninger en
ekvivalensinntekt som er 76 prosent
av bidragsyternes ekvivalensinntekt.
Med skalaen som har en elastisitet på
0,5 utgjør mottakernes ekvivalens-
inntekt 80 prosent av yternes inntekt,
mens tilsvarende andel ved bruk av
skalaen som legger størst vekt på
stordriftsfordelene er 87 prosent.
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Mottakere Ytere   

	Par
	

Mor/far
	

Par
	m/barn	 m/barn 	 Par 	 m/barn

Alle
	 0-17 år
	 0-17 år 	 Annet 	 Alle

	
Enslige 	 u/barn 	 0-17 år 	 Annet

Elastisitet = 0,33 157 210 210 039 130 028 232 079 180 429 149 	351 230 218 209 533 195 012
Elastisitet = 0,5 130 656 166 655 111 386 197 333 162 311 149 351 204 627 167 736 164 307
OECD-skala 108 171 122 851 99 254 157 580 142 373 149 351 170 227 125 121 129 306

Antall observasjoner • . 684 299 354 31 744 233 103 259 149

Kilde: Inntekts- og formuesundersøkelsen 1994

Ser vi på ekvivalensinntekten til de
enslige bidragsyterne i forhold til de
enslige forsørgerne, utgjør ekviva-
lensinntekten til de enslige forsørger-
ne 66 prosent av inntekten til de ens-
lige bidragsyterne ved bruk av OECD-
skalaen. Derimot er det ingen for-
skjell i ekvivalensinntekt mellom
bidragsytere og -mottakere som bor i
parforhold med barn.

Flere med lav inntekt blant
mottakerne enn blant yterne
Gjennomsnittstall kan skjule store
forskjeller. Ved å dele inn i inntekts-
intervall kan vi finne hvilke interval-
ler som inneholder størsteparten av
husholdningene. Tabell 3 viser forde-
lingen av ekvivalensinntekt for mot-
takere og ytere etter husholdnings-
type. Inntektsbegrepet er inntekt et-

ter skatt minus betalt bidrag, justert
med ekvivalensskalaen med elastisi-
tet på 0,5. Figur 4 viser hvordan for-
delingen av ekvivalensinntekt er for
hhv. bidragsytere og bidragsmotta-
kere sett under ett. Figuren viser at
det er en større andel av bidragsmot-
takeres husholdninger i den nedre
del av fordelingen enn hva er tilfelle
for bidragsyteres husholdninger.
Mens 73 prosent av bidragsytemes
husholdninger har en ekvivalensinn-
tekt på 120 000 eller mer, er dette
tilfellet for 52 prosent av bidrags-
mottakernes husholdninger.

Tabell 3 viser også at det er store for-
skjeller blant ytere og mottakere, av-
hengig av hvilken husholdningstype
de tilhører etter et samlivsbrudd. An--
delen enslige ytere og enslige forsør-

0 	 5 	 10 15 20 25 30
Prosent

• Mottakere El Ytere

Kilde: Inntekts- og formuesundersokelsen 1994

gere er stor i de laveste ekvivalens-
inntektsgruppene, i forhold til hva
som er tilfellet for husholdningstyp-
ene par med eller uten barn. Blant de
enslige bidragsyterne er det nær 18
prosent som har en ekvivalensinntekt
under 90 000, mens tilsvarende an-
del blant de enslige forsørgerne er 29
prosent. Blant par med eller uten
bam er andelen med så lav ekviva-
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Mottakere Yte re

Alle

	

Par 	 Mor/far
	m/barn	 m/barn

	

0-17 år 	 0-17 år Annet Alle Enslige
Par

u/barn

Par
m/barn
0-17 år Annet

100 100 100 100 100 100 100 100 100

3,3 1,0 4,0 7,9 	 3,5 6,4 1,1 1,6
17,2 2,4 24,6 • 1 8,2 11,0 3,9 3,8 9,5
27,7 12,9 35,4 3,7 15,5 18,5 4,0 19,0
25,6 23,6 26,8 18,2 24,0 25,0 13,8 25,0 26,3
17,7 40,2 7,4 23,7 26,7 23,8 29,5 36,2 18,0
8,6 19,9 1,8 46,5 22,2 15,3 47,7 22,4 25,7

100 29,9 66,9 3,2 100  	 48,4 10,8 25,5 15,3

Alle

Under 60000
60000-89999
90000-119999
120000-149999
150000-199999 
200000 og over

Andel av hushold-
ninger i  de ulike 	
husholdnings-
typene

. = ingen observasjoner
Kilde: Inntekts- og formuesundersøkelsen 1994

lensinntekt under 5 prosent uansett
om vi ser på yter- eller mottakerhus-
holdninger.

Artikkelen viser at bidragsyternes og
bidragsmottakernes husholdninger
har tilnærmet lik inntekt. Hushold-
ningsstørrelse og sammensetning er
imidlertid forskjellig slik at bidrags-
yters husholdning i gjennomsnitt
kommer best ut økonomisk. Ser vi på
størrelsen på bidraget er det mottake-
re med høy bruttoinntekt som mottar
høyest bidrag. Tilsvarende er det bi-
dragsytere med lav bruttoinntekt som
betaler størst andel av bruttoinntek-
ten i bidrag.

1. Selvangivelsesstatistikken gir ikke en helt
korrekt avgrensning av populasjonen. Grup-
pen bidragsytere omfatter de som betaler
føderådsytelser utenfor jord- og skogbruk i
tillegg til de som betaler barnebidrag. Dette
utgjør imidlertid ingen vesentlig feilkilde.
Som bidragsmottakere ser vi her på de som
har ført mottatt bidrag for barn som er 16 år
eller yngre i selvangivelsen. Eldre barn fører
bidraget i egen selvangivelse under mottatte
egne bidrag, og er ikke med i undersøkelsen.
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Barnefamiliene:

De høy este og laveste
inntektene finner vi i Oslo

Det er til dels betyde-
lige regionale inn-
tektsforskjeller mel-
lom barnefamiliene i
Norge. Barnefamilier
bosatt i Oslo, Akershus
og Rogaland har en
vesentlig høyere inn-
tekt enn barnefamilier
bosatt i Nord-Tronde-
lag, Agderfylkene og
innlandsfylkene Opp-
land og Hedmark. En
tobarnsfamilie i Oslo
hadde i 1994 en inn-
tekt etter skatt som
var 88 000 kroner
høyere enn det en til-
svarende familie i
Oppland hadde. De
fylkene der inntekts-
nivået er høyest, er
også de fylkene der
inntektsforskjellene
innen barnefamiliene
er størst. Den aller jev-
neste inntektsforde-
lingen blant barne-
familiene finner en i
Sogn og Fjordane.

Jon Ep/and og Terje Erstad

I denne artikkelen skal vi se på ulik-
heter i inntektsnivå og inntektsforde-
ling for barnefamilier i de ulike fylke-
ne. Vi begrenser oss til å se på par
med barn, og da nærmere bestemt
ektepar med barn. Dette er gjort fordi
datagrunnlaget er registeropplysnin-
ger som kun gir opplysninger om
familiesammensetning, og ikke om
husholdningssammensetning. 1 Dette
betyr at samboere med barn ikke er
med i statistikken. De langt fleste pa-
rene som har barn under 17 år, er
imidlertid ektepar. Opplysninger fra
Inntekts- og formuesundersøkelsen
1994, der en også har opplysninger
om faktisk husholdningssammenset-
ning, viser at blant alle par med barn
i alderen 0-16 år, er vel 80 prosent
ektepar, mens de resterende 20 pro-
sent er samboere. Tall fra samme un-
dersøkelse viser ellers at den viktigste
forskjellen mellom samboere og ekte-
par med barn er at ekteparene er noe
mer "etablerte" enn samboerne. De
har noe høyere husholdningsinntekt,
de har flere barn og hovedpersonen i
husholdningen er noe eldre.

I tillegg har vi gjort en annen av-
grensning. Vi ser kun på ektepar med
to barn i alderen 0-16 år. Ved å sam-
menligne inntektsnivået til familier
som er like store, unngår en å måtte
foreta problematiske korrigeringer
for ulikheter i familiestørrelse, for ek.-
sempel ved bruk av såkalte forbruks-
vekter (se diskusjonen om dette i
NOU 13/96: "Offentlige overføringer
til barnefamilier") . Familiestatistikken
viser ellers at det er mest vanlig for
norske ektepar å ha to barn. I 1994
var det i Norge 129 000 familier be-
stående av ektepar med to barn un-
der 17 år. Dette var 27 prosent av
alle barnefamilier i Norge.

Familietypen "ektepar med to barn"
er imidlertid ikke like representativ
for barnefamiliene i alle deler av lan-
det. Tall fra befolkningsstatistikken
tyder på at andelen av ektepar med

to barn blant barnefamiliene er lave-
re i Finnmark enn for eksempel i
Sogn og Fjordane og Agderfylkene. Vi
vet blant annet at det er mindre van-
lig for barna å bo sammen med begge
foreldrene i Oslo og de tre nordligste
fylkene, enn i Sogn og Fjordane. Vi
vet også at det er mer vanlig at
foreldrene er samboende i noen strøk
av landet, for eksempel Trøndelag og
Nord-Norge, enn i andre (Vestli
1996b). Mens nesten halvparten av
alle barn under 18 5.r . i Finnmark bor
sammen med kun den ene av foreld-
rene eller i familier der foreldrene
ikke er gifte (dvs. samboere), var det-
te tilfelle for kun hvert fjerde barn i
Sogn og Fjordane.

Høyest familieinntekt i Oslo,
Akershus, Rogaland og Finn-
mark
En norsk tobarnsfamilie hadde i 1994
en familieinntekt etter skatt på
334 000 kroner i gjennomsnitt. Det
er familier bosatt i Oslo, Akershus,
Rogaland og, kanskje litt overrasken-
de, Finnmark som har den høyeste
familieinntekten. Gjennomsnittsinn-
tekten til en tobamsfamilie i Oslo var
i 1994 på 389 000 kroner, eller 17
prosent høyere enn landsgjennom-
snittet.

De laveste familieinntektene har to-
bamsfamiliene som bor i innlands-
fylkene Oppland og Hedmark, i
Agderfylkene og Nord-Trøndelag.
Gjennomsnittlig inntekt etter skatt for
tobarnsfamiliene i Oppland og Aust-
Agder var i 1994 på 301 000 kroner.
Dette var 11 prosent under lands-
gjennomsnittet og 29 prosent lavere
enn gjennomsnittet for tilsvarende
familietype bosatt i Oslo.

Når en skal prove å anslå en families
økonomiske ressurser, er det relevant
å legge den beregnede fordelen ved å
bo i egen bolig til inntekten, og på
samme måte trekke kostnadene fra
(se ramme om inntektsbegreper).
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Dette inntektsbegrepet, disponibel
inntekt, skal derfor ideelt sett inklu-
dere den reelle avkastningen en har
av å bo i egen bolig, for eksempel
som en prosent av boligens markeds-
verdi, eller det det ville koste å leie
en tilsvarende bolig. Kostnadene som
trekkes fra inntekten vil være gjelds-
renter.

Men datagrunnlaget for inntektssta-
tistikken gir kun korrekte tall for
gjeldsrenter. Lave ligningsverdier un-
dervurderer den fordelen eller "inn-
tekten" en har ved å bo i egen bolig.
Denne manglende symmetri mellom
inntekts- og kostnadssiden for bolig i
datamaterialet er et argument for å
benytte begrepet inntekt etter skatt,
dvs. inntekten etter skatt, men før
fratrekk av gjeldsrenter, som mål på
familienes økonomiske ressurser i ste-
det for disponibel inntekt.

Når det er sagt, så ma det også sies at
inntekt etter skatt undervurderer inn-
tekten til personer som har egen bo-
lig, men som ikke har renteutgifter på
denne. Det vil imidlertid være få av
disse blant barnefamiliene.

Størsteparten av en barnefamilies
gjeld vil være knyttet til kjøp av egen
bolig, og boligprisene varierer i stor
grad med hvor i landet en bor. Stads-
tikk over omsatte boligeiendommer
viser for eksempel at boligprisene i
Oslo, Akershus, Hordaland og Roga-
land i 1995, ligger betydelig høyere
enn for eksempel i Nord-Trøndelag
og Finnmark (Statistisk sentralbyrå
1996a).

Det viser seg imidlertid at selv om en
trekker fra renteutgifter i inntekten,
så endrer ikke dette noe særlig på
ulikhetene i inntektsnivået mellom
fylkene. Renteutgiftene (gjeldsrenter
+ del av boligselskapsutgift) er riktig
nok klart høyest for tobamsfamilier
bosatt i Akershus og Oslo, med hen-
holdsvis 53 000 og 51 000 kroner, og

lavest for tobamsfamiliene i Oppland
og Sogn og Fjordane med henholds-
vis 37 000 og 38 000 kroner. Men
selv etter å ha trukket fra gjeldsren-
tene har tobamsfamilien i Oslo og
Akershus en disponibel inntekt som
er henholdsvis 75 000 og 55 000 kro-
ner høyere enn det tilsvarende fami-
lier i Nord-Trøndelag, Agderfylkene
eller Hedmark og Oppland har.

Høyest yrkesinntekt i Oslo og
Akershus
Forskjellene i familieinntekt mellom
fylkene skyldes først og fremst ulikhe-
ter i yrkesinntekt. Yrkesinntekt er
summen av lønnsinntekt og nærings-
inntekt fra selvstendig virksomhet.
Gjennomsnittlig yrkesinntekt for
tobamsfamiliene i Norge var på
382 000 kroner i 1994, og yrkesinn-
tekten utgjorde 86 prosent av den
samlede familieinntekten. Figur 1 vi-
ser gjennomsnittlig yrkesinntekt for
tobamsfamiliene i de ulike fylkene.

Figuren viser omtrent det samme bil-
det som tabell 1 viste for inntekt et-
ter skatt, med unntak av Finnmarks
posisjon. De høyeste yrkesinntektene
har barnefamiliene i Oslo, Akershus
og Rogaland, mens tobamsfamiliene i
Hedmark og Oppland og Agderfyl-
kene har de laveste yrkesinntektene.
Forskjellen i yrkesinntekt mellom
tobarnsfamiliene i Oslo og Akershus
på den ene siden, og Agderfylkene og
Hedmark/Oppland på den andre var
vel 100 000 kroner i 1994.

Flest toinntektsfamilier i nord,
færrest i sør
Yrkesaktivitet har stor betydning for
barnefamiliers inntektsnivå (jf. NOU
13/96). I tabell 2 ser vi derfor på to
indikatorer på yrkesaktivitet i to-
bamsfamiliene. Den første indikato-
ren er antall yrkestilknyttede i fami-
lien. En person er her definert som
yrkestilknyttet dersom summen av
lønns- og næringsinntekt er større
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enn folketrygdens minsteytelse til en
enslig pensjonist, det vil si 60 700
kroner i 1994. Den andre indikatoren
er andelen av ekteparene som benyt-
ter hhv. skatteklasse 1 og 2.

For hele landet sett under ett har 25
prosent av tobamsfamiliene kun én
yrkestilknyttet, mens 72 prosent av
familiene har begge foreldrene i inn-
tektsgivende arbeid. I knapt 3 pro-
sent av familiene er det ingen av for-
eldrene som er yrkestilknyttet.

Tabellen viser imidlertid interessante
forskjeller mellom fylkene. Vi ser at
det er mest vanlig at begge ektefelle-
ne har inntektsgivende arbeid i Nord--
Norge, mens andelen toinntektsfami-

lier er lavest lengst i sør, dvs. i Agder-
fylkene. Det er flest toinntektsfamilier
i Finnmark, der 80 prosent av to-
barnsfamiliene har to yrkestilknytte-
de. Også Sogn og Fjordane, Tun-1de-
lagsfylkene, Nordland og Troms har
mange toinntektsfamilier. Det er fær-
rest toinntektsfamilier i Vest-Agder.
Her er det kun 65 prosent av tobarns-
familiene som har begge foreldrene i
arbeid, og andelen som benytter skat-
teklasse 2 er også den høyeste i lan-
det. Dette kan skyldes et mer tradi-
sjonelt familiemønster, dårlig tilgang
påjobber, eller mindre muligheter til
å kombinere arbeid og barnepass.
Barnehagedekningen i Vest-Agder er
for eksempel den laveste i landet
(NOU 13/96 s. 154).

Noe overraskende er det kanskje at
andelen toinntektsfamilier i Oslo også
er lav (69 prosent). Dette skyldes
imidlertid at Oslo har en større andel
tobarnsfamilier med innvandrerbak-
grunn enn andre fylker. Innvandrer-
familiene er kjennetegnet ved at det
er mindre vanlig at begge ektefellene
er i jobb. Dersom vi utelater innvand-
rerne, så øker andelen toinntektsfa-
milier i Oslo til 77 prosent, noe som
altså er blant de høyeste andelene i
landet. 2

Høyt lønnsnivå i Oslo, Akers-
hus og Rogaland
Den lave familieinntekten til tobarns-
familiene i Agderfylkene kan altså
skyldes at det i disse fylkene er mind-
re vanlig at begge foreldrene er i
jobb. Derimot kan ikke høy yrkesakti-
vitet forklare hvorfor familieinntek-
tene til barnefamiliene i Oslo, Akers-
hus og Rogaland ligger så høyt. Det
er ikke mer vanlig med to yrkestil-
knyttede her enn i andre fylker der
familieinntektene er lavere. Den
sannsynlige forklaringen er et gene-
relt høyt lønnsnivå i disse fylkene.

Familieinntektene i Oslo, Akershus og
Rogaland er først og fremst høye
fordifamiliefedrene har høy inntekt.
Gjennomsnittlig yrkesinntekt for fa-
miliefedrene i Rogaland, Akershus og
Oslo ligger på over 305 000 kroner i
gjennomsnitt, noe som er 15 prosent
høyere enn landsgjennomsnittet, og
35 prosent over yrkesinntektene til
familiefedrene i Finnmark, Nord-
Trøndelag, Oppland og Hedmark.

Det høye inntektsnivået til familiefed-
rene i Rogaland kan nok først og
fremst tilskrives at det her har kom-
met mange godt betalte jobber i til-
knytning til oljeindustrien. Ser vi for
eksempel tilbake til perioden for olje-
eventyret kom skikkelig i gang i Nor-
ge, så var det generelle inntektsnivået
i Rogaland den gang til dels lavere
enn landsgjennomsnittet. I 1972 var
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for eksempel gjennomsnittlig netto-
inntekt pr. innbygger i Rogaland 4
prosent under landsgjennomsnittet.
Dette har imidlertid endret seg etter
1972.1E1994 hadde rogalendingene
en nettoinntekt som lå 8 prosent over
landsgjennomsnittet (Statistisk  sen-
tralbyrå 1972 og 1996b).

For familiefedrene i Oslo og Akershus
skyldes nok det høye inntektsnivået
at det i disse fylkene finnes mange
jobber som krever lang utdanning.
Utdanningsnivået til familiefedrene
(og mødrene) er i disse fylkene der-
for mye høyere enn i andre fylker. I
Oslo hadde 46 prosent av familiefed-
rene utdanning på universitetsnivå.
Tilsvarende tall for Akershus var 40
prosent. I fylkene Hedmark, Oppland
og Østfold var det til sammenligning
kun 24 prosent av familiefedrene
som hadde så høy utdanning.

Landet 	  388 935

Vest-Agder 	  347 073
Aust-Agder 340 579
Østfold   355 751
Telemark 361 819
Oppland 342 392
More og Romsdal 360 711
Vestfold 378 183
Buskerud 380 253
Hedmark 344 520
Rogaland 426 840
Hordaland 389 401
Nord-Trøndelag 348 528
Sogn og Fjordane 362 067
Sør-Trøndelag 379 364
Nordland 366 484
Akershus 442 456
Troms 370 717
Oslo 447 179
Finnmark 374 652

Mødrene oftere hovedforsør-
ger i Nord-Norge
Tabell 3 bekrefter at mødrene i Nord-
Norge i stone grad enn mødrene i
andre fylker bidrar til familieøkono-
mien ved å være i inntektsgivende
arbeid. Selv om familiefedrene i to-
bamsfamiliene i Nord-Norge har en
yrkesinntekt som er blant de aller la-
veste i hele landet, så blir dette i stor
grad kompensert for ved at mødrene
har yrkesinntekter (148 000 kroner)
som ligger godt over gjennomsnittet
(123 000 kroner). Konsekvensen av
dette er at den samlede yrkesinntek-
ten for familiene i Nord-Norge er
høyere enn i mange andre fylker. Det
er også mer vanlig blant tobarns-
familiene i Nord-Norge at det er
mødrene som er hovedinntektstake-
ren i familien. I Finnmark er det for
eksempel mødrene som har den
høyeste yrkesinntekten i 23 prosent
av tobamsfamiliene. Dette står i klar
kontrast til Rogaland, der tilsvarende
andel kun er 10 prosent.

265 412
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Vi legger for øvrig merke til at også
barna i Finnmark i større grad enn i
andre fylker bidrar til familieøkono-
mien, med en gjennomsnittlig yrkes-
inntekt på 1 200 kroner. Her dreier
det seg kanskje om skjæring av
torsketunger eller andre strøjobber i
tilknytning til fiskerinæringen?

Lave yrkesinntekter i land-
brukskommuner
En del av ulikhetene i familienes
yrkesinntekt kan også forklares med
at inntektene er opptjent i ulike næ-
ringer. Ser vi på tre av de fylkene
som har blant de laveste yrkesinn-
tektene i landet: Hedmark, Oppland
og Nord-Trøndelag, så er disse fylke-
ne kjennetegnet av at det er mange
familier som har inntekten sin fra
landbruket. I Nord-Trøndelag har for
eksempel 9 prosent av familiefedrene
hovedinntekten sin fra primærnærin-
gen, mens tilsvarende tall for Opp-
land og Hedmark var henholdsvis 7
og 5 prosent. Gjennomsnittet for hele
landet var 3 prosent.

Nå er det likevel ikke nødvendigvis
slik at landbruksbefolkningen i disse
fylkene har så mye dårligere råd enn
andre barnefamilier. Som vi har gjort
oppmerksom på i rammen om "inn-
tektsopplysninger og -begreper", så
registrerer datamaterialet vårt næ-
ringsinntekten etter av- og nedskriv-
ninger. Dette betyr at det reelle inn-
tektsnivået for familier som lever av
egen næringsvirksomhet, i noen grad
kan bli undervurdert i vårt materiale.

Høyest kapitalinntekter til fa-
milier bosatt rundt Oslofjorden
Den samlede familieinntekten til en
tobarnsfamilie er sammensatt av flere
ulike komponenter. Vi har allerede
sett på fordelingen av den klart vik-
tigste inntekten til barnefamiliene:
yrkesinntekt. Men også to andre
typer inntekter - kapitalinntekter og
overføringer - har en viss betydning.
Kapitalinntekt er renteinntekter fra

bankinnskudd og avkastningen fra
ulike verdipapir, mens overføringer er
mottatte stønader som for eksempel
barnetrygd, arbeidsledighetstrygd og
ytelser fra folketrygden (se rammen
for en nærmere gjennomgang av hva
som inngår i inntektsbegrepene).

De fleste barnefamiliene har små
kapitalinntekter, og befinner seg vel
heller ikke i en livsfase der det er lett
å spare. I gjennomsnitt mottok
tobarnsfamiliene vel 20 000 kroner i
kapitalinntekter i 1994. Det er likevel
store regionale forskjeller, Oslo står i
en klasse for seg. Der hadde tobarns-
familiene i gjennomsnitt 44 000 kro-
ner i kapitalinntekter i 1994. De
største enkeltpostene for Oslo-famili-
ene var aksjeutbytte med 18 000 kro-

ner, og sekkeposten "andre kapital-
inntekter" med 16 000 kroner. At
posten "andre kapitalinntekter" er så
høy i Oslo, kan tyde på at det her kan
skjule seg inntekter som egentlig er
næringsinntekter fra utenbygds kom-
muner, og ikke kapitalinntekter. Det-
te skyldes at det i inntektsregisteret
ikke er mulig å skille ut slike nærings-
inntekter fra rene kapitalinntekter, se
diskusjonen om inntektsbegrepet i
rammen. Vi ser ellers at også barnefa-
miliene i Vestfold, Akershus og Bus-
kerud har relativt høye kapitalinntek-
ter. De langt fleste barnefamiliene
bosatt i de andre fylkene har imidler-
tid relativt beskjedne kapitalinntek-
ter, med et gjennomsnittsbeløp på
cirka 15 000 kroner. De laveste kapi-
talinntektene har barnefamiliene i
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Nord-Trøndelag og i de tre nord-
norske fylkene. Tobarnsfamiliene i
Troms har de aller laveste kapitalinn-
tektene med kun 10 000 kroner i
gjennomsnitt.

Minst overføringer til barne-
familiene på Vestlandet, mest
til Nord-Norge
Det er lite variasjon mellom fylkene
når det gjelder mottatte overføringer.
Finnmarksfamiliene ligger imidlertid
noe høyere enn familier i andre fylker
med vel 52 000 kroner i gjennom-
snitt, noe som er om lag 9 000 kroner
høyere enn gjennomsnittet for alle
tobarnsfamilier i landet. De store
overføringene til barnefamiliene i
Finnmark og i noen grad Nord-
Troms, skyldes imidlertid at barnefa-

milier i disse fylkene mottar et tillegg
i barnetrygden. I 1994 var dette til-
legget på 3 732 kroner pr. barn pr.
år. En tobarnsfamilie i Finnmark og
Nord-Troms mottok dermed 7 464
kroner mer i barnetrygd pr. år enn
de ville gjort om de hadde bodd an-
dre steder i landet.

Det er barnefamiliene i Akershus som
sammen med de fire vestlandsfylkene
mottar minst i overføringer. Aller
minst overføringer mottar tobamsfa-
miliene i Sogn og Fjordane med i
gjennomsnitt 37 000 kroner. Når
sognefamiliene mottar så lite i over-
føringer, så skyldes dette først og
fremst at de i gjennomsnitt mottar
mindre folketrygd (for eksempel
uføretrygd), mindre dagpenger ved

arbeidsledighet, mindre underholds-
bidrag, og - sammen med Finnmark -
mindre økonomisk sosialhjelp enn
tobarnsfamiliene i andre fylker.

Flest rike barnefamilier i Oslo,
men også flest fattige
Gjennomsnittstallene har vist at inn-
tektsnivået er høyest for tobarnsfami-
liene i Oslo. Gjennomsnittstall sier
imidlertid ingenting om hvordan for-
delingen av inntektene er, om det for
eksempel er noen få familier med
svært høye inntekter som drar gjen-
nomsnittet opp, mens resten av fami-
liene har en mer beskjeden inntekt.

Tabell 4 viser at det i Oslo er mange
tobarnsfamilier som har svært  høy
familieinntekt, men vi ser også at det
er mange som har svært lav inntekt i
Oslo. Det er 13,9 prosent av familie-
ne i Oslo som har en inntekt etter
skatt på over en halv million kroner i
1994, mens det kun var 5,7 prosent
av alle tobarnsfamiliene i landet sett
under ett som hadde en så høy inn-
tekt. Vi ser også at det er i Oslo at det
er flest familier med lav inntekt. Av
alle tobarnsfamilier i Oslo hadde 11,3
prosent under 200 000 kroner i inn-
tekt etter skatt. Dette tyder på at
inntektsspredningen er mye større i
Oslo enn i andre fylker. Tabellen vi-
ser ellers at det er relativt mange
tobamsfamilier med lav inntekt, det
vil si under 200 000 kroner i inn-
landsfylkene Oppland og Hedmark
og i Agderfylkene. Færrest familier
med så lav inntekt finner en i Akers-
hus og Finnmark.

Minst inntektsforskjeller i Sogn
og Fjordane
I tabell 5 ser vi nærmere på inntekts-
forskjellene innen barnefamiliene i de
ulike fylkene. Tabellen viser gjen-
nomsnittlig inntekt etter skatt for den
tidelen av familiene med lavest inn-
tekt (desil 1) og den tidelen med
høyest inntekt (desil 10). I tillegg vi-
ser tabellen hvor mye mer i inntekt
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den rikeste tidelen har i forhold til
den fattigste tidelen innen de ulike
fylkene.

Inntekt etter skatt (1 000 kr)

-199 200-299 300-399 400-499 500-

7,5 34,6 40 12,2 5,7

	  8 2 	 42 1,,,,,38 3 8 1 3 3
5,0 25,1 40,1 19,8 10,0

11,3 	 22,0 33,5 19,3 13,9
9,8 43,1 37,3 7,2 2,6

10,5 43,3 35,8 7,8 2,7
7,8 35,6 40,7 11,2 4,7
6,1 38,2 	 40,0 11,1 4,5
8,1 41,1 39,3 8,3 3,3
8,7 45,4 36,9 6,7 2,3
8,7 44,7 36,7 7,0 3,1
5,8 32,3 40,1 13,6 8,1
6,3 35,3 42,0 11,8 4,6

	7 0 39,5 43 4 7 7 2 4
7,2 39,8 41,7 8,4 2,9
7,5 33,8 42,4 12,2 4,1
7,6 42,9 40,2 7,1 2,3
7,4 33,3 47,8 8,9 2,7
6,7 30,7 47,9 11,6 3,1
5,3 23,2 49,0 16,7 6,0

Tabellen bekrefter at de økonomiske
forskjellene er klart størst innen to-
bamsfamiliene i Oslo. Den rikeste ti-
delen av tobarnsfamiliene i Oslo har
for eksempel en inntekt etter skatt
som er hele 7,1 ganger høyere enn
det den fattigste tidelen hadde. I
skarp kontrast til Oslo står inntekts-
fordelingen blant tobamsfamiliene i
Sogn og Fjordane. Forholdet mellom
den rikeste og fattigste tidelen er her
mye mindre (bare 2,7). Andre fylker
der inntektsfordelingen blant barne-
familieneene er er Nord-Trøndelag,
Troms og Møre og Romsdal. Derimot
er ulikhetene storre i fylker der gjen-
nomsnittsinntekten er høy. I tillegg til
Oslo er ulikhetene relativt store blant
barnefamiliene i Akershus og Roga-
land.

jevn,

Gjennomsnittlig inntekt Forholdet mellom
den fattigste og

den rikeste tidelenDesil 1 Desil 10

Landet 164 184 626 264  	 3,8

Sogn og Fjordane 173 717 472 311 2,7
More og Romsdal 174 219 504 578 2,9
Nord-Trøndelag 	1 64 712	 481 745 2,9
Troms 169 335 509 611 3,0
Nord land 164 530 503 911 3,1
Aust-Agder 162 654 499 530 3,1
Oppland 	 160 219 502 089 3,1
Hedmark 163 047 515 446 3,2
Telemark 	 165 740 524 726 3,2
Østfold 168 024 533 484 3,2
Hordaland 172 447 	 557  140 3,2
Sør-Trøndelag 164 438 541 974 3,3
Vest-Agder  157 506 	 525 119 	 3,3
Finnmark 172 945 584 409 3,4
Buskerud 166 200 594 984 3,6
Vestfold 179 175 659 563 3,7
Rogaland 	173 361 690 390 4,0
Akershus 170 235 722 261 4,2
Oslo 135 700 968 600  	 7,1

Med unntak av Oslo er det liten for-
skjell mellom fylkene når det gjelder
gjennomsnittlig inntekt etter skatt for
tidelen med lavest inntekt. Gjennom-
snittsinntekten ligger i alle fylkene
(unntatt Oslo) på mellom 160 000 og
180 000 kroner for denne gruppen. I
Oslo er derimot gjennomsnittsinntek-
ten for den fattigste tidelen kun
136 000 kroner. 3 Derimot er det be-
traktelig storre variasjon når en ser
på inntektsnivået til den rikeste tide-
len. Lavest inntekt har de "rike" i
Sogn og Fjordane med en gjennom-
snittsinntekt på 472 000 kroner. Inn-
tektsnivået er også relativt lavt for de
rikeste tobarnsfamiliene bosatt i
Nord-Trøndelag og Aust-Agder, med
en gjennomsnittlig inntekt på under
500 000 kroner. På motsatt side av
skalaen finner vi igjen Oslo. Den ri-
keste tidelen av tobarnsfamiliene har
her en gjennomsnittsinntekt som er
på 969 000 kroner, noe som altså er
mer enn dobbelt så høy inntekt som
de "rike" tobamsfamiliene i Sogn og
Fjordane. Inntektsnivået for den
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det blir påpekt at de største leve-
kårsforskjellene i landet finnes nett-
opp i Oslo (Barstad 1995).

1. Forskjellen på en husholdning og en fami-
lie kan kort oppsummeres som følger: En
husholdning er alle personer som bor i sam-
me bolig uansett slektsforhold. En hushold-
ning kan derfor bestå av flere familier. Det
finnes imidlertid ingen registeropplysninger
over husholdninger i Norge, og med unntak
for folketellingene blir husholdningsstatistikk
samlet inn ved hjelp av utvalgsundersøkelser.
En familie er derimot personer som er bosatt
på samme adresse og som har samme fami-
lienummer. To samboere uten felles barn vil
for eksempel ha hvert sitt familienummer, og
blir dermed regnet som to familier i familie-
statistikken. Et ektepar (med eller uten barn)
vil derimot bli regnet som én familie, og alle
familiemedlemmene vil ha samme familie-
nummer. Familiestatistikken lages på bak-
grunn av registeropplysninger fra Det sentra-
le folkeregister (Vestli 1996a).

2. I Oslo var 22 prosent av alle tobarnsfami-
lier enten første- eller andregenerasjonsinn-
vandrere. Dette er en betydelig høyere andel
enn i andre fylker. Tabellen under viser klart
at o:n innvandrerbefolkningen inngår i data-
materialet eller ikke, har stor betydning for
Leics. antall yrkestill(nyttede i familien, gjen-
nomsnittlig inntekt og ulikhet.

Tabell A.
Statistikk for Oslo med og uten innvandrer-
populasjonen. Ektepar med to barn under
17 år. 1994

0 200 	 400 	 600
1 000 kroner

800 1 000  
Med inn-
vandrere

Uten inn-
vandrere

Sogn og Fjordane
More og Romsdal
Nord-Trøndelag
Troms
Nordland
Aust-Agder
Oppland
Hedmark
Telemark
Østfold

Hordaland
Sør-Trøndelag
Vest-Agder
Finnmark
Buskerud
Vestfold
Rogaland
Akershus
Oslo

Landet

Antall yrkestil-
knyttede i familien

Desil 1 	 Ei Desi110

Kilde: Inntektsregisteret 1994

rikeste tidelen er også relativt 1103/ i
Akershus (722 000 kroner), Roga-
land (690 000 kroner) og Vestfold
(660 000 kroner).

Som det vil gå fram av artikkelen er
det tobarnsfamiliene bosatt i Oslo
som særlig skiller seg ut fra tilsvaren-
de familier i andre fylker. De har høy-
ere gjennomsnittsinntekt, men inn-

tekten er så mye skjevere fordelt her
enn i andre fylker. Dette skyldes nok
for en stor del at Oslo er det eneste
fylket i landet som også er en storby.
Men selv om vi sammenligner Oslo
med de andre store byene i landet, så
skiller Oslo seg fremdeles ut ved å ha
de største økonomiske forskjellene
blant barnefamiliene. 4 Dette bekref-
ter vel i så måte tidligere studier der

1
2

Andel ektepar som har
skatteklasse 2

Gjennomsnittlig beløp
Yrkesinntekt
Kapitalinntekt
Overføringer
Inntekt etter skatt

Gjennomsnitt
Desil 1
Desil 10

Antall familier

440
44
46

389

135
968

11

5,6
25,1
69,3

22,5

900
500
600
500

700
600

806

1

496
54
39

427

200
036

9

1,1
21,7
77,2

16,4

300
100
900
800

000
400

202
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3. Som det vil gå fram av tabell A over, så
kan det lave inntektsnivået til desil 1 i Oslo i
høy grad tilskrives det lave inntektsnivået til
innvandrerfamiliene i Oslo. Dersom vi utela-
ter disse, så vil gjennomsnittsinntekten til
desil 1 i Oslo øke til 200 000 kroner, som da
er høyere enn i alle andre fylker.

4. Tabell B under viser gjennomsnittlig inn-
tekt etter skatt for alle ektepar med to barn i
de fire største byene. I tillegg viser tabellen
gjennomsnittlig inntekt etter skatt for desil 1
og 10 og forholdet mellom desil 10 og desil
1.

Tabell B.
Inntektsnivå og ulikhet blant ektepar med to
barn under 17 år. Inntekt etter skatt. 1994

Gjennomsnitt

Forholdet
mellom

den
fattigste
og den

	  rikeste 
Alle Desil 1 Desil 10 tidelen

Oslo 389500 135700 968600 7,1

Bergen 343200 174000 602300 3,5

Trond-
heim 344200 161600 590727 3,7

Stavan-
ger 385565 169800 796170 4,7
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Nordiske madres inntog på
arbeidsmarkedet

Norden oppfattes ofte
som et område med
lik politikk og praksis,
men nordiske kvinner
er ikke alltid så like
når det gjelder å kom-
binere barn og jobb.
Spesielt blir forskjelle-
ne tydelige når utvik-
lingen sees i et histo-
risk perspektiv. Gunsti-
ge permisjonsordnin-
ger i forbindelse med
fødsler og barnepass
har vært viktige for en
stabil yrkestilknytning
blant kvinner, noe
som har gitt svenske
modre et forsprang.
Norge har lenge vært
nordens "sinke" på
dette feltet, viser både
tidligere forskning og
resultater fra et på-
gående nordisk kom-
parativt prosjekt i Sta-
tistisk sentralbyrå.

Marit Ronsen

Et velkjent og mye omtalt trekk ved
vestlige industriland de siste tiirene
har vært kvinners, og spesielt mød-
res, sterke inntog på arbeidsmarke-
det. Nordiske kvinner har vært blant
forløpeme i denne utviklingen. Det
blir ofte satt i sammenheng med den
aktive rollen velferdsstaten spiller i
de nordiske land. Godt utbygde of-
fentlige tjenester har fritatt kvinner
for mange private omsorgsoppgaver
samtidig som det er blitt skapt mange
nye jobber i offentlig sektor. Enkelte
har hevdet at slikt engasjement fra
det offentliges side svekker familien
som institusjon. Kvinners ate yrkes-
deltakelse er også blitt trukket fram
som en av grunnene til den sterke
nedgangen i fruktbarheten til under
reproduksjonsnivå i omtrent samtlige
vestlige land. Men da er det et tanke-
kors at fruktbarheten i Norden er
høyere enn i andre land i Europa, der
yrkesdeltakelsen blant kvinner er la-
vere, og der det er mindre offentlig
engasjement og mer tradisjonelle
kjønnsroller (se Ellingsæter og Røn-
sen 1996 for en nærmere diskusjon).

Livsløpet i fokus
Norden oppfattes ofte som et område
med lik politikk og praksis. I denne
artikkelen setter vi søkelyset på hvor
like nordiske kvinner er når det gjel-
der å kombinere barn og et aktivt yr-
kesliv. For å få et bilde av i hvilken
grad nordiske kvinner skiller seg fra
kvinner i andre land, starter vi med å
sette Norden inn i et bredere euro-
peisk perspektiv. På denne bakgrunn
stiller vi spørsmål om vi kan snakke
om et felles nordisk monster, eller
om det også er merkbare forskjeller
mellom disse landene. Problemstillin-
gen belyses først ved en kort gjen-
nomgang av hva tidligere forskning
har frembrakt av kunnskap på  områ-
det. DeretterDeretter omtales noen nyere re-
sultater fra et pågående prosjekt i
Statistisk sentralbyrå, der vi gjør sam-
menlignende analyser av nordiske
kvinners fruktbarhet og yrkesdel-

takelse. Utgangspunktet er å studere
kvinners livsløp, og ikke bare deres
situasjon på ett bestemt tidspunkt i
livet. Analysene er basert på de siste
landsrepresentative livsløpsunder-
søkelsene vi har fra de nordiske land,
Statistisk sentralbyrås Familie- og
yrkesundersøkelse 1988 samt tilsva-
rende undersøkelser fra Finland i
1989 og Sverige i 1992 1 . Det betyr at
vi mangler opplysninger om utviklin-
gen de aller siste årene, men siden
livsløp endrer seg relativt langsomt,
vil resultatene fremdeles være rele-
vante for dagens situasjon.

Fruktbarhet og yrkesaktivitet i
Vest-Europa
En sammenligning av de tolv med-
lemslandene i EU i 1991 (EU12)
samt Finland, Norge og Sverige av-
dekker stor variasjon i kvinners frukt-
barhet og yrkesdeltakelse i Europa
(tabell 1). En del likhetstrekk er like-
vel synlige. De nordiske land pluss
Frankrike kan for eksempel karakteri-
seres ved både relativt høy yrkesdel-
takelse og relativt høy fruktbarhet,
mens tidligere Vest-Tyskland og de
sydeuropeiske landene Hellas, Spania
og Italia danner en gruppe med lav
yrkesdeltakelse og lav fruktbarhet. I
England, Irland, Nederland og Lux-
embourg finner vi et monster med
lav yrkesdeltakelse kombinert med
høy fruktbarhet, mens Belgia og Por-
tugal kjennetegnes ved høy yrkesdel-
takelse og lav fruktbarhet.

Hva kan slike forskjeller skyldes? Det
er opplagt at resultatene må sees i en
historisk og kulturell sammenheng,
og at en rekke økonomiske, sosiale og
politiske faktorer kommer inn i bil-
det. Forskjellig utforming og omfang
av velferdsstaten vil legge ulike førin-
ger på kvinners yrkes- og familierolle
gjennom de rammer og muligheter
som skapes for deres yrkesdeltakelse.
Et populært utgangspunkt for å ana-
lysere arbeidsmarkedets organisering
i et velferdsstatsperspektiv er
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	Andel i ar- 	 Samlet frukt-
Land 	 beidsstyrken 	 barhetstall

Danmark 	 87 	 1,68
Tyskland
(tidligere Vest) 	 50

	
1,42

Nederland 	 46
	

1,61
England 	 58

	
1,82

Belgia 	 69
	

1,57
Hellas 	 46

	
1,40

Spania 	 44
	

1,30
Frankrike 	 67

	
1,77

Irland 	 38
	

2,10
Italia 	 50

	
1,29

Luxembourg 	 42
	

1,60
Portugal 	 75 	 1,58
Finland 	 692 	 1,79
Norge 	 722 	 1,92
Sverige 	 872 	 2,11

Det antall barn hver kvinne kommer til å fode under
forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden
varer ved og dødsfall ikke forekommer
2 Barn i alderen 0-6 år
Kilde: European Commission Network on Childcare
1993. Eurostat 1995. Council of Europe 1995

Esping-Andersens tre idealtyper:
(i) det sosialdemokratiske regimet,
(ii) det liberale regimet og
(iii) det konservative eller korporati-
ve regimet (for en nærmere omtale
se f.eks. Ellingsæter 1992 og Kitten/A
1993). Det sosialdemokratiske regi-
met kjennetegnes ved universelle
trygderettigheter, høyt nivå på offent-
lige ytelser og et omfattende offentlig
engasjement i omsorgen for barn,
syke og gamle. Skattesystemet er
vanligvis basert på separat, indivi-
duell beskatning. En viktig politisk
målsetting er full sysselsetting for
både kvinner og menn. De nordiske
land er typiske representanter for det
sosialdemokratiske regimet. Det libe-
rale regimet preges av beskjedne
universelle overføringer og behovs-
prøvede ytelser. Omsorgen for barn,
syke og gamle betraktes stort sett
som et privat anliggende. Staten gjør

lite for å stimulere kvinners sysselset-
ting, men siden forsørgerfordelene i
skattesystemet er begrenset, er like-
vel mange kvinner nødt til å jobbe for
å spe på familiens inntekt. Land som
kan karakteriseres som liberale vel-
ferdsstater er Canada, Australia, USA
og delvis England.

Det konservative/korporative regimet
er sterkt preget av den katolske kirke
og ønsket om å bevare tradisjonelle
familieverdier. Familiepolitikken opp-
muntrer til å få barn, men offentlige
barneomsorgsordninger og andre tje-
nester som fritar familiene for privat
omsorg, er lite utbygget. Staten gri-
per vanligvis bare inn når familiens
ressurser ikke lenger strekker til. For-
sørgerfordelene i skattesystemet gjør
det også mindre lønnsomt for gifte
kvinner å være yrkesaktive (Gustafs-
son 1992). Tidligere Vest-Tyskland er
et eksempel ph et land med typiske
konservative karaktertrekk.

Selv om Esping-Andersens velferds-
typologier ikke primært ble utviklet
for å analysere kvinners arbeid, har
de ofte tjent som utgangspunkt for
internasjonale sammenlignende stu-
dier (se f.eks. Ellingsæter 1992;
Kitterød 1993). Alle land lar seg
imidlertid ikke lett plassere i én av de
tre kategoriene. Spania, Portugal og
Hellas ligger for eksempel nært det
liberale regimet (behovsprovede ytel-
ser og begrensede offentlige overf0-
ringer) på enkelte omrader, mens de
på andre områder ligger nærmere det
konservative/korporative regimet
(tradisjonelle familieverdier basert på
en sterk religiøs tradisjon). Det er
vanskelig å finne noe felles monster i
kvinners yrkesdeltakelse i disse lan-
dene. Portugal har overraskende
høye yrkesprosenter blant modre (ta-
bell 1), høyere enn f.eks. Finland og
Norge, mens de greske og spanske
andelene er blant de laveste i Europa.
Andre land er også vanskelige å plas-
sere innen én av typologiene, f.eks.

Nederland (se Kitterød 1993 for en
nærmere diskusjon).

Avvikeren Norge
Forestillingen om en enhetlig skandi-
navisk velferdsstatsmodell har etter
hvert blitt utfordret av flere forskere
(se f.eks. Leira 1993 og Ellingsæter
1996). Ifølge Leira har norsk politikk
overfor utearbeidende modre vært
mer kontroversiell enn politikken i
andre skandinaviske land. Reformer
har kommet etter en serie politiske
kompromisser, og ikke som en følge
av sterk konsensus. Mens barnehage-
utbyggingen i Sverige og Danmark
stort sett skjedde for å møte behovet
til yrkesaktive mødre, ble den norske
utbyggingen vesentlig motivert ut fra
barnas behov. Resultatet ble at det
offentlige barnehagetilbudet i Norge
lenge lå langt etter tilbudet i de andre
landene og også langt etter behovet
til yrkesaktive mødre.

En nyere analyse av foreldres forsør-
gerpreferanser og forsørgernormer
(Ellingsæter 1996) kaster ytterligere
lys over forskjellene mellom de skan-
dinaviske land. Ellingsæter skiller
mellom tre alternative forsørger-
modeller:
(i) mannen som hovedforsørger
(ii) kona som juniorpartner og
(iii) felles forsørgelse. I motsetning til
den vanlige oppfatningen om at like-
stillingen har kommet lengst i Sveri-
ge, tyder resultatene på at danske
foreldre har de sterkeste likestillings-
preferansene, mens svenske og nors-
ke forhold skaper flere juniorpartner-
familier. Mange flere norske foreldre
opplever imidlertid at det rettes tradi-
sjonelle forsørgernormer mot dem fra
samfunnets side. Dette kan blant an-
net være et resultat av den tvetydige
innstillingen til yrkesaktive mødre
som lenge var typisk for norsk poli-
tikk (Skrede 1993). En viktig faktor
for danningen av forsørgerpreferan-
ser og -normer synes å være i hvilken
grad generøse permisjonsordninger
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og fleksibel arbeidstid gjør det mulig
5. kombinere foreldre- og yrkesrollen
(Ellingsæter 1996). I Danmark ser
det ut til at en høy barnehagedekning
for de yngste barna kombinert med
relativt korte fødselspermisjoner og
færre muligheter for deltidsarbeid,
har fremmet en likestilt felles forsør-
gelsesmodell. Det er i dag imidlertid
tegn til at danske mødre kunne ønske
å arbeide mindre, siden det er modre
med små barn som har den høyeste
andelen kvinnelige arbeidsledige i
Danmark (Leth-Sørensen 1996).
Danske kvinner kan også virke noe
mer tilbakeholdne når det gjelder A. få
barn, idet fruktbarheten i Danmark
har ligget lavere enn i Sverige og Nor-
ge helt siden slutten av 1970-tallet.

Lengst yrkestradisjon og minst
deltidsarbeid i Finland
Sett i nordisk perspektiv2 har finske
kvinner den lengste og sterkeste
yrkestradisjonen. Helt siden 1960-
årene har de utgjort mer enn 40 pro-
sent av den finske arbeidsstyrken
(Salmi 1994). Mens 1950- og begyn-
nelsen av 1960-årene var husmødre-
nes gyldne tidsalder i de andre nor-
diske land, var situasjonen en annen i
Finland, som aldri har hatt noen hus-
moræra (Haavio-Mannila 1972). I
1970 var over halvparten av gifte
finske kvinner aktive på arbeidsmar-
kedet sammenlignet med omtrent 40
prosent i Sverige og Danmark og
mindre enn 25 prosent i Norge
(Skrede 1986). På syttitallet ble for-
skjellene stadig mindre, og fra begyn-
nelsen av åttitallet har Sverige hatt
den høyeste yrkesdeltakelsen blant
kvinner i yrkesaktiv alder (20-64 år)
(tabell 2). Siden midten av åttitallet
har det vært en svak nedgang i yrkes-
andelen blant finske kvinner, og i
1990 var den omtrent på samme nivå
som i Norge (henholdsvis 74 og 72
prosent).

Et annet særtrekk ved finske kvinners
yrkesmønster er den meget lave an-

Danmark Finland Norge Sverige

1970 52 65 60
1975 65 70 54 69
1980 74 74 64 77
1985 76 79 68 82
1990 77 76 72 85
1991 77 75 72 84
1992 77 75 72 83
1993 - 74 72 81

Danmark og Norge: 20-66 år. Finland og Sverige:
20-64 år
Kilde: Women and Men in the Nordic Countries. Fact
and figures 1994. Nordisk Ministerråd, Kobenhavn

delen som jobber deltid. Mens 40-50
prosent av alle sysselsatte kvinner i
Sverige, Danmark og Norge tradisjo-
nelt har jobbet deltid, gjelder det ba-
re 10-12 prosent i Finland (Mai
1995). I de andre nordiske land økte
deltidsandelen helt fram til begynnel-
sen av åttitallet, men har deretter
gått noe ned, mens den i Finland har
holdt seg på et konstant lavt nivå.
Flere forskere har vært opptatt av ar-
sakene til særtrekkene i det finske
mønsteret. Mange betrakter den
sene, men meget raske, modernise-
ringen av det finske samfunnet fra en
landbruksøkonomi til en tjenestepro-
duserende økonomi som en av de
viktigste faktorene (se f.eks. Salmi
1994). I landbruket var kvinners ar-
beid både en nødvendighet og en
selvfølge. Da nedgangen i landbruks-
økonomien kom for fullt på 1960-
tallet, gjorde den tidens sterke kvin-
nebevegelse og sosiale radikalisme
det naturlig for kvinner å fortsette i
arbeidslivet på lik linje med menn
også utenfor gårdsbruket. Andre fak-
torer som har bidratt til den spesielle
finske utviklingen, er den relativt lave
levestandarden etter den annen ver-
denskrig med store materielle og
menneskelige tap og store krigserstat-
ninger til Russland. Boligpolitikken i
etterkrigstiden som favoriserte eie
framfor leie, gjorde det også svært

dyrt å bo og vanskelig for en familie å
greie seg på én inntekt (Mai 1995,
Salmi 1994).

Når begynner mor å jobbe
igjen?
De høye yrkesandelene blant små-
barnsmødre i nordiske land viser at
barn og jobb ikke lenger er så uforen-
lig som tidligere antatt. Men modres
deltakelse i yrkeslivet påvirkes frem-
deles av hvor mange barn de har og
hvor gamle barna er, og fødsler og
omsorgsarbeid er hovedgrunnen til at
kvinner har hyppigere og lengre
yrkesavbrudd enn menn. Det kan ha
betydning for kvinners investeringer i
utdanning og yrke og for deres av-
kastning av slike investeringer, så
som lønn og karriereutvikling. Leng-
den på kvinners yrkesavbrudd i for-
bindelse med fødsler betyr også mye
for hva det "koster" i form av tapt
inntekt å få et barn. Beregninger gjort
på norske data viser at dette tapet
kan overstige de direkte forsørgerut-
giftene til mat, klær, osv. (Kravdal
1992). Politiske tiltak som oppmun-
trer til kortere yrkesavbrudd vil der-
ved gjøre kostnaden ved å få barn
mindre, og slik sett kunne bidra til
opprettholde fruktbarheten på et ri-
melig nivå.

Disse problemstillingene har fått en
god del oppmerksomhet i arbeids-
markedsforskningen de senere ar.
Studier som fokuserer på kvinners
yrkeskarrierer i forbindelse med føds-
ler har kommet fra mange land, i
første rekke USA (se f.eks. Even
1987, Desai og Waite 1991, Shapiro
og Mott 1994), men også etter hvert
fra Europa (for svenske og norske
studier se Bernhardt 1988, Rønsen
1995a og 1995b, Sundström 1996).
Spørsmål som stilles er hvor raskt
mødre begynner å arbeide etter fød-
selen, om de jobber heltid eller del-
tid, og hvilke faktorer som påvirker
disse tilpasningene. For å besvare sli-
ke spørsmål trengs det forløpsdata,
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dvs. data som følger kvinnene over
livsløpet, for vi er ikke bare interes-
sert i yrkestilpasningen på ett be-
stemt tidspunkt men over en lengre
periode. I Norge har vi en slik data-.
kilde i Familie- og yrkesundersøkel-
sen 1988,3  og tilsvarende undersøkel-
ser er senere gjennomført i Sverige
og Finland og flere andre land4 . I ut-
formingen av undersøkelsene er det
lagt vekt på sammenlignbarhet mel-
lom landene, slik at dataene er godt
egnet til komparative analyser. Fore-
løpig er det gjennomført to kompara-

tive analyser av kvinners yrkesdelta-
kelse etter at de får barn (Ronsen og
Sundström 1996a og 1996b). Den
første tar for seg norske og svenske
mødres tilbakegang til arbeidet etter
første fødsel, mens den andre også
omfatter finske kvinner og skiller
mellom heltids- og deltidsarbeid.

Nordiske fødselspermisjoner:
Sverige i tet
I en sammenligning av hvor raskt
mødre i ulike land begynner åjobbe
etter fødselen, vil selvsagt fødselsper-

misjonens varighet være av stor be-
tydning. De nordiske land er kjent for
generøse permisjonsordninger i for-
bindelse med fødsel og barneomsorg.
Dagens ordninger i Norge, Sverige og
Finland har mange likhetstrekk, men
om vi går noen tiår tilbake, var det
større forskjeller (figur 1). I 1968
hadde Sverige allerede en permi-
sjonsperiode på seks måneder, mens
Finland og Norge bare hadde hen-
holdsvis 9 og 12 uker. På syttitallet
skjedde det en rask ekspansjon av det
finske systemet. Allerede i 1974 var
permisjonstiden blitt utvidet til seks
måneder, og innen 1981 var den blitt
om lag 10 måneder (258 ukedager).
Siden 1987 har den samlede permi-
sjonstiden (fødsels- og foreldrepermi-
sjon) vært 263 ukedager (ca. 44
uker), unntatt i 1991-1992 da den
midlertidig var to uker lengre. I
Sverige var det også flere utvidelser
av permisjonstiden: til syv måneder i
1975, ni måneder i 1978 og til 12
måneder i 1980. Fra 1989 har den
svenske permisjonstiden vært 15 må-
neder. I Norge skjedde det lite med
fødselspermisjonen for på slutten av
åttitallet. Den ble riktignok forlenget
fra 12 til 18 uker i 1977, men deret-
ter skjedde det ingen ting for i 1987,
da en serie utvidelser startet. Fra
1993 har den norske permisjonstiden
vært 42 uker med full inntektskom-
pensasjon inntil en viss grense, eller
52 uker med 80 prosent kompensa-
sjon. Fra slutten av syttitallet har
inntektskompensasjonen i Norge vært
høyere enn i Sverige og Finland, der
den høyeste kompensasjonsgraden
har vært henholdsvis 90 og 80 pro-
sent. Inntektskompensasjonen i
Sverige har vært på 80 prosent siden
1995, mens den i Finland har ligget
på 66 prosent siden 1994.

Til tross for mange likhetstrekk ved
de nordiske lands permisjonsordnin-
ger, er det også noen særtrekk som er
verd å merke seg. Siden 1979 har
svenske foreldre hatt en lovfestet rett
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til redusert arbeidstid (75 prosent) til
barnet er åtte år gammelt. En slik ge-
nerell rett til deltid fikk finske foreld-
re først i 1988 (Salmi 1994), og nors-
ke foreldre har det fremdeles ikke,
bortsett fra morens rett til amme-
pause5 . Det svenske permisjonspro-
grammet har også lenge vært mer
fleksibelt med en form for "tidskonto-
ordning" helt siden 1974. Svenske
foreldre har dermed kunnet bruke
rettighetene heltid eller deltid, eller
spare noe av tiden til senere bruk,
men innen barnet fyller åtte år. Et
siste særtrekk ved den svenske ord-
ningen er en regel som oppmuntrer
til kortere tidsrom mellom barna, den
såkalte "fartspremien" (Hoem 1993).
Ordningen som ble innført i 1980,
innebærer at mødre som får et nytt
barn innen det har gått 30 måneder
(for 1986: to år ), har rett til permi-
sjon og samme nivå på ytelsene som
etter det forrige barnet, selv om de
ikke har hatt lønnet arbeid i mellom-
tiden. Et spesielt trekk ved det finske
permisjonssystemet er en ordning
som gir finske foreldre rett til å velge

mellom en plass i en offentlig barne-
hage, eller en kontantstøtte kalt
"hemvårdsstönad", for å være hjem-
me og passe barnet selv når den be-
talte permisjonstiden er ute. Ordnin-
gen ble gradvis innført fra 1985, og
siden 1990 har alle finske foreldre
hatt rett til slik støtte inntil barnet er
tre år gammelt.

Færrest norske mødre i jobb
etter fødselen
I vår analyse basert på de siste  fami-
lieundersøkelsene i Norge, Sverige og
Finland undersøker vi nærmere hvor
raskt forstegangsmodre går ut i ar-
beid etter fødselen og hvilke forskjel-
ler det er mellom landene (Rønsen
og Sundstrøm 1996b). Analysen be-
grenser seg til gifte eller samboende
kvinner som fikk sitt første barn i pe-
rioden 1968-1988. Ikke overraskende
har den lengre permisjonstiden i Sve-
rige resultert i at færre svenske kvin-
ner går ut i jobb i barnets første år
(figur 2) 6 enn i de to andre landene.
Bare 10 prosent har begynt å jobbe
innen det hadde gått seks måneder,

mens de tilsvarende tallene for Fin-
land og Norge er 23 og 30 prosent.
Deretter har de norske kvinnene lave-
re tilbakegangshyppighet, slik at den
totale andelen som har begynt å job-
be, snart blir liggende under den
finske og svenske. Den finske andelen
ligger over den svenske mesteparten
av tiden, men på grunn av svenske
mødres høyere tilbakegangshyppig-
het i det tredje året, ender de til slutt
opp med en høyere yrkesandel. For-
skjellene er imidlertid ubetydelige.
Etter tre år har omtrent 80 prosent i
begge land begynt å jobbe, mens det i
Norge er noen færre, 67 prosent.

Norske mødre har vært tradi-
sjonen tro
Figur 2 viser at ulikheter i varigheten
av fødselspermisjonen klart reflekte-
res i kvinners yrkesmønster etter fød-
selen. Alle kvinner har imidlertid ikke
rett til permisjon, spesielt ikke om vi
går helt tilbake til 1968, og det vil
opplagt også være andre faktorer
som er av betydning. Vi har allerede
vært inne på historiske og kulturelle
forskjeller som kan ha resultert i ulike
preferanser og praksis. Denne analy-
sen bekrefter at norske, svenske og
finske kvinner ikke er så like som ofte
antatt. Norske mødre ser ut til å ha
de mest tradisjonelle familieverdiene.
De er mer religiøst aktive, og nesten
halvparten har fulgt det tradisjonelle
mønsteret med å gifte seg direkte
uten først å bo sammen. Blant
svenske kvinner er dette helt uvanlig.
Bare 13 prosent har inngått ekteskap
direkte, mens hele 65 prosent har
vært samboere før giftermålet. Finske
kvinners samlivsmønster ligger nær-
mere det norske, men ved første
barns fødsel er det færre finske kvin-
ner som fortsatt lever i ugift samliv
(12 prosent mot 19 prosent i Norge
og 23 prosent i Sverige). Sverige har
den høyeste andelen mødre med høg-
skole- eller universitetsutdanning (27
prosent), fulgt av Norge (21 prosent)
og Finland (12 prosent), men en del
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signal på styrken i en kvinnes yrkes-
tilknytning.

av disse forskjellene kan sannsynlig-
vis tilskrives at kvinnene i den finske
undersøkelsen er født noe tidligere
enn kvinnene i den norske og svenske
undersøkelsen (jf. note 3 og 4).
Finske modre har den lengste yrkes-
erfaringen ved fødselen, mens norske
mødre har vært lengst hjemmeværen-
de (dvs. ikke i jobb eller studier) før
fødselen. Inntrykket av en svakere
yrkestilknytning blant norske modre
bekreftes også av at en lavere andel
har hatt rett til betalt fødselspermi-
sjon - under 70 prosent i Norge sam-
menlignet med rundt 80 prosent i
Sverige og Finland.

Familiepolitikk er viktig
For å kontrollere for forskjeller som
beskrevet over når vi sammenligner
nordiske modres yrkesatferd, har vi
gjennomført en multivariat analyse.
Det er en analyse der en studerer ef-
fekten av én forklaringsfaktor når alle
andre faktorer holdes konstante; se
Rønsen og Sundström (1996b) for

nærmere detaljer. Resultatene tyder
på at nordiske mødre skiller seg en
del at i yrkesatferd, selv om de er
"like" ellers, så langt vi kan kontrolle-
re. Høy religiøs aktivitet ser for ek-
sempel ut til å ha en mer negativ ef-
fekt på tilbøyeligheten til å jobbe hel-
tid etter fødselen i Norge enn i Sveri-
ge og Finland. Tilsvarende er norske
mødre som giftet seg direkte, mindre
tilbøyelige til å jobbe heltid enn sam-
boere og andre gifte modre som tidli-
gere har vært samboere, mens vi ikke
finner slike forskjeller i de andre lan-
dene. Hoy utdanning fører til en ras-
kere tilbakegang til både heltid og
deltid i Norge, mens effekten er sva-
kere og stort sett begrenser seg til
heltidsarbeid i Sverige og Finland.
For alle tre land gjelder at tilbøyelig-
heten til å jobbe både heltid og deltid
er klart mindre jo lengre kvinnene
har vært hjemmeværende før fødse-
len. Dette er helt i samsvar med tidli-
gere analyser fra USA og andre euro-
peiske land, og tolkes gjerne som et

Vi har også studert nærmere betyd-
ningen av familiepolitikk, og først og
fremst virkningen av å ha rett til be-
talt permisjon i forhold til ikke å ha
det. Resultatet er entydig, og viser at
mødre som har permisjon, går mye
raskere ut i jobb enn andre mødre.
Virkningen er imidlertid sterkest i
Sverige, som er det landet som har
hatt den gunstigste ordningen. Svens-
ke mødre med betalt permisjon er
over to og en halv gang mer tilbøyeli-
ge enn dem uten slike rettigheter til å
begynne i jobb, såvel heltid som del-
tid, etter fødselen. Permisjonsrettig-
heter har også stor betydning i Fin-
land. Mødre med permisjon går to
ganger så raskt ut i heltidsarbeid som
andre modre, mens det er liten effekt
på deltid. I Norge er effekten av fød-
selspermisjon svakest, men tilbøyelig-
heten til å begynne i jobb øker likevel
med over 30 prosent, og det gjelder
både heltid og deltid. Et interessant
resultat for Sverige og Finland er at
fødselspermisjonens betydning ser ut
til a avta på åttitallet. I Sverige faller
dette sammen med introduksjonen av
den spesielle og tidligere omtalte
"fartspremien" på neste fødsel. Det
kan tyde på at omleggingen hadde en
viss effekt, og at en del mødre som
planla flere barn ventet med å begyn-
ne i jobb. I Finland får fødselspermi-
sjonen noe mindre betydning først i
siste halvdel av åttitallet, og bare for
tilbøyeligheten til å jobbe deltid. Det
kan være et tegn på at deltid, som
alltid har vært en marginal yrkestil-
pasning blant finske kvinner, har fått
enda mindre betydning som kombi-
nasjonsstrategi etter den gradvise
innføringen av kontantstøtte til pass
av egne barn (hemvårdsstönad) fra
1985.

Ny norsk virkelighet
Fra et europeisk ståsted er det klart
at de nordiske land må betraktes som
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svært like på mange områder. Men
nærmere analyser avdekker flere vik-
tige historiske, kulturelle og institu-
sjonelle forskjeller som også har ned-
felt seg i ulike preferanser og atferds-
mønstre. Når det gjelder kvinners
yrkesdeltakelse, har forskjellen mel-
lom landene blitt mindre over årene.
Norske modre hadde lenge den laves-
te yrkesdeltakelsen i Norden, men i
dag jobber de i like stor utstrekning
som finske mødre. Det er imidlertid
fremdeles et lite stykke igjen til nivået
blant svenske og danske modre (if.
tabell 1).

Både denne og andre studier viser at
politiske tiltak har hatt betydning for
utviklingen, og ikke bare det faktiske
innholdet i tiltakene, men også må-
ten de har kommet i stand på. Nolen-
de reformer og tvetydighet i norsk
politikk overfor yrkesaktive mødre
kan for eksempel være en grunn til at
norske foreldre fremdeles opplever at
de møter normer om et tradisjonelt
mannlig forsagelsesmonster (Elling-
sæter 1996). Men gunstige permi-
sjonsordninger i forbindelse med
fødsler og barnepass har gjort det let-
tere for kvinner å opprettholde en
nær kontakt med yrkeslivet mens bar-
na er små. Det er interessant å merke
seg at fødselspermisjonen synes å ha
hatt størst positiv betydning for konti-
nuiteten i kvinners yrkesarbeid i Sve-
rige, som har hatt den gunstigste
permisjonsordningen i Norden. Etter
den siste tids kraftige utvidelser av
den norske permisjonstiden (se figur
1), skulle en kunne forvente at også
stadig flere norske kvinner vil opp-
rettholde kontakten med arbeidsmar-
kedet etter fødselen, slik at forskjel-
len mellom landene vil fortsette d
minske7 .

Men konsekvensene av generøse ord-
ninger i forbindelse med fødsler og
barnepass kan også være flertydige.
En lang fødselspermisjon vil på den
ene side sikre at flere modre får en

mer stabil tilknytning til arbeidsmar-
kedet, fordi det blir lettere å kombi-
nere jobb og barn, men samtidig vil
kvinners yrkesavbrudd generelt bli
lengre i forhold til menns. Tiltak som
forlenger den perioden foreldre kan
være hjemme for å passe egne barn,
som f.eks. den finske "hemvårdsstö-
naden", kan derfor vise seg å bli et
tilbakeskritt for likestillingen, dersom
ikke tiltakene samtidig oppmuntrer
til at fedre tar sin del av barneomsor-
gen. Introduksjonen av en "fedre-
kvote" på fire uker i Norge i 1993, og
i Sverige i 1994 er et skritt i riktig ret-
ning. Dersom likestilling var det
eneste målet for familiepolitikken,
kan den danske modellen med et
godt utbygd barnehagetilbud til de
yngste barna og mindre generøse
permisjonsordninger synes som det
mest effektive midlet for å nå målet.
Men en slik modell kan virke mindre
barne- og familievennlig, og dette er
en viktig avveining som det også må
tas hensyn til.

1. Danmark og Island har ikke hatt tilsvaren-
de undersøkelser, og har derfor dessverre
ikke latt seg inkludere i de komparative ana-
lysene.

2. Island er ikke med i sammenligningen,
fordi det er vanskelig å fremskaffe historiske
tall for islandske kvinners yrkesdeltakelse.
Island har f. eks. bare hatt landsdekkende
arbeidskraftundersøkelser siden 1991.

3. Familie- og yrkesundersøkelsen 1988 be-
står av et landsrepresentativt utvalg fra seks
enkeltårskohorter av kvinner født i perioden
1945-68, foruten to kohorter menn. Dataene
inneholder bl.a. retrospektive opplysninger
om samliv og giftermål, svangerskap og føds-
ler og utdanning og yrkesaktivitet. For nær-
mere dokumentasjon av undersøkelsen se
Statistisk sentralbyrå (1991).

4. Den finske Befolkningsundersökningen i
1989 inneholder tilsvarende opplysninger for
kvinner født i 1938-67, og den svenske un-
dersøkelsen Familj och Arbete 1992 har data
for kvinner født i 1949-69. De tre nordiske
undersøkelsene er alle deler av et større in-
ternasjonalt prosjekt i regi av av United
Nations Economic Commission for Europe

(ECE). Per idag har over 20 industriland
gjennomført lignende undersøkelser.

5. I Norge har arbeidstakere som av helse-
messige, sosiale eller andre vektige velferds-
grunner har behov for det, rett til redusert
arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen
kan gjennomføres uten særlige ulemper for
virksomheten. Kvinner som ammer, har rett
til ammepause i inntil én time per dag (to
timer i staten).

6. De kumulerte andelene gjelder for hele
perioden 1968-1988 i gjennomsnitt.

7. Den lavere barnehagedekningen i Norge
kan selvsagt også være en medvirkende årsak
til at norske mødre har lengre yrkesavbrudd
enn svenske mødre, selv om tidligere norske
analyser tyder på at barnehagedekningen
ikke har hatt særlig betydning for hvor raskt
norske mødre har gått ut i jobb etter fødselen
(Rønsen 1995b). Dette vil imidlertid bli stu-
dert nærmere i et komparativt perspektiv
senere.
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Regionale strømmer på
arbeidsmarkedet

I More og Romsdal var
de som var arbeids-
ledige i 1993, i større
grad tilbake i de sys-
selsattes rekker året
efter enn i noe annet
fylke. I Finnmark, deri-
mot, hadde de ar-
beidsledige langt
oftere forlatt arbeids-
styrken i 1994. Av dem
som flyttet over
fylkesgrensene i den
samme perioden, var
andelen som flyttet til
sysselsetting, høyest i
Oslo og Akershus,
mens Telemark hadde
den høyeste andelen
arbeidsledige innflyt-
tere. Dette er noen ek-
sempler på hvilke
strømmer på arbeids-
markedet som nå kan
avdekkes ved bruk av
nye data fra Statistisk
sentralbyrå.

Mette Lund og
Alf Torstensen

Ordinær sysselsettings- og ledighets-
statistikk viser bl.a. hvordan tallet på
lønnstakere og arbeidsledige har end-
ret seg mellom to ulike tidspunkt.
Dette kalles en nettoendring. Derimot
viser ikke disse tallene hvordan de
enkelte personene beveger seg mel-
lom ulike statuser, som f.eks. fra å
være lønnstaker til å bli arbeidsledig
eller gå over i utdanning. Denne ty-
pen statistikk dreier seg om  brutto-
strømmer. En studie av bruttostrøm-
mer der vi fordeler personene etter
ulike regioner, kan bl.a. gi den enkel-
te kommune eller fylke mer detaljert
kunnskap om de fastboendes, samt
inn- og utflytternes, situasjon på ar-
beidsmarkedet. I artikkelen vil vi føl-
ge personer mellom ulike statuser
over tid ved å se på bruttostrømmer.
Det dreier seg m.a.o. om hvordan
personene beveger seg inn i, rundt i
og ut av arbeidsmarkedet.

Nytt og nyttig planleggings-
verktøy
Et nytt datamateriale utarbeidet av
Statistisk sentralbyrå gir altså nå
langt på vei muligheten til A. dekke
dette kunnskapsbehovet. Statistikken
gir et detaljert bilde av befolkningens
fordeling på ulike statuser i og uten-
for arbeidsstyrken på et gitt tidspunkt
hvert år.

Status er en fellesbetegnelse på både
aktiviteter og stønader. En aktivitet er
f.eks. det å være lønnstaker eller selv-
stendig næringsdrivende. Uførepen-
sjon eller sosialhjelp er eksempler på
det vi kaller stønader. Statusene blir
gruppert etter hvorvidt de er innen-
for eller utenfor arbeidsstyrken. Ar-
beidsstyrken er her definert som sum-.
men av de sysselsatte, dvs. lønnstake-
re og selvstendig næringsdrivende,
registrert arbeidsledigel og personer
på arbeidsmarkedstiltak i form av
sysselsettings- og attføringstiltak.
Personer under utdanning (opplæ-
ringstiltak og ordinær utdanning),
alderspensjonister, bidragsmottakere,

sosialthjelpsmottakere og "annet" er
klassifisert (som) utenfor arbeidsstyr-
ken. Bidragsmottakere omfatter her
uførepensjonister, etterlattepensjonis-
ter, enslige forsørgere med stønad og
personer på attføring, utenom dem
på tiltak. For nærmere informasjon
om datagrunnlaget og statusgruppe-
ringene, se egen ramme.

Bruttostrømanalyse
Dette datamaterialet kan anvendes
blant annet i regionalpolitisk planleg-
ging, ved å kartlegge hvordan perso-
ners tilknytning til arbeidsmarkedet
utvikler seg fra ett tidspunkt til et an-
net. I Helsingfors i Finland brukes
denne typen statistikk til A. se hva inn-
flytterne til byer drev med før de flyt-
tet inn. Ved hjelp av denne statistik-
ken får blant annet lokale arbeids-
markedsmyndigheter informasjon om
arbeidsmarkedstillmytningen til dem
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som flyttet inn og kan dermed tilpas-
se sin politikk etter dette. Dersom an-
delen arbeidsledige blant innflytterne
er høy, kan myndighetene f.eks. øke
satsingen på ulike tiltak av forebyg-
gende karakter.

I første del av analysen skal vi vise
arbeidsmarkedstilknytningen til de
som var fastboende i fylket i 1993 og
1994. Her vil vi fokusere analysen på
hvilke statuser de arbeidsledige beve-
ger seg mellom i løpet av en ettårspe-

Hode. Vi foretar en sammenligning
mellom fylkene, og vi skal blant an-
net se på andelen av de arbeidsledige
i 1993 som fortsatt var arbeidsledige,
som kom i arbeid eller som gikk til
utdanning i 1994. Til slutt ser vi på
bevegelser mellom ulike statuser for
de som henholdsvis flyttet ut av og
inn i fylkene mellom 1993 og 1994.
Eksempelvis kan vi se hvor stor andel
av de som flyttet fra et fylke i 1993,
som var under utdanning samme år.

Tilknytningen til arbeidsmarkedet
males gjerne ved arbeidsstyrkepro-
senter, dvs. andelen som har inn-
tektsgivende arbeid (sysselsatte) eller
som aktivt søker etter det (arbeidsle-
dige og personer på arbeidsmarkeds-
tiltak). I vår sammenheng er det
imidlertid stabiliteten i denne tilknyt-
ningen vi primært er ute etter å få
belyst, om enn begrenset til en perio-
de på ett an Figur 1 viser hvor stor
andel av dem som var innenfor ar-
beidsstyrken i november 1993, som
fortsatt var i arbeidsstyrken eller som
havnet utenfor arbeidsstyrken ett år
senere. I tillegg viser figuren hvor
mange som har flyttet fra sitt bo-
stedsfylke i denne perioden, samt an-
delen som ikke var registrert bosatt i
Norge i 1994. Personene er gruppert
etter bostedsfylke i 1993.

Avgangen fra arbeidsstyrken
minst i Rogaland, størst i
Finnmark
I figur 1 ser vi at bosatte i Rogaland
hadde sterkest tilknytning til arbeids-
markedet, mens tilknytningen i Finn-
mark var svakest. Av de rogalendin-
gene som var registrert i arbeidsstyr-
ken i 1993, var om lag 90 prosent
fortsatt i arbeidsstyrken ett år senere.
Om lag 8 prosent var falt ut av ar-
beidsstyrken, mens 2 prosent hadde
flyttet til et annet fylke eller ut av lan-
det. For Finnmark var situasjonen
annerledes. Av dem som var i ar-
beidsstyrken i 1993, var bare 84 pro-
sent fortsatt i arbeidsstyrken ett år
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senere. 11 prosent var havnet uten-
for, mens 4 prosent hadde flyttet.
Også blant bosatte i Oslo var tilknyt-
ningen til arbeidsmarkedet lav sam-
menlignet med Rogaland. Andelen
som ble værende i arbeidsstyrken fra
1993 til 1994 var på om lag 85 pro-
sent, mens andelen som flyttet var
den høyeste i landet med over 4 pro-
sent.

I figur 2 tar vi utgangspunkt i dem
som var utenfor arbeidsstyrken i
1993, og viser hvor stor andel som
var blitt værende utenfor eller som
var kommet inn i arbeidsstyrken året
etter.

Andelen som blir værende
utenfor arbeidsstyrken, størst i
Hedmark
Hedmark var det fylket der høyest
andel personer som var utenfor ar-

beidsstyrken i 1993, også var utenfor
året etter (79 prosent). Sogn og Fjor-
dane og Finnmark hadde lavest andel
slike "utenforstående" med 72 pro-
sent.

Figurene 3 og 4 viser bruttostrømmer
på to ulike nivå. For det første viser
de hvor stor andel av dem som var
registrert helt ledige i 1993, som var
henholdsvis innenfor og utenfor ar-
beidsstyrken i 1994. Videre viser figu-
rene hvordan disse personene fordel-
te seg på ulike statusgrupper i 1994.

De arbeidsledige i Finnmark
har svakest tilknytning til
arbeidsmarkedet
En person som er registrert som helt
arbeidsledig tilhører arbeidsstyrken,
og har pr. definisjon en sterkere til-
knytning til arbeidsmarkedet enn per-
soner utenfor arbeidsstyrken, f.eks.
heltidsstudenter eller uføretrygdede.

Finnmark skiller seg ut ved å ha den
laveste andelen av dem som var helt
arbeidsledige i 1993, og som ble væ-
rende i arbeidsstyrken ett år senere
(figur 3). Andelen var 59 prosent.
Også i Akershus og Oslo var de ar-

beidslediges tilknytning til arbeids-
markedet svak sammenlignet med de
andre fylkene. En årsak til dette kan
imidlertid være at en del av de ar-
beidsledige flyttet til et annet fylke i
perioden mellom november 1993 og
november 1994.

Sterkest tilknytning til arbeidsmarke-
det hadde de arbeidsledige i More og
Romsdal. I dette fylket var i overkant
av 68 prosent av de arbeidsledige i
1993 fortsatt i arbeidsstyrken året
etter. Videre var dette det fylket etter
Finnmark som hadde lavest andel ar-
beidsledige i 1993 som fortsatt var
arbeidsledige i 1994. Nest sterkest
tilknytning ser man i Buskerud, med
knapt 67 prosent arbeidsledige som
fortsatt var "innenfor".

Langtidsledige, dvs. personer med en
sammenhengende ledighetsperiode
på over et halvt år, er de siste årene
blitt viet stor oppmerksomhet fra
myndighetenes side. I denne sam-
menhengen viser ikke våre tall direk-
te langtidsledighet. De gir kun status
en gang i året (november). Vi kan
derfor ikke fastslå om en person som
var registrert arbeidsledig i november

Sogn og Fjordane
Finnmark
Akershus
Troms

Vest-Agder
Østfold
Telemark
Hedmark
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1993 og i november 1994, har vært
arbeidsledig i hele perioden.

Tallene i denne analysen viser at Te-
lemark og Oslo hadde den høyeste
andelen som var arbeidsledige på
begge tidspunkt. Om lag 30 prosent
av de arbeidsledige i disse fylkene i
1993 var ledige også i 1994. I Finn-
mark, derimot, var kun 21 prosent
arbeidsledige på begge tidspunkt. Til
sammenligning var tilsvarende andel
for hele landet om lag 27 prosent.

Stor overgang fra arbeidsledig-
het til sysselsetting i Møre og
Romsdal
Det er også store regionale forskjeller
når vi ser på hvor mange av de
arbeidsledige i 1993 som hadde fått
seg jobb i 1994. Om lag 40 prosent
av de arbeidsledige i Møre og Roms-
dal i 1993 var sysselsatt ett år senere
(figur 3). Dette er den klart høyeste
andelen sammenlignet med de andre
fylkene. Lavest andel hadde Oslo, der
kun 24 prosent var blitt sysselsatt ett
år etterpå.

Sett under ett er More og Romsdal
det fylket som kommer best ut i den-

Kilde: Foreløpig versjon av System for persondata

ne sammenligningen for de arbeidsle-
dige. Fylket hadde størst overgang fra
arbeidsledighet til sysselsetting, kom-
binert med at det var få som var ar-
beidsledige begge årene og at over-
gangen fra arbeidsledighet til arbeids-
markedstiltak var beskjeden. Finn-
mark var derimot det fylke hvor det
var minst vanlig at arbeidsledige ble
værende i arbeidsstyrken til neste in

Størst overgang fra arbeidsle-
dighet til utdanning i Nordland
Utdanning blir sett på som et viktig
tiltak mot arbeidsledighet både på
kort og lang sikt. Ett av formålene er
å gi de arbeidsledige muligheter til å
øke sin kompetanse, bl.a. gjennom
ulike opplæringstiltak. Det er derfor
interessant å se om det er forskjeller
mellom fylkene når det gjelder over-
gangen fra arbeidsledighet til utdan-
ning.

I Nordland var i overkant av 11 pro-
sent av de arbeidsledige i 1993 under
utdanning ett år senere. Også for Fin-
mark (11 prosent), Hordaland (10
prosent) og Akershus (10 prosent)
finner vi høye andeler. Lavest andel
har Sogn og Fjordane, der bare 7 pro-

sent av de arbeidsledige var under
utdanning ett år etterpå.

Flest går fra arbeidsledighet til
sosialhjelp i Oslo
Det er også klare fylkesvise forskjeller
i overgangen fra arbeidsledighet til
det å være mottaker av bidrag og so-
sialhjelp. Oslo skiller seg spesielt ut
når vi ser på denne overgangen:
Blant dem som var arbeidsledige i
1993, var om lag 5 prosent registrert
som mottakere av sosialhjelp ett år
senere (figur 4). Det må understrekes
at her defineres sosialhjelpsmottakere
som de som kun mottar sosialhjelp
uten inntektsgivende arbeid eller stø-
nad ved siden ay. Også i Vestfold og
Telemark var denne typen overgang
hyppig. I Sogn og Fjordane var ande-
len av de arbeidsledige som gikk over
på sosialhjelp derimot liten, med bare
1 prosent. Den høye andelen inn-
vandrere i Oslo bidrar til å forklare
den høye sosialhjelpsandelen. Hver
tredje sosialhjelpsmottaker som mot-
tar kun sosialhjelp, er en førstegangs-
innvandrer2 (Kjelsrud og Torstensen
1996). Éri av tre innvandrere i Norge
var bosatt i Oslo.

Overgangen fra arbeidsledighet til
bidragsmottak var størst i Finnmark,
der 5 prosent av de ledige var bi-
dragsmottakere neste år. Bidragsmot-
takere er, som tidligere nevnt, uføre-
pensjonister, etterlattepensjonister,
enslige forsørgere med stønad, og
personer på attføring utenom tiltak.
Minst utbredt var denne overgangen i
Hordaland og Sogn og Fjordane, der
bare 3 prosent hadde vært gjennom
en slik statusendring.

Andelen innflyttere er høyest i
Oslo
I det følgende skal vi fokusere på de
som har flyttet mellom november
1993 og november 1994. Noen flytter
innen fylket, noen til et annet fylke
og andre ut av landet. I denne
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sammenheng vil vi imidlertid kun se
på flyttinger mellom fylkene.

Oslo, sammen med Østfold, Akers-
hus, Buskerud, Vestfold, Aust-Agder,
Rogaland og Hordaland, hadde posi-
tiv nettoflytting eller balanse i flytte-
strømmene i 1994. Nettoflytting defi-
neres her som innflyttere minus ut-
flyttere. En positiv nettoflytting be-
tyr at flere har flyttet inn enn ut det
siste året. I blant annet Sogn og Fjor-
dane, Nord-Trøndelag og Finnmark
var nettoflyttingen negativ. I Oslo var
nettoflyttingen 0,9 prosent, mens i
fylkene med negativ nettoflytting var
andelen -0,8 prosent (figur 5) 3

•

De fleste innflytterne til Oslo
og Akershus begynner i jobb
Figur 6 gir en oversikt over arbeids-
markedstilknytningen til de persone-
ne som flyttet i 1994, fordelt på de
fylker man flyttet til. Akershus og
Oslo var de fylkene der størst andel
av de som flyttet inn, var sysselsatt i
1994, med henholdsvis 69 og 64 pro-
sent. En annen undersøkelse foretatt
på flyttemønster og flyttetilbøyelighet
viser også at Oslo/Akershus i perio-
den 1989-1993 hadde en positiv
nettoflytting som de sysselsatte bi-
drog sterkest til (Stambøl 1995).

Relativt mange innflyttere i
Telemark blir arbeidsledige
Telemark var det fylket der høyest
andel av innflytterne var arbeidsledi-
ge i 1994. Ledighetsandelen var på
9 prosent, mens bare 4 prosent av
dem som flyttet inn i Akershus, gikk
til arbeidsledighet.

For nesten alle fylker var utdanning
og "annet" (se ramme) de statusene
som flest av innflytterne gikk inn i
når vi ser på dem som havnet utenfor
arbeidsstyrken i 1994 (figur 7). Sør-
Trøndelag hadde den høyeste ande-
len innflyttere som var i gang med
utdanning. Personer som begynte
med utdanning utgjorde 16,6 prosent
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i Sør-Trøndelag og 15 prosent i Hor-
daland. Akershus hadde derimot den
laveste andelen av innflytterne som
gikk til utdanning (6,7 prosent).

Arbeidsledige fra Telemark
flytter ut for å få jobb?
Figur 8 viser hvilken status i arbeids-
styrken flytterne hadde i fraflyttings-

fylket i 1993, i prosent av alle dem
som flyttet ut av fylket i løpet av
1994.

Telemark var det fylket der høyest
andel av de utflyttede var arbeidsledi-
ge i 1993. Datamaterialet sier ikke
her noe om hvilken status personene
går til året etter, men vi kan anta at

mange av de arbeidsledige i Tele-
mark flyttet fra fylket i håp om å skaf-
fe seg jobb i andre fylker. Av samtlige
telemarkinger som flyttet ut i 1994,
var 7,5 prosent helt arbeidsledige i
1993. Til sammenligning var det kun
4,4 prosent av de som flyttet fra
Akershus som var arbeidsledige.

Mange fra More og Romsdal
under utdanning flyttet ut i
1994
Av de som flyttet i 1994 og som ikke
tilhørte arbeidsstyrken i 1993, var
mange under utdanning i 1993 (figur
9). Spesielt var dette vanlig i Møre og
Romsdal og Nord -Trøndelag. Dette
kan være en illustrasjon pa den gene-
relle sammenhengen mellom høyere
utdanning, liten etterspørsel etter
høyt utdannede personer i fylket, og
utflytting. En undersøkelse viser at jo
høyere utdanningsnivå personer i sis-
te halvdel av 30-årene har oppnådd,
jo mindre sannsynlighet er det at
man forblir bofast, og jo mer sann-
synlig er det at man har flyttet fra
oppvekstkommunen sin for godt
(Sørlie 1993). Denne undersøkelsen
gjelder en annen aldersgruppe enn
her, men gir allikevel et godt bilde av
sammenhengen mellom utdanning
og flytting. Dette gjelder særlig flyt-
ting fra fylker der jobbmulighetene
for personer med høyere utdanning
er dårlige.

I Møre og Romsdal var hver fjerde
utflytter registrert i utdanning før de
flyttet ut, mens kun 8 prosent av
flytterne fra Oslo var under utdan-
ning. Dette kan bl.a. sees i sammen-
heng med ulikheter i næringsstruk-
turen mellom fylkene. Det antas at
Møre og Romsdal har næringer som
sysselsetter færre personer med høye-
re utdanning sammenlignet med
Oslo. Personer med høyere utdan-
ning i More og Romsdal må derfor i
større grad flytte ut av fylket for å få
seg arbeid i samsvar med utdannin-
gen. En liten utstrømming av
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utdannende personer i Oslo kan også
skyldes at personer i større grad blir
boende i Oslo for å ta høyere utdan-
ning, mens i fylker med få høgskoler
som Leics. i Møre og Romsdal flytter
det ut flere som skal ta videre utdan-
ning.

Bruttostrømanalyse kan gi svar
på mange andre spørsmål
Vi har vist at det er regionale forskjel-
ler i folks tilknytning til arbeidsmar-
kedet over tid, selv om vi her har be-
grenset oss til et ettårig perspektiv.
Dårlige jobb- og videre utdannings-
muligheter i et fylke kan føre til stor
utflytting av nyutdannede personer.
Dette er sannsynligvis tilfellet for Mo-
re og Romsdal. Den høye innflytter-
andelen til Oslo som kommer i jobb,
reflekterer på den annen side gode
jobbmuligheter. En høy andel av sys-
selsatte i Oslo som flytter, kan ha
sammenheng med at folk trekker ut
av hovedstaden, men fortsatt har
arbeidsstedet i Oslo.

Arbeidsledighetsprosenten i hvert en-
kelt fylke er også av avgjørende be-
tydning for personers strømmer mel-
lom ulike statuser, blant annet strøm-

mene for de arbeidsledige. Dette
kommer vi ikke nærmere inn på i
denne analysen, men en slik studie er
fullt mulig med dette datamateriale. I
1993 var den gjennomsnittlige regist-
rerte arbeidsledighet i Telemark på
6,9 prosent, noe som for øvrig var
den høyeste i landet (Arbeidsdirekto-
ratet 1994). Resultatene våre viser at
Telemark var det fylket som hadde
høyest andel av personer som var
arbeidsledige begge årene.

1. For enkelhets skyld vil vi i artikkelen om-
tale statusen "registrert arbeidsledig" som
"arbeidsledige".

2. Førstegangsinnvandrere er personer født i
utlandet av utenlandske foreldre.

3. For å illustrere beregningsgrunnlaget for
nettoflytting, viser vi Oslo som et eksempel.
De som flyttet inn i Oslo, som andel av perso-
ner i fylket i 1994 i alt, var 4,3 prosent. Til-
svarende andel for de som flyttet ut av Oslo,
var 3,4 prosent. Nettoflyttingen blir da 0,9
prosent.
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