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Norske verdier og holdninger 1982-1996:

Sentrale verdier endrer seg
sakte

Nordmenn er blitt
noe mindre opptatt
av religiose dogmer,
og troen på Gud be-
tyr mindre for dem.
Men den svekkete
religiøsiteten gjelder
ikke for de yngre
aldersgruppene. Vår
personlige moral er
blitt mer liberal: Vi er
mindre fordømmen-
de overfor fenome-
ner som homoseksua-
litet, skilsmisser,
dødshjelp eller pros-
titusjon. Men sam-
funnsmoralen, inklu-
dert skattemoralen,
har ikke blitt opp-
myket i løpet av de
nær 15 årene under-
søkelsen omfatter.

Ola Listhaug

Verdier uttrykker folks oppfatninger
om de mål man bør realisere på for-
skjellige områder av livet: I arbeid,
familie, politikk, religion og moral.
Verdier virker til å motivere men-
nesker når de handler, og handlin-
gene deres kan spenne over alt fra
politiske valg til kjøp av dagligva-
rer. Vi snakker derfor gjerne om at
verdier er latente størrelser som lig-
ger i bunnen for menneskelig atferd
og holdninger (Halman og de Moor
1993).

Verdiendringer skjer lang-
somt
Holdninger blir sett på som mer
konkrete og spesifikke. Verdier er
mer stabile enn holdninger, og vi
tenker oss at verdiene bare forand-
res sakte, mens holdningene vil for-
andre seg i større grad. Forskning
som skal forsøke å fange inn verdi-
endringene i samfunnet må derfor
være langsiktig. Med data fra Verdi-
undersøkelsen presenterer vi her
noen funn som kan si noe om utvik-
lingen av religiøsitet, moral og fa-
milieverdier fra 1982 til 1996.

Verdiundersøkelsen er en kilde til
kunnskap om personlig tro og fore-
stillinger, slik den enkelte opplever
og gir uttrykk for dem. Vi vil se på
utviklingen i tre forhold som angår
den enkeltes forhold til religion:
Troen på dogmer, hvor viktig Gud
er i ens liv og om en regner seg som
en religiøs person eller ikke.

Troen på de religiose dogmer kan
være særlig utsatt for påvirkning fra
sekulariserende krefter, krefter som
bidrar til å svekke religiøsiteten (se
ramme 2). Dette vil kanskje særlig
gjelde når de religiose dogmene er
spesifikke og konkrete. I Verdiun-
dersøkelsen er det listet opp et sett
av tradisjonelle dogmer som inngår
i kristendommen, men som også
har klar relevans for andre religio-
ner.

I figur 1 gjengir vi andelen som sier
at de tror på seks forskjellige dog-
mer. I denne artikkelen har vi ikke
anledning til å gå inn på en detal-
jert diskusjon om hvordan informa-
sjonen kan tolkes og analyseres (se
Nergård 1986 for en omfattende
analyse av materialet for 1982). Vi
merker oss to hovedtrekk ved figu-
ren. For det første er rangeringen
av dogmene relativt lik på de tre
tidspunktene. Det er flest som opp-
gir at de tror på Gud, og det er fær-
rest som tror på helvete. Det andre
funnet, som interesserer oss mest
her, er at andelen som oppgav at de
tror var høyest i 1982 og lavere ved
de to andre tidspunktene. Nedgan-
gen var størst fra 1982 til 1990. Fra
1990 til 1996 var det en svak øk-
ning, men slik at nivået i 1996 lå
lavere enn i 1982. Dataene i figur 1

Figur 1 Andel som tror p
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Verdiundersøkelsene

Raninnmoreskl. Ife14.di.undersOkelsells. et globalt forskningsprosjekt
Den  verdiundersøkelsen er del av et av de største forskningspro_
sjekter i internasjonal samfunnsforskning. Prosjektet ble startet av Euro-
pean Value Systems Study Group som gjennomførte den første undersø-
kelsen med basis i land i Vest-Europa

 °g
 Nord-Amerika 91981-1 82 E

1990_199/ 
fan I et, og den andre datainns•tam--ter hvert bie det geografiske området

lingen t sted i mer enn 40 land med deltakelse av land
spredt over de fleste regioner av verden. omfanget av deltakende /and er

På tilsvarende nivå f

	

s ek navn,
tre som ble utført	

s
1995-1996 Undersøkelsen

fortjener dermed sitt engel	 , World Values Survey.

VerxliundersøkelSerl.. er et Prosjekt for det lange iøp. De 15 år som har
gåttst esni dt reani epproiros beiketmet.stsjialirntgetenoePp9ge nah. i...togif .or kreohr s:..tiikl... , fgo..i.;:msvaarrinPgasmmaondg. 711 a.rv:.

som har størst forklaringskraft. Noe. n. s ay de mest sentrale problemstilling-
ene omfatter om det skjer en sekularisering med en sveidt.....else::.aV
.orn postmaterialisme med større vekt på ikke-materielle Preferanser.er.Pa
fremmarsj eller om materialismen er den rådende tendens  CHé116Vik
19961i og om balansen mellom individualisme og kollektivisme forandrer

.seg . I den sammenlignende delen av studier er vi interessert i om det
foregår en	 koilveTsq.p...s	

.
:-...slik at det	 mindre forskjeller mel-

lom landene, og om det skier en svekkelse av distinkte nasionale'kultu -
rer, Slike spørsmål er:1::,:viktiset4de for forståelsen av globaliseringen ver-
denssamfunnet, og for forståelsen av regional integrasjon Europa og an-
dr-e» deler av verden. :Siktemålet vårt artikkelen først rekke
beskrivende, men med noen referanser til viktige hypoteser og teori.

Forsialingsinteressene som oppri .	opprinnelig a til gru	 snn for Verdiunder 0kel-
sen var dominert av religionssosiologi og Spørsmål om religiøs
tro og aktivitet ble derfor grundig dekket den første undersøkelsen.

spørsmålene bie gjentatt den andre runden. Det bie ogMange av spørs	 tatt
med en del nye spørsmål om religion i denne runden. I den nye datainn
samlingen er de viktigste spørsmålene om religion gjentatt. Andre områ-

-

der er moral, familie, arbeid, fritid og politikk. På alle disse feltene er det
serier av spørsmål som kan benyttes til a studere utviklingen over
Hver undersøkelse har også grupper av spørsmål som ikke blir gjentatt,
men som kan utdype de  spørsmål som kan stud eres over tid. I den nye
undersøkelsen er det særlig mange spørsmål knyttet	

.kic o
g

demokrati. Interessen for å inkludere stike spørsmål bunner i at både ml
jøpro embl er og demokradproblemer er globale. De opptar bade den al- .
minnelige samfunnsborger og den Politiske elite i land som er på. forskje1
lige utviklingsnivåer i alle deler av verden. Man. ge av de spørsmål som
inngår den norske undersøkelsen får sin mening gjennom sammenlig-
fling med andre land.

Statistisk sentralbyrå har gjennomført alle  de tre norske undersøkelsene.
I 1982 var Henry Valen og Ola Listhaug prosjektiedere, i  1990 og 1996
var Listhaug prosjektleder. Dokumentasjon av data finnes i tre rapporter
(Listhaug, Jenssen og Mysen 1983; Listhaug og Huseby 1990; Listhaug,
Håskjold og Knudsen 1 997. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
stiller de tre datasettene til disposisjon for forskningen.

er basert på prosentandelen som
sier at de tror når vi utelukker per-
soner som sier at de ikke vet. Pro-
sentandelen som svarer "vet ikke"
på spørsmålene om tro på dogmer
var i overkant av 10 prosent i 1982
og 1990. I 1996 var den tilsvarende
gruppen i overkant av 5 prosent. En
analyse der vi inkluderer gruppen
som er registrert uten et klart svar i
prosentueringsgrunnlaget, gav en
større grad av stabilitet i andelen
som tror fra 1982 til 1996 enn vist i
figur 1. Andelen som sier at de ikke
tror øker. Dette kan antyde at tvile-
re har beveget seg i retning av å
ikke tro på de aktuelle dogmene.
Men vi kan ikke utelukke at noe av
endringene kan forklares med me-
todiske faktorer som har bidratt til
en nedgang i vet-ikke-andelen i
1996.

Troen på de forskjellige dogmer h0-
rer til på samme dimensjon av reli-
giøsiteten (Halman og Vloet 1994).
Vi kan derfor sammenfatte opplys-
ningene i en indeks som summerer
antallet dogmer som den enkelte
tror på. Vi ser i tabell 1 at mens den
norske befolkningen i 1982 gjen-
nomsnittlig trodde på 3,2 dogmer
av totalt 6, falt dette til 2,7 i 1990
for så å stige til 2,8 i 1996. Det
samme mønsteret finne vi også for
hvordan man vurderer Guds betyd-
ning for eget liv. Dette blir vurdert
på en skala fra 1 (ingen betydning)
til 10 (svært viktig). Gjennomsnittet
falt fra 5,2 til 4,6 fra 1982 til 1990,
for så å stige marginalt til 4,7 i
1996.

Tabell 1 viser også hvordan troen
på dogmer og vurderingen av Guds
betydning i eget liv varierer med
kjønn, alder og utdanning. Religiø-
siteten er sterkest blant kvinner,
hos de eldre og blant personer med
lav utdanning. Dette er ikke opp-
siktsvekkende. Mer interessant er
det å se at utviklingen mot svekket



Ramme 2. Svekkelse i troen på religiose dogmer
En sentral hypotese i sekulariseringsteori er at religion og religiøsitet
svekkes i det moderne samfunn. I takt med et stigende utdanningsnivå i
befolkningen og en økende vekt på vitenskap og forskning som grunnlag
for erkjennelse vil religion miste sin innflytelse (Riis 1994). Denne hypo-
tesen kan undersøkes med grunnlag i forskjellige indikatorer på religiøsi-
tet. For eksempel har Gustafsson (1994) sett på tilgjengelig statistikk
over deltakelse i forskjellige religiose aktiviteter i statskirkene i de nordis-
ke land fra 1930 til 1980, og i hovedsak vist at det er en nedgang i reli-
giøs deltakelse. Han finner heller ikke grunnlag for å hevde at de kristne
frikirkesamfunn har hatt en motsatt utvikling, slik at den samlende kon-
klusjon om nedgang står fast. Sammenlignet med andre vestlige land er
religiøsiteten i de nordiske land lav (Riis 1994). Undersøkelser av aktivi-
tet fanger inn bare en del av religiøsitet. Mange vil hevde at kjernen i re-
ligiøsitet ikke er deltakelse i organisert kirkeliv, men den personlige tro
og forestillinger som den enkelte opplever og gir uttrykk for.

og bedomming av hvor viktig Gud er

Tro på dogmer Gud viktig i livet

1982 	 1990 	 1996 	 1982 	 1990 	 1996

Total

Kjønn
Mann
Kvinne

Alder
18-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år

Utdanning2

Lav
Middeis
Hoy

3,2 	 2,7 	 2,8 	 5,2 	 4,6 	 4,7

2,6 	 2,3 	 2,4 	 4,3
	

4,1 	 4,0
3,8 	 3,2
	

3,3 	 6,2
	

5,0 	 5,3

2,5
	

2,4
	

2,6
	

3,5
	

3,5
	

3,7
2,6
	

2,2
	

2,6
	

4,3
	

3,9
	

4,1
3,5
	

3,1
	

3,0
	

5,9
	

5,3
	

5,3
4,6
	

3,7
	

3,4
	

7,5
	

6,5
	

6,3

3,7
	

3,1
	

3,0
	

6,2
	

5,3
	

5,4
3,3
	

2,5
	

2,9
	

4,9
	

4,0
	

4,6
2,7
	

2,7
	

2,8
	

4,6
	

4,4
	

4,3

Indeksen er summen av dogmer som den enkelte tror på, jf. forspalten i figur 1. Hvor viktig Gud er i livet er
basert på spørsmålet: "Og hvor viktig vil du si at Gud er i ditt liv? Vær så vennlig 6 svare ved hjelp av denne
skalaen. 10 betyr "svært viktig" og 1 betyr " ingen betydning".
2 Lav utdanning er avsluttet/planlagt aysluttet ved 16-6rsalder eller lavere. Middels utdanning er aysluttet/
planlagt aysluttet ved 17-20-6rsalder. Høy utdanning er aysluttet/planlagt aysluttet ved 21-årsalder.
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religiøsitet ikke er like jevn i alle
gruppene. Det viktigste unntaket
gjelder for alder, der den yngste al-
dersgruppen (18-24 år) ikke viser
nedgang verken i troen på dogmer
eller i vurdering av hvor viktig Gud
er i eget liv. Også for aldersgruppen

25-44 år er det tilnærmet stabilitet
for de to indikatorene på religiøsi-
tet. For de to eldste aldersgruppe-
ne, og særlig for den eldste gruppen
(67-79 år), ser vi en svekkelse av
religiøsiteten. Samlet betyr det at
sammenhengen mellom alder og

religiøsitet var svakere i 1996 enn i
1982. Denne konklusjon holder når
vi foretar en statistisk kontroll i
form av en regresjonsanalyse, der
både alder, utdanning og kjønn inn-
går samtidig.

To sider ved alder interesserer oss i
forhold til religiøsitet. Det første er
hvordan religiøsiteten utvikler seg
gjennom livsløpet, og om mennes-
kene får styrket sin tro og sitt reli-
giose engasjement ettersom de blir
eldre. Det andre er om de nye fød-
selskullene (kohortene) starter sine
livsløp med en stadig svakere reli-
giøsitet. Dette er hva vi vil forvente
ut fra en sekulariseringsteori (se
ramme 2), der vi antar at sosialise-
ringen i barndoms- og ungdomspe-
rioden skjer under betingelser som i
mindre og mindre grad blir preget
av at religion er viktig. Vi merker
oss at den yngste alderskategorien i
de tre undersøkelsene utgjør for-
skjellige kohorter (med et lite unn-
tak for medlemmene av ett fødsels-
kull som er overlappende for 1990
og 1996). Disse kullene, målt i sam-
me fase av livsløpet, viser omtrent
samme grad av tro på dogmer og
vurderingen av betydning av Gud i
eget liv. Dette er et funn som avvi-
ker fra det vi ville forvente å finne
ut fra en enkel sekulariseringsmo-
dell. Mer utførlige analyser vil for-
håpentligvis kaste ytterligere lys
over hvordan dette kan forklares.

Allmennreligiøsiteten er
stabil
Selv om både listen av dogmer, og
spørsmålet om hvordan man vurde-
rer betydningen av Gud i eget liv,
ikke går særlig langt i å beskrive
innholdet av det religiose, er det
likevel en viss grad av presisering
av hva som er innholdet i forestil-
lingene. Verdiundersøkelsen inne-
holder også et spørsmål der vi spør
om en regner seg som en religiøs
person. I dette spørsmålet er ikke
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Figuren er basert på spørsmålet "Uansett om
du går i kirken eller ikke, vil du si at du er
1.en religiøs person,
2.ikke en religiøs person,
3. overbevist ateist?"

2 Se note til tabell 1

Kilde: Verdiundersøkelsene

religiøsitet knyttet til bestemte dog-
mer eller til et begrep om Gud. Har
det skjedd en svekkelse av religiøsi-
teten i den norske befolkning når vi
ser på en slik åpnere indikator? Ved
siden av "religiøs person" og "ikke
en religiøs person" ble alternativet
"overbevist ateist" listet opp som
svarmulighet. Ved de tre tidspunk-
tene deler det norske folk seg i om-
trent to like store deler som ser på
seg selv som henholdsvis religiøs
eller ikke religiøs, og en meget liten
gruppe som regner seg som overbe-
viste ateister. Hvis vi lister opp pro-
senttallene i rekkefølgen: "Religiøs
person", "ikke religiøs person" og
"overbevist ateist", er fordelingene:
for 1982: 48, 49 og 3, for 1990: 48,
50 og 3 og for 1996: 47, 49 og 4.
Det er vel vanskelig å tenke seg at
vi kan komme særlig nærmere et
stabilt monster.

Figur 2 viser hvordan andelene som
regner seg som religiose varierer
mellom forskjellige grupper og over
tid. Vi finner en svak nedgang i reli-
giøsitet både blant de aller yngste
og i den eldste aldersgruppen. Vi
merker oss også at det nesten ikke
er forskjeller mellom utdanningsni-
våene. Sammen med den relativt
svake sammenhengen som vi fant
overfor, og som stort sett forsvant i
multivariate modeller, setter disse
funnene et spørsmålstegn ved hvor
sentral utdanning er for sekularise-
ringen i samfunnet.

Personlig moral blir mer
liberal
Religion er knyttet til moral, selv
om folks moralsyn kan være tuftet
på andre grunnlag enn religion. På
samme måte som religion har også
moral mange aspekter. To av de
viktigste dimensjonene dreier seg
om personlig moral og samfunns-
moral. I Verdiundersøkelsen er
folks moralsyn langs disse to di-
mensjonene målt ved en serie

spørsmål, der en skal ta standpunkt
til om forskjellige handlinger kan
rettferdiggjøres eller ikke. Dette blir
gjort langs en 10-punktskala der
ytterpunktene blir markert som 1
(aldri) og 10 (alltid). Jo lavere
gjennomsnittsverdi vi finner for be-
folkningen, jo strengere moralsyn
vil gjelde for den aktuelle handlin-
gen. Når gjennomsnittsverdien sti-.
ger betyr det at folk er mer aksep-
terende for den handlingen det blir
spurt om. I 1996 var det et langt
mindre antall handlinger som ble
inkludert enn i 1982 og 1990.

Tabell 2 viser hvordan det norske
folks moralsyn har utviklet seg på

1982 1990 1996

Homoseksualitet
Prostitusjon
Abort

Dødshjelp

3,6

5,0

2,8

	

4,1 	 5,7

	5,0 	 5,6

	4,2 	 5,3

Å kreve offentlige

som buss og tog
	

1,7
	

1,9

dersom du har

Kjøpe noe du vet

At noen tar imot

sin jobb
	

1,3
	

1,5
	

1,3

' Basert på spørsmålet: "Se på dette kortet og
fortell for hver av de handlingene jeg leser opp, om
du mener slike handlinger alltid kan rettferdig-
gjøres, aldri kan rettferdiggjøres, eller noe midt
imellom? Hvor på denne skalaen vil du plassere deg
selv når det gjelder å rettferdiggjøre hver enkelt av
disse handligene?



1982 1990 1996 1982

3,3 3,5 4,8 4,9

4,6 5,1 6,5 5,8

3,2 3,3 5,1 4,6

2,8 3,0 3,9 4,2

4,0 4,8 6,9 5,2

4,3 4,8 6,0 5,7

1,9 2,6 4,0 3,5

2,9 3,5 5,3 4,3

5,7

5,0

4,7

5,5

5,9

4,1

4,7

1990

5,1
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områder der vi har spurt om det
samme i alle tre årene. Et raskt
blikk på fordelingen viser at endrin-
gene har vært størst for personlig
moral. På dette området er det for
mange av handlingene en markant
økning av gjennomsnittstallene. Det
betyr at det har skjedd en liberalise-
ring av den personlige moralen. Si-
den handlingene som er tatt med er
svært forskjellige, antyder dette at
forandringene kan innebære en
bred prosess i retning av større tole-
ranse. Det er fremdeles sterkt re-.
striktive vurderinger av prostitu-
sjon, selv om det også her har
skjedd en bevegelse i liberal retning
(fra et gjennomsnitt på 1,9 i 1982
til 3,0 i 1996). For selvmord og
abort er forandringene meget små,
men drar i samme retning.

Liberaliseringen skjer i alle
grupper
Liberaliseringen som vi observerer i
den personlige moralen gjør det in-
teressant å gjennomføre en mer de-
taljert analyse av hvordan tenden-
sen til moralsk liberalisering forde-
ler seg i befolkningen. Vi er også
interesserte i hva som kan forklare
utviklingen, noe som er et langt
vanskeligere spørsmål. Selv om vi
følger Halman og Vloet (1994) som
omtaler de forskjellige holdningene
som tilhørende en og samme moral-
dimensjon, er det flere grunner til
også å studere dem enkeltvis. Be-
grunnelsen for dette er at flere av
holdningene er relativt distinkte, og
at de utgjør selvstendige temaer i
samfunnsdebatten.

I tabell 3 ser vi nærmere på tre av
de moralske holdningene som har
endret seg mest siden 1982: Hold-
ningene til homoseksualitet, skils-
misse og dødshjelp. Som forventet
finner vi at både høy alder og høy
religiøsitet bidrar til restriktive per-
sonlige moralske vurderinger. Ef-
fekten av kjønn er mer sammensatt.

Homoseksualitet

Kjønn :

Mann

18-24 Ar

45-66 ar
„

Lav

Hoy

Tro pa religiose

0 dogmer

6 dogmer

allmennreligiøsitet

En religiøs person

For synet på skilsmisse finner vi for
eksempel at mønsteret varierer. I
1982 var kvinner marginalt mer re-
striktive til at ektefolk kunne gå fra
hverandre, mens de både i 1990 og
1996 var litt mer liberale enn
menn. Hovedmønsteret er ellers at
endringene i liberal retning kan ob-
serveres i alle undergrupper. Senere
analyser vil gå dypere inn i de pro-
sesser som kan ligge til grunn for
endringene.

Her vil vi avgrense oss til å ta opp
sammenhengen mellom religion og
den personlige moralen. Flere mo-
deller kan tenkes for hvordan den-
ne sammenhengen kan utvikle seg
over tid. Den enkleste er at religion
innebærer en beskyttelse mot libe-
raliserende krefter. Vi tenker oss da
at særlig den dogmatiske religiøsite-

Skilsmisse
	

Dodshjelp

1996 1982 1990 1996

5,8 3,0 4,5 5,6
5,0

6,3 3,4 4,9 6,2

5,9 2,6 3,8 4,8
,g

4,9 2,1 3,8 4,6
5,5

6,6 3,1 4,4 5,5

6,7 3,7 5,3 6,4
5,5

4,5 1,7 2,4 3,5

5,9
5,4 2,2 3,5 4,5

ten vil underbygge restriktive vur-
deringer av både homoseksualitet,
skilsmisse og dødshjelp. Religiøsite-
ten fremstår som et forsvarsverk
mot de liberaliserende kreftene i
samfunnet. Vi forventer oss derfor
at endringen i liberal retning ikke
vil finne sted blant de mest religio-
se, eller i alle fall være svakere her
enn blant de ikke-religiøse. Et raskt
blikk på tabellen viser at denne mo-
dellen ikke får støtte. Utviklingen i
liberal retning skjer også blant men-
nesker som regner seg som religio-
se, og blant dem som tror på de tra-
disjonelle dogmene. Det er heller
ingen generell tendens til at utvik-
lingen i liberal retning er svakere i
disse gruppene. Denne konklusjo-
nen får også støtte når vi underkas-
ter materialet en mer fullstendig
statistisk analyse med kontroll for

Se notene 1 og 2, tabell 1 og note 1, tabell 2.
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Figuren er basert på  spørsmålene:
"Dersom noen sier at et barn trenger et hjem med både far og mor for å få en lykkelig oppvekst, ville
du da være mest enig eller mest uenig?"
"Dersom en kvinne vil ha et barn som hun ønsker å forsørge alene, uten å ha et fast forhold til en
mann, ville du like eller mislike det?"
"Er du mest enig eller uenig i følgende utsagn: Ekteskapet er en umoderne institusjon?"
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flere variabler samtidig, og med
alternative operasjonaliseringer av
religiøsitet.

Samfunnsmoralen holder
stand
For de fem handlingene som inngår
i begrepet samfunnsmoral er det
nærmest ingen utvikling over tid.
Moralsynet er sterkt restriktivt.
Skattesnyteri er den handlingen
som folk er relativt minst fordøm-
mende til. Men her har utviklingen
beveget seg i mer restriktiv retning,
fra et gjennomsnitt på 3,3 i 1982 og
3,1 i 1990, til 2,7 i 1996. Utviklin-
gen er ikke dramatisk, men sam-
menholdt med stabiliteten i de an-
dre holdningene som inngår i sam-
funnsmoralen er den likevel signifi-
kant. En nærmere undersøkelse
viser at den svake forbedringen i
skattemoralen ikke er begrenset til
en enkelt gruppe. økningen er sær-
lig sterk i de yngste aldersgruppene.

Det er grunn til a tro at årsakskje-
dene er forskjellige fra de faktorer
som har betydning for den personli-
ge samfunnsmoralen. Det er sann-
synlig at politiske faktorer spiller en
rolle. Eksempelvis kan det tenkes at
offentlige kampanjer for å bedre
samfunnsmoralen kan virke inn. En
hypotese er derfor at de forskjellige
kampanjene mot svart arbeid og
mot skatteunndragelse som vi har
hatt i Norge i løpet av de siste are-
ne, kan ha bidratt til den svake for-
bedringen av skattemoralen som vi
her ser.

Troen på den tradisjonelle
familien er sterk
Familien er en av de institusjonene
som har forandret seg mest i løpet
av de siste tre-fire tiårene. Utviklin-
gen går mot en mindre klar rollede-
ling mellom kvinner og menn, be-
skrevet ved stikkord som: Sterkt økt
yrkesdeltakelse av gifte kvinner i
arbeidsmarkedet, flere samboende

relativt til gifte, og en sterk økning
i skilsmisseraten (Brandth og Mox-
nes 1996). Det er derfor naturlig å
stille spørsmål ved om grunnleg-
gende verdier og holdninger til fa-
milie og samliv også har endret seg.
Slike verdier kan dreie seg om ulike
forhold: Familiens plass i samfun-
net, forholdet mellom ektefellene,
forholdet mellom foreldre og barn,
og forholdet mellom kjernefamilien
og den utvidede familie og slekt.

Figur 3 viser fordelingen på tre
spørsmål:
• Om en er enig eller uenig i pa-

standen om at barn trenger et
hjem med både far og mor for å
få en lykkelig oppvekst.

• Om en er enig eller uenig i på-
standen om at ekteskapet er en
umoderne institusjon.

• Om en liker eller misliker at en
kvinne vil ha et barn for å for-
sørge det alene uten 8. ha et fast
forhold til en mann.
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En overveldende andel er enig i på-
standen om at barn trenger et hjem
med både mor og far. Det er også
en svak tendens til at denne ande-
len øker - fra 79 prosent i 1982 til
86 prosent i 1990 og 85 prosent i
1996. Påstanden om at ekteskapet
er en umoderne institusjon blir for-
kastet av et overveldende flertall
som er forholdsvis konstant: 87
prosent, 90 prosent og 87 prosent i
de tre årene.

Hvordan en stiller seg til en kvinne
som vil ha barn for å forsørge det
alene viser et mer sammensatt bil-
de. Her ble det tillatt tre svarkate-
gorier, like, mislike og avhengig av,
kommer an på. I 1982 var det litt
flere som sa de likte dette enn mis-
likte, 37 prosent mot 34 prosent,
mens en stor gruppe, 29 prosent sa
at det var avhengig av omstendig-
heter, mv. Andelen som inntok det
ubestemte standpunktet var også
forholdsvis stor i 1990 og 1996,

henholdsvis 25 prosent og 24 pro-
sent. Den største forskyvningen
skjer mellom andelen som sier at de
enten liker eller misliker dette. An-
delen som liker gikk ned til 27 pro-
sent i 1990 og 24 prosent i 1996, og
prosentandelen som misliker steg til
48 i1990 og 53 i1996.

Samlet kan vi i alle fall hevde at
tradisjonelle verdier som familie og
ekteskap ikke har blitt svekket i lø-

pet
-

 av perioden på 14 år. I den grad
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det har skjedd en endring, har den
heller skjedd i retning av å styrke
verdiene.

En nærmere analyse viser at menn
har mer tradisjonelle familieverdier
enn kvinner. Alder og tro på religio-
se dogmer bidrar også til tradisjo-
nelle verdier. Virkningen av utdan-
ning er svakere, og er heller ikke
konsistent over de tre undersøkelse-
ne. En multivariat analyse bekrefter
dette.

Stabilitet og forandring
I denne artikkelen har vi presentert
noen første analyser av det norske
folks religiose og moralske verdier i
perioden 1982-1996. Dette er bare
noen få av de temaene som den
norske Verdiundersøkelsen tar opp.
Vi finner elementer av både stabili-
tet og forandring. På noen områder
er det en tendens til svekkelse av
tradisjonelle verdier og holdninger,
som for eksempel i liberaliseringen
av den personlige moral. På andre
områder er det stabilitet, som for
eksempel i allmennreligiøsiteten og
i forsvaret av noen av de tradisjo-
nelle familieverdiene.

Diskusjonen av verdiendringene ak-
tualiserer også sammenhengen mel-
lom verdier og atferd. Verdier har
betydning for atferd, men dette er
ikke en perfekt sammenheng. Ver-
dier har også karakter av idealer
som vi søker å strebe mot. Det er
grunn til å tro at støtten til en del
tradisjonelle verdier kan forbli sterk
selv om den reelle samfunnsutvik-
lingen beveger seg i en retning som
skulle undergrave disse verdiene.

Verdier kan også ha betydning for
subjektiv livskvalitet (Blom og List-
haug 1988). Det er en interessant
oppgave for videre forskning å stu-
dere hvilke konsekvenser endringe-
ne i verdimønsteret har for befolk-
ningens livskvalitet og lykke.
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Norsk barneoppdragelse i 1990-årene:

De fleste v il ha lydig e, vel-
oppdrag ne og ansvarsfulle
barn

Nordmenn har
mange slags forvent-
ninger til sine barn:
Ønsket om ansvars-
fulle, selvstendige,
veloppdragne og to-
lerante barn står sen-
trait for de aller
fleste. Flertallet leg-

er imidlertid hoved-
vekten på en barne-
oppdragelse preget
av ønsket om å frem-
me lydighet, velopp-
dragenhet og
ansvarsfølelse. Sær-
lig gjelder dette per-
soner med lavere ut-
danning. Spesielt
yngre mennesker leg-
ger derimot storre
vekt på at barn skal
utvikle egenskaper
som selvstendighet,
besluttsomhet og
fantasi.

Odd Helge Lindseth

Hva kjennetegner norsk bar-
neoppdragelse i 1990-årene?
I denne artikkelenl vil vi undersøke
hva som kjennetegner den norske
barneoppdragelsen i 1990-arene.
Hva slags ferdigheter er det nord-
menn ønsker å fremme hos barn?
Hvilke ideal for barneoppdragelsen
har dagens nordmenn? Vi vil i ho-
vedsak fokusere på det vi kaller au-
tonom og konform barneoppdragel-
se, som ofte betraktes som to svært
ulike tilnærminger til barneoppdra-
gelsen. Autonom barneoppdragelse
forstås som ønsket om at barna skal
utvikle egenskaper som selvstendig-
het, besluttsomhet og fantasi, mens
konform barneoppdragelse forstås
som ønsket om at barna skal utvikle
egenskaper som lydighet, velopp-
dragenhet og ansvarsfølelse (Hen-
riksen 1984, Gullestad 1989).

Med utgangspunkt i de to represen-
tative Verdiundersøkelsene 2 fra
1990 og 1996, utført av Statistisk
sentralbyrå (se Listhaugs artikkel i
dette nummeret av Samfunnsspei-
let), skal vi foreta en empirisk ana-
lyse av holdningene til barneopp-
dragelsen i den norske befolknin-
gen på 1990-tallet. I disse to under-
søkelsene ble det spurt om hvilke
egenskaper som barn kan oppmunt-
res til å utvikle i hjemmet. Vi skal i
denne artikkelen undersøke hvor-
dan disse egenskapene fordeler seg
i den norske befolkningen. Deretter
vil vi forsøke å se om det eksisterer
et monster i vektleggingen av disse
egenskapene. For en nærmere rede-
gjørelse for datamaterialet, se ram-
me om datamaterialet.

Vi vil studere utbredelsen av auto-
nom og konform barneoppdragelse
blant ulike grupper i det norske
samfunnet. 3 Spesielt vil vi se nær-
mere på hvordan holdningene til
autonom og konform barneoppdra-
gelse varierer med yrkesstatus, ut-
danning og alder. Disse faktorene

er av flere forskere blitt pekt på
som de viktigste skillelinjene for å
forklare variasjonen i holdninger til
barneoppdragelse (Henriksen 1984,
Gullestad 1989). Med utgangspunkt
i analysen vil vi undersøke hvilke av
faktorene som har størst betydning
for å forklare variasjonen i holdnin-
ger til autonom og konform barne-
oppdragelse.

Det er viktig å bemerke at det er
nordmenns holdninger til barne-
oppdragelsen som skal studeres, og
ikke hvordan nordmenn i praksis
utøver sin barneoppdragelse. Hvilke
ferdigheter man verdsetter hos sine
barn er ikke nødvendigvis det sam-
me som de ferdigheter barna fak-
tisk utvikler. Det er ikke alltid at
holdninger blir virkeliggjort til
handlinger (Henriksen 1984, Gulle-
stad 1989).

Nordmenn vektlegger mange
forskjellige egenskaper hos
barn
Når nordmenn blir spurt om hvilke
egenskaper som barn kan oppmunt-
res til å utvikle i hjemmet, viser det
seg at de vektlegger mange forskjel-
lige egenskaper. Tabell 1 viser hvil-
ke egenskaper som den norske be-
folkningen valgte som spesielt vikti-
ge i 1990 og 1996. Vi ser av tabel-
len at andelen som velger de for-
skjellige egenskapene varierer
sterkt. Noen egenskaper har tilslut-
ning i omtrent hele den norske be-
folkningen, mens andre egenskaper
kun har tilslutning hos et mindre-
tall. I 1996 ble egenskapene an-
svarsfølelse, selvstendighet, velopp-
dragenhet og toleranse alle valgt av
minst to tredeler av befolkningen.
Derimot ble egenskapene fantasi,
besluttsomhet og lydighet alle valgt
av kun omtrent en tredel. Egenska-
pene sparsommelighet, religiøs tro,
uselviskhet og hardt arbeid ble alle
valgt av omtrent en tidel av utval-
get.
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tyder dette på at det ikke har
skjedd store endringer i holdninge-
ne til barneoppdragelse i perioden
1990-1996. Vi skal derfor i det føl-
gende konsentrere oss om holdnin-
gene til barneoppdragelsen slik de
ble målt i 1996.

En forklaring på stabiliteten kan
være at barneoppdragelse ikke har
vært et særlig viktig tema i sam-
funnsdebatten i denne perioden. En
annen årsak kan være at endringer
av verdier og holdninger stort sett
skjer relativt sakte (Inglehart 1990,
Ester mfl. 1994). Siden de som ble
spurt i 1990 stort sett har de sam-
me livserfaringene som de som ble
spurt i 1996, er det naturlig at de
har omtrent samme holdninger til
barneoppdragelsen. Hadde vi deri-
mot studert holdninger til barne-
oppdragelse i et noe lenger tidsper-
spektiv, ville vi trolig ha kunnet re-.
gistrere stare endringer i holdnin-
gene. Eksempelvis har en sammen-
ligning av to norske undersøkelser
vist at tilslutningen til lydighets-
idealet har sunket dramatisk i den
norske befolkningen i perioden
1957-1988 (Jenssen 1990). Andre
norske undersøkelser har derimot
vist at lydighetsidealet og andre
konforme egenskaper fortsatt er
høyt verdsatt i dagens norske be-
folkning (Hofter 1993). Amerikans-
ke undersøkelser har rapportert om
en nedgang i tilslutningen til kon-
formitet og en økning i tilslutningen
til autonomi i USA i dette århund-
ret. Dette skyldes at de nye genera-
sjonene som kommer til først og
fremst vektlegger autonomi, mens
de gamle generasjonene som faller
fra først og fremst vektlegger kon-
formitet i barneoppdragelsen. Når
de eldste generasjonene dør ut etter
hvert, vil tilslutningen til konformi-
tet avta og tilslutningen til autono-
mi vil øke (Alwin 1990). Trolig vil
dette forholdet også være gjeldende
i den norske befolkningen.

Stor tilslutning til både kon-
form og autonom barneopp-
dragelse
Til tross for at nordmenn vektlegger
mange forskjellige egenskaper hos
barn, er det naturlig å tenke seg at
det eksisterer et monster i vektleg-
gingen av disse egenskapene. Vi er i
denne sammenhengen opptatt av
skillet mellom den autonome og
konforme barneoppdragelsen. Vi
kan si at egenskapene selvstendig-
het, besluttsomhet og fantasi er ut-
trykk for autonome verdier, mens
egenskapene lydighet, veloppdra-
genhet og ansvarsfølelse er uttrykk
for konforme verdier. Det ble kon-
struert to additive, summerende in-
dekser som måler tilslutningen til
henholdsvis autonome og konforme
egenskaper i barneoppdragelsen.
Begge disse målene fikk et verdi-
spenn på 0-3, hvor 0 indikerer at
ingen egenskaper ble valgt og 3 in-
dikerer at alle tre egenskapene ble
valgt.4

Flest vil ha konform barne-
oppdragelse
I tabell 2 presenteres tilslutningen
til henholdsvis de autonome og
konforme egenskapene i barneopp-

Auto- 	 Konfor-
Verdi
	

nomi 	 mitet

O. Ingen egenskaper
nevnt som viktig
En av tre egenskaper
nevnt som viktig
	

39 	 23
2. To av tre egenskaper

nevnt som viktig
	

46 	 56
3. Alle tre egenskaper

nevnt som viktig
	

10 	 20

Sum
	

101 	 101

(N)
	

1 127 	 1 127

Kilde: Verdiundersøkelsen 1996, Statistisk
sentralbyrå

dragelsen. Hele 56 prosent av den
norske befolkningen vektlegger to
eller tre autonome egenskaper som
viktige i barneoppdragelsen, mens
39 prosent vektlegger en av de tre
autonome egenskapene. Kun 6 pro-
sent av den norske befolkningen
vektlegger ikke noen av de autono-
me ferdighetene som viktige i bar-
neoppdragelsen. Samlet sett ser det
altså ut til at den autonome barne-
oppdragelsen har stor tilslutning i
den norske befolkningen.

Så mye som 76 prosent av den nor-
ske befolkningen vektlegger to eller
tre konforme egenskaper som vikti-
ge i barneoppdragelsen. Vi ser også
av tabell 2 at 23 prosent vektlegger
en av de tre konforme egenskape-
ne. Så få som 2 prosent vektlegger
ikke noen av de konforme egenska-
pene som viktige. Samlet sett har
altså den konforme barneoppdrag-
elsen enda større tilslutning enn
den autonome.

Ingen klar motsetning mel-
lom oppdragelsesformene
Det er gode grunner til å betrakte
den autonome og den konforme
barneoppdragelsen som tilnærmet
gjensidig utelukkende verdioriente-
ringer. Mye av tidligere forskning
på området har fokusert på autono-
mi og konformitet som to svært uli-
ke tilnærminger til barneoppdragel-
sen (Henriksen 1984, Gullestad
1989). Hvis det er slik at disse to
tilnærmingene til barneoppdragel-
sen er mer eller mindre uforenelige
med hverandre, vil sannsynligvis de
fleste som i høy grad tilslutter seg
den autonome barneoppdragelsen
være de samme som i liten grad til-
slutter seg den konforme barneopp-
dragelsen og vice versa.

For å fastslå hvorvidt dette medfø-
rer riktighet ble de to indeksene for
holdninger til barneoppdragelse
krysset med hverandre.' Vi ser av
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	Lav
	

Hoy

	

konformitet
	

konformitet

Høyautonomi 	 18
	

37

Kilde: Verdiundersøkelsen 1996, Statistisk
sentralbyrå

tabell 3 at 18 prosent av den norske
befolkningen vektlegger den auto-
nome barneoppdragelsen i høy
grad, samtidig som de vektlegger
den konforme barneoppdragelsen i
liten grad. Videre ser vi at 38 pro-
sent av de spurte vektlegger den
konforme barneoppdragelsen i høy
grad, samtidig som de vektlegger
den autonome i liten grad. I noe
over halvparten av den norske be-
folkningen betraktes altså den auto-
nome og den konforme barneopp-
dragelsen som to tilnærmet gjensi-
dig utelukkende verdiorienteringer.
Den konforme barneoppdragelsen
står i et motsetningsforhold til den
autonome barneoppdragelsen blant
kun et knapt flertall av den norske
befolkningen. Vi ser nemlig også av
tabell 3 at så mange som 37 prosent
av de spurte både vektlegger den
autonome og den konforme barne-
oppdragelsen i høy grad. En stor
del av den norske befolkningen
mener altså ikke at den konforme
barneoppdragelsen står i et klart
motsetningsforhold til den
autonome. 6

Klasseforskjeller i barneopp-
dragelsen
Holdningene til barneoppdragelse
varierer etter hvilke samfunnsgrup-
per man studerer. Variasjonen er
ofte blitt forbundet med variasjo-
nen i yrkesstatus, utdanning og al-
der (Henriksen 1984, Gullestad

1989). Skillet mellom autonomi og
konformitet i barneoppdragelsen
har særlig blitt brukt for å beskrive
henholdsvis middelklassens og ar-
beiderklassens barneoppdragelse
(Henriksen 1984, Gullestad 1989).
Flere forskere har oppsummert
klasseforskjellene i barneoppdragel-
sen ved å peke på at middelklassens
barneoppdragelse vektlegger auto-
nomi, selvrealisering og mestring av
omgivelsene, mens arbeiderklassens
barneoppdragelse vektlegger kon-
formitet, lydighet og tilbøyeligheten
til å innordne seg andre (Henriksen
1984). Funn fra en norsk under-
søkelse fra begynnelsen av 1970-
tallet støtter disse antakelsene.
Denne undersøkelsen viser at
foreldre fra arbeiderklassen ønsker
lydige barn, mens foreldre fra
borgerskapet ønsker selvstendige
barn (Henriksen 1984). 7

Forskjellene i barneoppdragelse
mellom middelklassen og arbeider-
klassen kan forklares ved at forel-
dre i begge klasser verdsetter egen-
skaper som er i overensstemmelse
med deres egne livserfaringer.
Mens arbeiderklassens lave utdan-
ningsnivå og hemmende arbeidsbe-
tingelser fremmer konforme verdi-
er, fremmer middelklassens høye
utdanningsnivå og utviklende ar-
beidsbetingelser autonome verdier
(Pearlin og Kohn 1966, Kohn
1969). Holdningene til den autono-
me og den konforme barneopp-
dragelsen etter yrkesstatus, utdan-
ning og alder blir presentert i tabell
4. Her ser vi andelen som slutter
seg til minst to av tre autonome
eller konforme ferdigheter.

Våre funn synes å være i samsvar
med tidligere forskning på området
Den autonome barneoppdragelsen
står svakt blant arbeidere, mens
den konforme barneoppdragelsen
står høyt blant arbeidere sammen-
lignet med andre yrkesgrupper.

Auto- 	 Konfor-
nomi 	 mitet

Hele befolkningen
(N=1 127)
	

56
	

76

Yrkesstatus (N=1 000)
1. Arbeidere
	

50
	

83
2. Funksjonærer
	

60
	

73
3. Profesjonelle yrker/

arbeidsgivere 	 58
	

67

Utdanning (N=1 121)
1. Mindre enn fullført

videregående skole 	 45
	

83
Videregående  .skole 	 59

	
78

Høyere utdanning 	 64
	

65

Alder (N=1 127)
1. 18-24år 	65

	
71

3. 25-44 år
	

65
	

74
4. 45-66 år
	

52
	

76
4. 67-79 år
	

26
	

82

Kilde: Verdiundersøkelsen 1996, Statistisk
sentralbyrå

Hoyt utdannede vil ha selv-
stendige barn
Forskning tyder også på at holdnin-
ger til barneoppdragelsen varierer
med utdanning, det vil si at høyt
utdannede mennesker vektlegger
autonomi i høy grad, mens lavt ut-
dannede mennesker vektlegger
konformitet i høy grad (Pearlin og
Kohn 1966, Kohn 1969, Henriksen
1984, Alwin 1990).

Våre funn synes også å være i sam-
svar med tidligere forskning på ut-
danningsområdet. Vi ser av tabell 4
at tilslutningen til den autonome
barneoppdragelsen øker med øken-
de utdanning, mens tilslutningen til
den konforme barneoppdragelsen
synker med økende utdanning. Den
autonome barneoppdragelsen står
svakt blant folk med mindre enn
fullført videregående skole, mens
den konforme barneoppdragelsen
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står svakere blant folk med høyere
utdanning.

Eldre foretrekker lydige barn
Forskning tyder også på at holdnin-
ger til barneoppdragelsen varierer
med alder, det vil si hvilken genera-
sjon man tilhører. Funn fra amen-
kanske undersøkelser viser for ek-
sempel at yngre vektlegger autono-
mi i høyere grad enn eldre, mens
eldre vektlegger konformitet i høye-
re grad enn yngre mennesker (Al-
win 1990). Forklaringen på dette
kan være at individers verdioriente-
ringer påvirkes av hvilken genera-
sjon man er født inn i. Ble man født

inn i det norske samfunnet for siste
krig ble man gjerne sosialisert til
konforme verdier, men ble man
født inn i det norske samfunnet på
et senere tidspunkt, har man deri-
mot gjerne blitt sosialisert til auto-
nome verdier. Hver ny generasjon
opplever tilværelsen annerledes enn
de foregående generasjonene, og
som en konsekvens av dette vil hver
ny generasjon ha ulik oppfatning av
hva som er mulig og ønskelig for
sine barn. Forskjeller mellom gene-
rasjonene i holdninger til barneopp-
dragelse kan også være et resultat
av at de yngste generasjonene har
et høyere utdanningsnivå enn de

eldste (Alwin 1990, Gullestad
1997).

Våre funn synes også her å være i
samsvar med tidligere forskning på
området. Vi ser av tabell 4 at tilslut-
ningen til den autonome barneopp-
dragelsen synker med økende alder,
mens tilslutningen til den konforme
barneoppdragelsen øker med øken-
de alder. Spesielt lav tilslutning til
den autonome barneoppdragelsen
finner man i aldersgruppen over 66
år. Derimot står den konforme bar-
neoppdragelsen spesielt sterkt blant
folk i nettopp denne aldersgruppen
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sammenlignet med folk i de yngre
aldersgruppene.

Yngre vil ha selvstendige,
besluttsomme og fantasifulle
barn
Holdningene til barneoppdragelsen
varierer altså med nordmenns
yrkesstatus, utdanning og alder.
En analyse som den foregående har
imidlertid den svakhet at den ikke
avdekker hvilke av disse tre faktore-
ne som er den eller de viktigste for
å forklare variasjonen i holdningene
til barneoppdragelsen. For å få svar
på dette ble det foretatt korrela-
sjons- og regresjonsanalyser. 8

Resultatene fra regresjonsanalysen
viser at det i hovedsak er alder som
forklarer variasjonen i holdningene
til den autonome barneoppdragel-
sen. Forklaringskraften av både ut-
danning og yrkesstatus ble sterkt
redusert etter at det ble kontrollert
for andre variable. Dette tyder altså
på at ønsket om å fremme autono-
mi i barneoppdragelsen først og
fremst kan forklares ut fra hvilken
generasjon man tilhører. De yngste
generasjonene ønsker å fremme
autonome egenskaper hos barn i
større grad enn de eldste generasjo-
nene.

Lavt utdannede foretrekker
lydige, veloppdragne og
ansvarsfulle barn
Resultatene fra regresjonsanalysen
viser også at det i hovedsak er ut-
danning som forklarer variasjonen i
holdningene til den konforme bar-
neoppdragelsen. Forklaringskraften
av både yrkesstatus og alder ble
sterkt redusert etter at det ble kon-
trollert for andre variable. Dette ty--
der på at ønsket om å fremme kon-
formitet i barneoppdragelsen først
og fremst kan forklares ut fra hvor
mye utdanning man har. De med
lite utdanning ønsker altså å frem-
me konforme egenskaper hos barn i

større grad enn de med mye utdan-
ning. Forklaringen på dette ligger
trolig i at et økende utdanningsnivå
fører til en nedgang i tilslutningen
til tradisjonelle og kollektivistisk
orienterte verdier som konformitet
(Inglehart 1990, Ester mfl. 1994).

Oppsummering
Vår analyse viste at nordmenn vela-
legger mange forskjellige egenska-
per som barn kan oppmuntres til å
utvikle i hjemmet. I 1996 ble egen-
skapene ansvarsfølelse, selvstendig-
het, veloppdragenhet og toleranse
valgt av minst to tredeler av befolk-
ningen. Derimot ble egenskapene
fantasi, besluttsomhet og lydighet
valgt av kun omtrent en tredel av
de spurte. Egenskapene sparsom-
melighet, religiøs tro, uselviskhet
og hardt arbeid ble valgt av om-
trent en av ti i utvalget. En sam-
menligning av holdningene i 1990
og 1996 viste at nordmenns hold-
ninger til barneoppdragelse har
vært stabil i perioden. Det er her
viktig å bemerke at holdningene til
barneoppdragelsen er noe som for
det meste endrer seg over et lenger
tidsrom.

Analysen viste videre at det er stor
tilslutning til både konform og au-
tonom barneoppdragelse i den
norske befolkningen, men konform
barneoppdragelse har større tilslut-
ning enn autonom barneoppdragel-
se. Mens 56 prosent vektlegger to
eller tre autonome egenskaper som
viktige, vektlegger så mange som
76 prosent to eller tre konforme
egenskaper som viktige i barneopp-
dragelsen. Analysen viste også at
konform barneoppdragelse ikke står
i et klart motsetningsforhold til
autonom barneoppdragelse hos
mange av de spurte.

Holdningene til barneoppdragelsen
varierer med nordmenns yrkessta-
tus, utdanning og alder. Tilslutnin-

gen til den autonome barneopp-
dragelsen øker med økende yrkes-
status og med økende utdannings-
nivå, men synker med økende
alder. Mens tilslutningen til den
konforme barneoppdragelsen syn-
ker med økende yrkesstatus og med
økende utdanningsnivå, men øker
med økende alder. Når vi ser nær-
mere på hvilke av disse faktorene
som er viktigst for å forklare varia-
sjonene i holdninger til barneopp-
dragelse, fant vi at holdningene til
den autonome barneoppdragelsen i
hovedsak blir forklart av alder,
mens holdningene til den konforme
barneoppdragelsen i hovedsak blir
forklart av utdanning.

Det er til slutt viktig a minne om at
det er nordmenns holdninger til
barneoppdragelsen som vi har
studert i denne artikkelen, og ikke
hvordan nordmenn i praksis utøver
sin barneoppdragelse. Hvilke fer-
digheter nordmenn verdsetter i sine
barn er ikke nødvendigvis det sam-
me som de ferdigheter barna fak-
tisk utvikler. Det er ikke alltid at
holdninger blir virkeliggjort til
handlinger, men sammenhengen
mellom holdninger og handlinger i
barneoppdragelsen er et annet
forskningsprosjekt.

1. Denne artikkelen er en sterkt revidert
versjon av Lindseth 1997.

2. Data fra Verdiundersøkelsene 1990 og
1996, i anonymisert form, er stilt til dispo-
sisjon gjennom Norsk samfunnsvitenskape-
lig datatjeneste (NSD). Innsamlingen av
data er utfort av Statistisk sentralbyrå på
oppdrag fra professor Ola Listhaug. Verken
Listhaug, Statistisk sentralbyrå eller NSD er
ansvarlige for analysen av damene eller de
tolkinger som er gjort her.

3. Selv om autonom og konform barneopp-
dragelse står sentralt i tidligere forskning
om holdninger til barneoppdragelse, eksis-
terer det en rekke andre tilnærminger til
barneoppdragelsen som vi ikke fanger opp i
denne artikkelen.



Tabell. Korrelasjons- og regresjonsanalyse med holdninger til autonomi og konformitet i bar-
neoppdragelsen som avhengige variabler. Korrelasjonskoeffisient Rxy, regresjons-
koeffisienter B, Beta og justert R2 . I regresjonsanalysen blir manglende data lagt på gjen-
nomsnittet (missing meansubstitution). N = 932 (minimum) - 1 127 (maksimum).
Signifikans: * = 0.01-nivået. ** = 0.001-nivået

Autonomi Konformitet

Rxy B Beta Rxy B Beta

Kjønn .03 .11 .07 .04 .04 .03
Alder -.25** -.01 -.23** .10** .00 .07
Bosted .12** .03 .07* -.16** -.04 -.11**
Utdanning .22** .06 .11** -.25** -.10 -.19**
Yrkesstatus .11** .02 .08 -.17** -.03 -.10*
Husholdsinntekt .15** .00 .05 -.06 .00 .01
Yrkesaktiv .17** .05 .03 -.03 .08 .05
Sivil status .07* .05 .03 .02 .03 .02
Barn -.01 .14 .09 .06 .03 .02
Religiøst oppdratt -.13** -.06 -.04 -.03 -.10 -.07
Kirkegang -.18** -.07 -.15** .01 .01 .03
Politisk syn -.09* -.03 -.07 .13** .06 .14**

Justert R2 .15 .10
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4. Forfatteren kan kontaktes for en nær-
mere redegjørelse for konstruksjonen av
disse indeksene.

5. Forfatteren kan kontaktes for en nær-
mere redegjørelse for konstruksjonen av
denne tabellen.

6. En korrelasjon mellom våre to mål på
holdninger til barneoppdragelse på Rxy -.34
er et annet tallmessig uttrykk for dette for-
holdet.

7. Det må gjøres oppmerksom på at tall-
grunnlaget i denne undersøkelsen var lavt:
N = 30 fedre + 30 mødre + 30 barn = 90
personer. I noen analyser var barna ikke
med av åpenbare årsaker.

8. Resultatene fra korrelasjons- og regre-
sjonsanalysene presenteres i tabellen
nedenfor. En detaljert gjennomgang av
denne tabellen vil ikke bli foretatt i denne
artikkelen. Gjennomgangen i teksten vil
kun fokusere på de viktigste funnene som
er relevante for denne artikkelens fokus.
Ved siden av yrkesstatus, utdanning og
alder ble en rekke andre relevante uavhen-
gige variabler også inkludert i analysen. En
nærmere beskrivelse av de uavhengige va-
riablene i korrelasjons- og regresjons-
analysen (kodinger osv.) kan fåes ved
henvendelse til forfatteren.
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Byråprofilen

En byråsjel krysser sine spor:

kilit77 11_

Eva Birkeland har
vært trygdedirektør i
hardt vær. Hun har
vært forskningsbyrå-
krat, Norsk Arbeids-
giverforenings
kvinnelige alibi, og
ekspedisjonssjefen
som fikk ansvaret for
de første "Rette-
deder". Men mellom
mange av sine ut-
fordrende jobber har
hun valgt seg tilbake
til Statistisk sentral-
byrå. Nå arbeider hun
med å koordinere
Byråets kunnskap om
arbeid og trygd: - Jeg
er så glad i statistikk
og tall, nå er jeg
hjemme!

Dag Ellingsen

,
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Sommerjobb, Statistisk sentralbyrå (SSB)
Sosialøkonom fra Universitetet i Oslo

onsulent/avdelingssjef, Norges allmennvitenskapelige
forskningsråds (NAVF) Utredningsinstitutt
Byråsjef, SSB
Forskningsleder, Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.)
Ekspedisjonssjef, Kommunal- og arbeidsdepartementet

....
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997-	Rådgiver, SSB
amt styreverv i NAVF, NTNF, SSB mm.
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fantes det ett kopirom i SSB, bestyrt
av en meget myndig, nærmest sint
herremann.

- Jeg måtte slå i bordet med minst
én byråsjef for å få ham til å innvil-
ge kopieringen. Dette er ikke mer
enn 30 år siden, men kontrasten er
stor når man ser hendelsen i rela-
sjon til dagens mailing og faksing.

Birkelands nærmeste overordnede
skulle for ett år siden introdusere
henne for en feststemt forsamling
av SSB-folk. Hva var vel mer natur-
lig enn at han søkte inspirasjon i
kriminalstatistikken, nærmere be-
stemt tilbakefallsstatistikken. Her
viser tallene at det er en gruppe
som igjen og igjen finner veien til-
bake til politiets og rettsapparatets
registre, de såkalte residivister.
Uten sammenlikning for øvrig: Eva
Birkeland er en byråresidivist.

En blid tilbakefallsbyråkrat
I motsetning til residivister flest ser
hun ut til å være såre fornøyd med
sitt tilbakefallsmønster. Hun er et
blidt og energisk innslag i byrålivet.
I et intervju med Aftenposten i
1990, karakteriserer hun sin leder-
stil som "åpen og direkte." Videre
skriver avisen: "Hun er ryddig, liker
å ha humør rundt arbeidet, og går
ikke av veien for en fleip. Hun kan
samarbeide, og liker å drøfte sake-
ne med sine medarbeidere."

Dette er en attest som kan under-
skrives av mange av hennes nåvæ-
rende og tidligere kolleger i SSB, og
beskrivelsen gir vel noe av grunnen
til at hun i dag jobber i en koordi-
natorstilling ved Avdeling for per-
sonstatistikk. Sosial- og helsedepar-
tementet tok initiativ til stillingen,
og mandatet er å koordinere de da-
takildene og den kunnskapen som
byrået har om forholdet mellom
trygd og arbeid, og om vanskelig-
stilte gruppers økonomi. Ser vi på
hennes merittliste, ser vi at denne

jobben på mange måter er en synte
se av hennes tidligere interessefel-
ter.

Den første sommeren med
SSB
Kjærlighetsforholdet til Byrået be-.
gynte en sommerdag på begynnel-
sen av 1960-årene. Hun studerte
sosialøkonomi, og fikk sommerjobb
som sekretæraspirant, en tittel som
definitivt er ute av byråhierarkiet.
Oppgaven var å revidere industri-
statistikk.

Etter at utdanningen var ferdig, fikk
hun regulær jobb på det som da het
Nasjonalregnskapskontoret i SSB.
Herunder hørte statsregnskapene,
og den ferske sosialøkonomen skul-
le blant annet søke å finne ut av
regnskapet for Nortrashipfondet, en
av etterkrigstidens hete politiske
poteter.

- Jeg husker ikke mange detaljene
fra dette arbeidet på midten av
1960-tallet. Men Nortrashipregn-
skapene var kompliserte og om-
gitt av mystikk, og jeg arbeidet
under sterk styring av min første
byråsjef Thomas Schiøtz.

Ampert på kopirommet
Den samme byråsjefen drog på et
halvårig utenlandsopphold, men
ville samtidig være A jour med hva
unge Birkeland holdt på med i Oslo.
Regnskapene ble sirlig ført inn i bø-
ker av A3-format, og alle sidene
måtte kopieres og sendes til den ut-
lendige byråsjefen. På den tiden

Flukten fra byråsjela
- Vi som begynte her den gangen
hadde klart for oss at vi ikke måtte
bli her for lenge, da ville vi få det
som vi kalte "byråsjela" og ville aldri
komme herfra. Jeg vet ikke om det
var noen byråsjel, og eventuelt hva
den bestod i. Kanskje det var en
slags "fotnotementalitet"? Men vi
måtte altså ikke bli her for lenge.

Det ble da heller ikke mer enn to år
for Birkeland i første SSB-omgang,
før hun gikk over i NAVFs Utred-
ningsinstitutt. Der var hun med på
å utvikle en modell for å kunne
framskrive tilbudet av høyt utdan-
net arbeidskraft på arbeidsmarke-
det. Underveis i det seksårige opp-
holdet må noen ha sett hennes le-
derevner, for hun ble sjef for avde-
lingen for høyere utdanning. Men
så kom dragningen til Byrået igjen.

Byråsjef i Byrået
Etter ledererfaringen fra NAVF gikk
hun inn i jobben som byråsjef for
Kontoret for utdanningsstatistikk,
kriminalstatistikk og sosialstatistikk.
Der ledet hun arbeidet med å
utvikle den første modellen for hele
utdanningssystemet. Hun hadde et
avbrudd i byråsjefjobben for å begå
et forskningsprosjekt om tilbud av
arbeidskraft i 1970- og 1980-årene,
men flyttet ikke lenger enn til
Sosiodemografisk forskningsgruppe
i SSB i en gård i kvartalet borten-
for. Dette skulle vise seg å bli
hennes siste jobb med klassisk
sosialøkonomisk forskningsarbeid.
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Var hun ikke fornøyd med studie-
valget?

- Jeg har aldri angret på at jeg valg-
te sosialøkonomi, det var et mor-
somt studium. Det gir også mange
muligheter for hvor man kan gå vi-
dere, slik jeg har erfart. Man blir
opplært i en tenkemåte, en måte å
strukturere informasjon på. Det er
vel det viktigste som sitter igjen nå -
og kanskje det eneste.

Arbeidsgivernes kvinnelige
alibi
Etter opphold nummer to i SSB, bar
det over til N.A.F., det vil si Norsk
Arbeidsgiverforening, det vil si for-
løperen til dagens NHO.

- Det er vel ditt eneste besøk i privat
næringsliv i løpet av karrieren, var
det noen stor forskjell på offentlig og
privat virksomhet?
- NAF. var en stor organisasjon, og
det er også Byrået og flere av de
andre offentlige instansene jeg har
vært i. Store organisasjoner er ikke
så forskjellige fra hverandre. Der
jeg virkelig opplevde forskjellen var
i synet på kvinner og likestilling.
Jeg har flere ganger fått spørsmål
om hvordan det er å jobbe i et fag
som er så mannsdominert som
sosialøkonomien, det er det forres-
ten ikke lenger, og jeg har alltid
svart at det ikke har vært gjort noen
forskjell på menn og kvinner. Men i
N.A.F. var det annerledes.

- Men var ikke Byrået også mannsdo-
minert på den tiden?
- På akademikernivået var det ikke
mange kvinner. Sosialøkonomene
utgjorde en høy andel av akademi-
kerne, og blant dem var det menne-
ne som dominerte. Men her merket
vi overhodet ingen forskjellsbe-
handling, verken positivt eller nega-
tivt, det skjedde heller ikke i Utred-
ningsinstituttet. Du ble bedømt et-
ter det du gjorde. Dessuten hadde

Byrået flere kvinnelige byråsjefer
for meg, og vi hadde allerede hatt
Signy Arctander som fungerende
direktør.

- Jeg var den kvinnen som hadde
den høyeste stillingen i N.A.F. da,
og det medførte at jeg ble tatt med
på svært mye fordi jeg ikke var
mann. Det var jo mye positiv for-
skjellsbehandling i det, men jeg ble

trukket fram mer enn det jeg egent-
lig burde, og det gir ikke bare gode
følelser.

- Det minner meg om det amerika-
nerne kaller "Company Negro", det
svarte alibiet i et ellers hvitt system?
- På en måte, ja, men langt mindre
drastisk. Men jeg får si som Gro:
Det var slik jeg følte det, det behø-
ver jo ikke å ha vært slik.
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I Norsk Arbeidsgiverforening var
Birkeland ansvarlig for N.A.F.s
forskningsengasjement. N.A.F. drev
ikke egen forskning, så oppgaven
bestod mer i å initiere forskning
som foreningen ønsket og formidle
forskningsresultater. Hun opprettet
også et eget forskningsutvalg for å
øke interessen blant N.A.F.-med-
lemmene for slik virksomhet.

Rettedøler og ungdoms-
garantien
Etter å ha vært i N.A.F. droppet hun
turen innom SSB, og gikk rett over i
stillingen som ekspedisjonssjef i
Kommunal- og arbeidsdepartemen-
tet. Hun var ansvarlig for Arbeids-
avdelingen, en politisk populær av-
deling som har pendlet mellom.
KAD og Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet.

- Det var en spennende tid både
faglig og administrativt. Jeg var
med på den første perioden med
stigende arbeidsløshet i begynnel-
sen av 1980-årene, da vi fikk begre
pet "Rettedøler". Det var daværende
kommunalminister Arne Rettedals
tiltak for å få folk i arbeid. Siden
fikk jeg være med på å sette Arbei-
derpartiets "Ungdomsgaranti" ut i
livet.

Seks-sju år er nok
Hun hadde vært sju år i departe-
mentet da hun ble forespurt (depar-
tementalsk for å bli utsatt for "ho-
dejakt", igjen avledet av "headhun-
ting") om hun kunne tenke seg å
søke stillingen som trygdedirektør.

- Jeg har aldri vært i en stilling
lenger enn seks-sju år. Når man har
vært i en stilling så lenge, begynner
ting å skje på nytt. Så jeg hadde be-
gynt å tenke at jeg burde finne noe
annet. Og jo lenger opp i systemet
du har karret deg, jo vanskeligere
er det å finne noe nytt som samti-
dig er en utfordring.

Tøffe tider som trygde-
direktør
Utfordringer skulle det bli nok av
på toppen av Rikstrygdeverket, en
gigant som i hennes direktørtid
hadde rundt 7 500 ansatte fordelt
på alle landets 440 kommuner, og
ansvaret for forvaltningen av rundt
120 milliarder kroner årlig. Legg så
til at departementet og politikerne
tidvis sendte uklare signaler, at de
ansatte strittet imot samordnende
ledd på fylkesnivå, at tabloidene
fokuserte på trygdemisbruk og uri-
melig saksbehandling, at hun arvet
en dataskandale som medførte
åpen TV-grilling, og at etaten hadde
en noe nærsynt, regelorientert saks-
behandlerkultur, så ser man at Eva
Birkeland hadde seks begivenhetsri-
ke år i Rikstrygdeverket. Hun me-
ner mye av kritikken mot trygdeeta-
ten er både avsporende og urimelig.

- Det er klart det er noen som ikke
får de ytelsene de har krav på,
mens andre får trygder og stønader
de ikke er tiltenkt, men dette er mi-
kroskopisk i forhold til de tallene vi
har totalt. Etaten gjør mye for å
hindre feil, blant annet med en
grundig internrevisjon, så mye av
kritikken føles urimelig. Medarbei-
dere føler seg uthengt av mediene.
"TV-2 hjelper deg" var spesielle, der
var det ikke mye objektivitet. Man
kan også spørre seg om de virkelig
hjalp kildene sine, mange har i et-
terkant av programmene blitt stig-
matiserte i sine lokalmiljøer.

Leger utenfor kontroll
For å forebygge overforbruk av
trygder må man også se på legenes
refusjoner fra Folketrygden. Her er
legene i en særstilling.

- Jeg synes det er et litt merkelig
fenomen at legene så vidt jeg vet er
de eneste som kan trekke på stats-
kassen uten attestasjon. Når vi så
prover å skape et minimum av kon-

troll, så blir det rabalder. Ingen for-
slag blir akseptert fra Den Norske
Lægeforening, selv om de sier at de
aksepterer kontrollbehovet.

Gjennom aksjonen "Riktig takst-
bruk" ønsket Rikstrygdeverket å
komme fram til en vid men rimelig
norm for omfanget av legenes refu-
sjoner. Noen leger viste seg å ligge
svært langt i overkant av alle andre.
Det var sjelden på tale å gå til an-
meldelse, forholdene hadde ofte
gått upåaktet hen i mange år. Men
man ønsket en nærmere forklaring
på hva det var ved disse legenes pa-
sienter og praksis som gav det høye
utgiftsnivået. Her ble det svært van-
skelig med en dialog, både legene
og Den Norske Lægeforening kom
med harde utfall og gikk helt i bak-
lås.

Tress 90: Sukk og storm!
- Hvis jeg sier Tress 90, hva sier du
da?
- Da sier jeg: Sukk og stønn!

- Kan du veikne opp midt på natten
etter å ha drømt om datasystemer og
overskridelser?
- Nei, riktignok var det en stor be-
lastning og en kjedelig sak, et pro-
sjekt som definitivt ikke gikk på
skinner. Men det var ikke så skan-
daløse årsaker til overskridelsene
som media og enkelte politikere vil-
le ha det til. I ettertid klarer jeg
ikke med min beste vilje å se at vi
gjorde så mye galt, og derfor har
jeg heller ikke mareritt.

- Men saken var belastende for meg
fordi jeg måtte fronte, og den var
belastende internt. Dei tok mye tid
for meg å sette meg ganske detal-
jert inn i IT, noe som egentlig ikke
var min jobb. I den perioden brukte
jeg hele livet på jobben, og Tress 90
spiste tid fra andre oppgaver som
burde vært prioritert.
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En av fagforeningene i trygdeetaten
krevde direktørens avgang, et krav
som også kom fra Senterpartiets
stortingsrepresentant Tove Kari
Viken. Andre fagforeninger krevde
å få beholde Birkeland. Resultatet
var at hun ble sittende åremålstiden
ut, uten å behove å klynge seg til
sjefsstolen. Da hadde hun heller
gått ay. Hun kunne søkt seks nye år
som trygdedirektør, vurderte det
seriøst, men slo heller til på tilbudet
om å koordinere trygde- og arbeids-
forskningen i SSB.

Hjemme igjen for godt
Mot slutten av intervjuet ser Birke-
land på klokka.

- Begynner du åfå dårlig tid?
- Nei, nå er jeg heldigvis i en jobb
der jeg har kontroll over min egen
tid. Jeg kan tenke gjennom en pro-
blemstilling, og kan lese en hel
forskningsrapport uten å måtte gjø-
re det med trette øyne om kvelden.

Hun trives også med allsidigheten i
sin jobb i SSB. Temafeltet er vidt,
hun kommer i kontakt med folk på
tvers av seksjoner og avdelinger, og
hun må forholde seg til de fleste
sider ved Byråets mangslungne
virksomhet: Analyse, statistikk, ana-
lyseverktøyet vårt og ikke minst for-
midlingen. - Denne jobben er midt i
blinken for meg med min bakgrunn.

Formidling som fanesak
- Hvordan var det med "byrå sjela da
du kom tilbake hit i .flor?
- Da hadde jeg vært borte i 18 år,
men like fullt føltes det som å kom-
me hjem. Selv om virksomheten er i
nytt hus, og mange av medarbeider-
ne er skiftet ut. Skjønt det var man-
ge mennesker jeg kjente igjen, og
mange som gjenkjente meg. Men på
særlig ett felt har det skjedd store
endringer, og det er formidlingen.
Se bare på Samfunnsspeilet, en slik
popularisert presentasjon hadde

vært utenkelig før. Så på den måten
har det skjedd et brudd med det jeg
kalte fotnotementaliteten.

- I det hele tatt: Formidling kan det
aldri bli nok ay. Byrået har gjort
mye, men mottakersiden kan aldri
få det skreddersydd nok. Informa-
sjonen må være present når folk
trenger den. Vi må også følge med i
de problemstillingene som er oppe i
samfunnsdebatten, og bruke våre
data til å belyse det aktuelle. Det er
jo også moro for medarbeiderne å
jobbe her når det man driver med
blir kjent og blir brukt.

- Men det er vel ikke alltid like moro
se det man jobber med når enkelte

av Akersgatas mindre profesjonelle
elementer har fa' tt kloa i det?
- Nei, jeg skjønner godt at folk er
redde. Jeg tror det er særlig vanske-
lig å forholde seg til media på et
felt der man vet mye. Men det er en
del av den faglige modningen å tør-
re å forenkle saken mest mulig.
Man må bli trygg på seg selv.

- Det met være noe ved Byrået som
arbeidsplass som gjør at du har sta-
dige tilbakefall?
- Jeg har alltid trivdes godt alle
gangene jeg har vært her. Det er
mennesker her jeg kommer overens
med, og som jobber med ting som.
interesserer meg. Det er en avslap-
pet, men likevel engasjert kultur.
Det er ikke for stressende, men hel-
ler ikke kjedelig og trøtt. Også er
jeg jo fascinert av tall, og opptatt av
at ting skal være dokumentert. Når
folk snakker om utviklingstenden-
ser eller fenomener de,mener å ha
observert, så spør jeg alltid etter
tallene, statistikken. -

Dag Ellingsen er redaktør for
Samfunnsspeilet og rådgiver i
Statistisk sentralbyrå, Seksjon for
levekårsstatistikk.



Enslige forsørgere 	 Samfunnsspeilet 1/98

Enslige forsørgere og
arb eidslinja

Enslige forsørgere er
en svært uensartet
gruppe. Hvis mennes-
ker i denne livsfasen
skal få utnyttet sin
arbeidskraft, må det
eksistere fleksible
ordninger både i
trygdesystemet og
arbeidslivet. Disse
funnene fra forsk-
ning i Statistisk sen-
tralbyrå gir en viss
grunn til bekymring
over den nye og
mindre fleksible ut-
formingen av over-
gangsstønaden, slik
den trådte i kraft ved
årsskiftet. Sannsyn-
ligvis vil den gjøre
situasjonen vanskeli-
gere for de allerede
svakest stilte enslige
mødrene, og særlig
hvis arbeidsmarkedet
skulle forverre seg.

Randi Kjeldstad

Velferds- og levekårsanalyser viser
gjerne at enslige forsørgere i gjen-
nomsnitt kommer dårligere ut enn
andre grupper på en rekke områder
i samfunnet. Det framkommer i no-
en grad også i rapporten som ligger
til grunn for denne artikkelen (se
ramme 3). Men det klareste funnet
er at livet og levekårene i livsfasen
som enslig forsørger arter seg svært
forskjellig. Til tross for at det å væ-
re enslig forsørger innebærer visse
fellestrekk for alle som opplever
denne livsfasen, utgjør enslige for-
sørgere like lite som andre foreldre
en ensartet gruppe mennesker. Og
like lite er livsfasen som enslig for-
sørger kjennetegnet ved en ensartet
livssituasjon eller en ensartet rekke
begivenheter. Personer som opple-
ver å bli alene med den daglige om-
sorgen og forsørgelsen for barn,
møter den nye livssituasjonen un-
der svært varierende forhold og
med svært ulike ressurser. Dette gir
ulike muligheter og begrensninger
for forsørgelse og økonomisk tilpas-
ning i eneforsørgerfasen.

Mangfoldet
Vi vil fokusere det mangfoldige bil-
det av enslige forsørgere, og samti-
dig argumentere for at likheten
mellom enslige forsørgere og andre
foreldre ofte er mer slående enn
forskjellene. Avgjørende for hvor-
dan den enkelte tilpasser seg livssi-
tuasjonen som enslig forsørger, er
hvilken livssituasjon vedkommende
er i i utgangspunktet, og hvilke in-
dividuelle og sosiale ressurser hun
eller han bringer med seg inn i den
nye livsfasen.

Vi setter søkelyset på eneforsørger-
fasen, som en av mange livsfaser,
snarere enn på enslige forsørgere
som en særegen gruppe i befolknin-
gen. Livsfasen som enslig forsørger
er av ulik varighet i den enkeltes
liv. Blant dem som var enslige for-
sørgere med barn under 16 år ved
utgangen av 1990, og som inngår i
det analyserte datamaterialet, var
det i gjennomsnitt 55 måneder si-
den de var gått over i livsfasen som
enslig forsørger. Samtidig hadde en

Ramme 1. Om datamaterialet
ij- rialet som benyttes i den foreliggende analysen er intervjuopp-

lysninger om personer som var enslige forsørgere i 1990. De er hentet fra
?0 	 sen av enslige forsørgere til Statistisk sentralbyrås

Levekårsundersøkelsen 1991, og utgjør 622 personer. Den perio-
den som	 strekker seg fra begynnelsen av 1970-årene til 1990,

og med at de i utvalget som har vært enslige forsørgere (sammen-
-) lengst, ble det i 1975.

Materialet i holder opplysninger på en rekke levekårsområder forut
for eneforsørgerfasen og på intervjutidspunktet. I tillegg inneholder det
intervjuopplysninger om yrkesdeltaking, utdanning og trygd for hver må-
ned fra det tidspunkt vedkommende ble enslig  forsørger og fram til inter-
vjutidspunktet. På disse omradene gir dermed datamaterialet mulighet til

re en :  ge forsørgeres tilpasning i et livsl	 rspektiv. Studier ba-
sert på livsløpsdata kan ofte gi et nee annet bilde enn tverrsnittsdata. For

1 gir liv psdata et mer aktivt bilde av tilværelsen som enslig
orger enn tverrsnittsdata: Andelen som har vært i jobb og/eller tatt

utdanning er langt høyere når vi ser på hele livsfa n som enslig forsør-
ger i forhold til situasjonen på ett tidspunkt,
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vet ved overgang til den nye livsfa-
sen. De får eneansvaret for større
barn, og livsfasen som enslig forsør-
ger er ofte ganske midlertidig. En-
ten fordi barna deres blir store og
mer selvstendige i løpet av relativt
kort tid, eller fordi de raskere fin-
ner ny ektefelle eller får barn med
ny samboer.

firedel vært enslige forsørgere i ett
og et halvt år eller mindre, mens
drøyt en av ti hadde vært det i mer
enn ti år. Av dem som hadde så
små barn at de hadde hatt rett til
overgangsstønad i folketrygden (se
ramme 5) i løpet av eneforsørgerfa-
sen, hadde en firedel hatt slik rett i
mindre enn ett år, og en firedel
hadde hatt det i mer enn seks år.

Å jobbe er vanligst
De fleste er i jobb i hele eller deler
av den tiden de er eneforsørgere.
Det gjelder også i de årene de har
rett til alternativ forsørgelse gjen-
nom folketrygden. Av eneforsørger-
ne pr. 1990 hadde tre av fire vært i
jobb i kortere eller lengre tid i fasen
med rett til overgangsstønad i fol-
ketrygden ("rettighetsfasen"), mens
fire av ti hadde gått på skole. Man-
ge oppnår dessuten høyere utdan-
ning i løpet av denne fasen, og de
fleste som tar utdanning går senere
over i jobb. Tre av ti enslige forsør-

gere har både gått på skole og vært
i jobb i eneforsørgerfasen.

Enslige fedre stiller sterkere
Det er imidlertid stor forskjell mel-
lom å være enslig mor og enslig far.
Det gjelder så vel hvilken livssitua-
sjon man er i når man blir enslig
forsørger, og livet som enslig for-
sørger. Menn utgjør bare 8 prosent
av dem som gjennomlever denne
livsfasen, noe som indikerer at det
ikke er "hvem som helst av fedre"
som blir enslige forsørgere. Mens
enslige mødre har en bakgrunn som
ikke skiller seg radikalt fra andre
mødres, er det grunn til å tro at da-
gens enslige fedre på mange områ-
der er en relativt ressurssterk grup-
pe.

For menn flest vil dessuten enefor-
sagerfasen arte seg annerledes enn
for kvinner. De er gjennomgående
eldre, har bedre utdanningsbak-
grunn, og er mer etablerte i yrkesli-

De utsatte unge kvinnene
Kvinner blir ofte enslige forsørgere
som ganske unge. En av tre enslige
mødre starter den nye livsfasen før
fylte 25 år. Tilsvarende gjelder bare
2 prosent av fedrene. Halvparten av
de "tidlige" eneforsagerne har ikke
tidligere ektefelle eller samboer,
mens nesten samtlige av dem som
blir enslige forsørgere mot slutten
av 30-årsalderen eller senere, blir
det som følge av skilsmisse eller
samboerbrudd. Tidligere gifte og
samboende inngår raskere i nytt
samboerforhold enn de som blir
enslige forsørgere som følge av fød-
sel utenfor samboer- eller ekteskap.
De sistnevnte synes i større grad et-
ter noen tid enten fortsatt å bo ale-
ne med barn(a) eller å gifte seg. En
tredel av dem som ble enslige for-
sørgere før fylte 25 år, hadde ennå
ikke aysluttet skolegangen. Det be-
tyr ikke nødvendigvis at de alle var
under utdanning ved overgangen til
eneforsørgerfasen. Det gjelder bare
en femdel, mens halvparten av de
"tidlige" eneforsørgerne hadde egen
lønn som hovedinntekskilde på det-
te tidspunktet.

Å bli enslig forsørger tidlig i livet
innebærer likevel for mange å få
forsageransvar for et lite barn uten
å ha en utdannings- eller yrkesbak-
grunn som gjør det mulig å fullfor-
sørge seg og barnet ved lønnet ar-
beid. Seks av ti "tidlige" eneforsør-
gere mottar da også sosialhjelp i
eneforsørgerfasen, mot to av ti av
de "sene".
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De fleste gjør som for
Å bli enslig forsørger innebærer sto-
re endringer i tilværelsen for den
enkelte. For de fleste finner vi like-
vel at overgangen til den nye livsfa-
sen ikke medfører avgjørende
brudd i forhold til hva de tidligere
har gjort. Flertallet (åtte av ti) av
skoleelevene fortsetter på skole, og
flertallet (åtte av ti) av dem som
var i jobb, fortsetter som yrkesakti-
ve i hele eller deler av eneforsørger-
fasen. Til tross for at forsørgelses-
situasjonen og -mulighetene for
øvrig forandres, for eksempel ved
tap av tidligere ektefelleforsørgelse
og "nyvunnet" rett til overgangsstø-
nad, ser vi stor stabilitet i den en-
keltes gjøremål før og etter over-
gang til den nye livsfasen. Tidligere
heltidsarbeidende jobber oftest hel-
tid også som enslige forsørgere,
mens tidligere deltidarbeidende of-
test jobber deltid. De som ayslutter
utdanningen i eneforsørgerfasen,
går gjerne over i heltidsarbeid. Å ha
høy utdanning i utgangspunktet
Oker sannsynligheten for yrkesakti-
vitet og heltidsarbeid som enslig
forsørger. 96 prosent av dem som
startet fasen med høy utdanning, er
i jobb i kortere eller lengre tid som
enslig forsørger, åtte av ti i heltid.

Holdningen til å være i lønnet ar-
beid er imidlertid ikke mer positiv
blant de høyt enn blant de lavere
utdannete. Det tyder på at det å ha
høy utdanning ved overgang til livs-
fasen som enslig forsørger har sta-
re betydning for evnen til selvfor-
sørgelse enn for viljen til det sam-
me. Det viser seg blant annet i sam-
menhengen mellom utdanningsbak-
grunn og andel som mottar hjelp
fra sosialkontoret i eneforsørgerfa-
sen. Halvparten av de lavt utdanne-
te mottar slik hjelp mot 15 prosent
av de høyt utdannete. Svake ressur-
ser eller utsatt posisjon på ett områ-
de henger ofte sammen med svake
ressurser på et annet. For eksempel

har de som blir enslige forsørgere
som svært unge, ofte lav eller ufer-
dig utdanning, og de som har lav
utdanning er sjeldnere i jobb og
oftere hjemmeværende i utgangs-
punktet.

Si meg hva du gjorde for_
Dataene fra undersøkelsen har blitt
analysert ved hjelp av logistiske re-
gresjonsmodeller (se ramme 4). Litt
grovt kan vi si at ved å kjenne noen
sentrale trekk ved livssituasjonen til
den enslige forsørgeren før ved-
kommende ble enslig forsørger, er
vi i stand til å forutsi en hel del om
hvilken forsørgelse vedkommende
vil ha i eneforsørgerfasen. Å kjenne
en rekke sider ved hennes/hans

livssituasjon i løpet av fasen som
enslig forsørger i tillegg, bidrar ikke
til å øke denne innsikten.

Ved siden av å gi et samlet mål på
fruktbarheten til ulike modeller, gir
regresjonsanalysen kunnskap om
hvilke enkeltkjennetegn som har
størst betydning for forskjeller i for-
sørgelsesform. Enslige mødre har
langt mer varierte forsørgelsesfor--
mer enn enslige fedre. Kjønnsfor-
skjellene i økonomisk tilpasning er
imidlertid mindre tydelige når vi
kontrollerer for de øvrige faktorene
som inngår i modellene. Ikke desto
mindre viser analysen at kvinner,
også etter slik kontroll, er mer tryg-
deavhengige enn menn. Det kan
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tyde på at kvinner lettere enn menn
velger trygdeforsørgelse, selv når
utgangsposisjonen og forholdene
ellers er ganske like, og at menn
har større motvilje mot å være varig
forsørget av trygd som enslig for-
sørger.

Men hvor like er i realiteten "ellers
like forhold" for kvinner og menn?
For eksempel vil høyt utdannete og
tidligere heltidsarbeidende menn
tendere mot å ha høyere arbeids-
inntekt enn kvinner i samme situa-
sjon. Det vil ha betydning for hvor
attraktivt og ønskelig man opplever
en framtid med varig trygdeforsør-
gelse.

Bra å ha modenhet og livser-
faring
I tillegg til forskjeller mellom kvin-
ner og menn, finner vi tydelige for-
skjeller i forsørgelsesform etter al-
der og type husholdstilknytning ved
overgangen til eneforsørgerfasen.
At de som blir eneforsørgere som
helt unge oftere er avhengig av
trygd enn de noe eldre, har gjerne
vært sett på som en følge av at de
ikke har rukket å gjøre seg ferdig
med utdanningen. De har også i li-
ten grad etablert en fast, stabil til-
knytning til arbeidsmarkedet. Imid-
lertid viser regresjonsanalysen at
alderen ved overgang til eneforsør-
gerfasen har betydning for den øko-
nomiske tilpasningen, også uavhen-
gig av utdanning og yrkeserfaring.
Det tolker vi som uttrykk for at mo-
denhet og livserfaring i seg selv er
avgjørende for hvordan overgangen
til livsfasen enslig forsørger blir
opplevd og organisert: Det å være
voksen i utgangspunktet er en vik-
tig ressurs i den nye livsfasen, uav-
hengig av sosioøkonomisk bak-
grunn.

Noe overraskende er tidligere hus-
holdstilknytning en av de faktorene
som har størst innvirkning på den

økonomiske tilpasningen som enslig
forsørger. Dette tolker vi delvis  som
et uttrykk for at den andre forelde-
ren oftere er med på å dele noe av
omsorgsansvaret, når han eller hun
har bodd sammen med barnet tidli-
gere. De såkalte "ugifte" mødrene er
etter alt å dømme mer alene om
omsorgen, og dermed sterkere bun-
det til hjemmet. Her må vi imidler-
tid ta noen forbehold i tolkningen,
den interesserte henvises til den
kommende rapporten, se ramme 3.

Hoy utdanning motiverer for
arbeid
Å ha aysluttet høyere utdanning før
eneforsørgerfasen innebærer, uan-
sett andre bakgrunnskjennetegn, at
sjansen for å være yrkestilknyttet og
helt uavhengig av stønad,firedob-
les i forhold til å ha lav utdanning.
Dette tolker vi først og fremst som
en effekt av at høy utdanning gir
mulighet til å oppnå et lønnsnivå
som gjør yrkesarbeid mer attraktivt
enn stønad. Sjansen for full og sta-
bil selvforsørging ved lønnet arbeid
i hele eneforsørgerfasen er tre gan-
ger høyere for en heltidsansatt i et
yrke som krever høyere utdanning,
eksempelvis lærer eller sykepleier,
enn for en heltidsansatt servicear-
beider, eksempelvis rengjørings-
hjelp.

Samtidig er det rimelig å anta at
det å ha høyere utdanning bak seg,
innebærer en generell økt motiva-
sjon for å være selvforsørget ved
lønnet arbeid. Riktignok uttrykker
også de som har en mer fagrettet
utdanning, en sterk motivasjon for
yrkesarbeid, men analysen viser at
fagutdanning primært innebærer en
økt sjanse for å kombinere lønnsar-
beid og trygd. Det kan tyde på at
fagutdanning gir et dårligere grunn-
lag for å greie seg på lønnsinntekt
alene.

Det som framfor alt er bestemmen-
de for hvordan den enkelte forsør-
ger seg (og sine barn) som enslig
forsørger, er hva hun eller han had-
de som sin hovedbeskjeftigelse i ti-
den før vedkommende ble enslig
forsørger. Det å ha vært hovedsake-
lig hjemmeværende i tiden før ene-
forsørgerfasen, øker for eksempel
sjansen for varig stønadsavhengig-
het med bortimot tre ganger i for-
hold til å ha vært i heltidsarbeid.
Det er overgangen fra å være hjem-
meværende ugift/enslig som gir
særlig høy risiko for å bli varig tryg-
demottaker som enslig forsørger.
Da er risikoen for å bli varig trygde-
mottaker 12 ganger så høy som om
man i utgangspunktet var gift eller
samboer og i heltidsarbeid.

Få går fra full jobb til stønad
For den som er i full jobb når hun
eller han blir enslig forsørger, er
forsørgelse på trygd lite aktuelt. Vi
finner lite som tyder på at det er
vanlig å avbryte en yrkestilknytning
for i stedet å leve på trygd som ens-
lig forsørger. Det gjelder først og
fremst dem som i utgangspunktet
var i heltidsarbeid, men også del-
tidsarbeidende. Men fordi de tidli-
gere deltidsarbeidende i større grad
enn de tidligere heltidsarbeidende
jobber deltid også i eneforsørgerfa-
sen, mottar de oftere redusert over-.
gangsstøriad i tillegg til yrkesinntek-
ten. Til tross for dette tyder tallene
samlet på at det også foregår en ut-
strakt overgang fra tidligere deltids-
arbeid til fulltids selvforsaging i
eneforsørgerfasen, uansett øvrige
bakgrunnsforhold.

Hittil har vi sett på hvordan de ens-
lige foreldrene forsørger seg, og sett
det i sammenheng med en del trekk
ved tilværelsen før de blir enslige.
Sammenhengen mellom de samme
forsørgelsesformene, og kjennetegn
ved levekårsforholdene i løpet av
eneforsørgerfasen, er langt mer



barnets andre forelder. Ove 4.: fen avkortes mot egen arbeids-
inntekt. "Rettighetsperioden", det vil si perioden med rett til overgangs-
sum-lad, defineres i analysen som tiden fra vedkommende (siste gang) ble
enslig forsørger etter reglene for utvidet barnetrygd (se ramme 2), til det
året yngste barn fyller 11 dr.

Inntil 1. januar 1998 ble rettighe	i. ens lengde relatert til yngste
barns alder. Den kunne til og med overstige 10 år hvis vedkommende
fødte flere barn i løpet av enforsørgerfasen (i undersøkelsesutvalget var

'04)lengste registrerte	 de 191 måneder, dvs. knapt 16 år). Et-
ter endringene i 1998 utgjør maksimal stonadstid tre år (med mulighet
for forlengelse med opptil to år fram til barnet fyller åtte år, når enefor-
sørgeren er under "nødvendig utdanning").

I

Ramme 5. Om overgangsstonaden
Ifølge folketrygdens r er gi i e for den perioden som analysen om-
fatter, har enslig forsørger rett til overgangsstønad til livsopphold dersom
vedkommende er alene om omsorgen for barn som ennå ikke har fullført
tredje skoleår. Samboerforhold eller ugift samliv er ikke til hinder for at
en person kan ansees som enslig forsørger, sa lenge samboeren ikke er
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uklar. Det samlete bildet gir imid-
lertid en viss grunn til å antyde at
lang eneforsørgerfase, og dermed
langvarig eneansvar for barn, virker
passiviserende i forhold til økono-
misk selvforsørging: Man gror fast i
en rolle som stønadsmottaker, som
det med tiden blir vanskeligere og
vanskeligere å komme ut ay. Det er
derfor grunn til å tro at tiden i en
krevende livsfase i seg selv virker
negativt på evnen eller viljen til
selvforsørgelse.

Det å være i utdanning i eneforsør-
gerfasen har, naturlig nok, en viss
sammenheng med mottak av over-
gangsstonad. Men sammenhengen
mellom utdanning i eneforsørgerfa-
sen og ustabil forsørgelsesform,
dvs. endring av tilpasning i løpet av
fasen, understøtter primært konklu-
sjonen fra tidligere: Utdanning f0-
rer for mange fram til full selvfor-
sørgelse.

Noe overraskende viser analysen at
verken bostedsstra eller helse har
noen klar effekt på økonomisk til-
pasning i eneforsørgerfasen. Svak
sammenheng med helse kan bety at
mange enslige forsørgere trosser
helseplager for å være selvforsørget
ved lønnet arbeid. Svak sammen-
heng med bostedsstra tyder på at
storbyens mer varierte arbeidsmar-
ked ikke i avgjørende grad bidrar til
selvforsørging.

Om man har ny samboer eller ikke i
eneforsørgerfasen, ser heller ikke ut
til å ha stor betydning for forskjelle-
ne i hvordan man forsørger seg.
Unntaket her er den kombinerte
forsørgelsesformen, idet vi finner
en noe økt tendens til å kombinere
yrkesdeltaking og stønad blant sam-
boere. Å kunne dele barneomsorg
og dagliglivets gjøremål med en an-
nen, Om det antakelig noe lettere å
delta i arbeidslivet, i det minste på
deltid. Samtidig gir det å kunne de-

le inntekter og utgifter med en an-
nen, mulighet til å velge en kortere,
og kanskje mindre strevsom, ar-
beidsdag.

Vil regelendringene svekke de
svakeste?
Denne analysen er utarbeidet i en
tid da stønadsordningene for ensli-
ge forsørgere har vært under sterk
debatt, noe som igjen har resultert i
omlegging av enkelte av stønadene.
I 1994 ble grunnlaget for rett til ut-
videt barnetrygd for enslige forsør-
gere strammet inn. Kanskje enda
viktigere for forsørgelsen i enefor-
sørgerfamilier i framtiden, er end-
ringene i reglene for overgangsst0-
nad i folketrygden. De inntrådte 1.
januar 1998 (se ramme 5).

Den endringen i reglene for over-
gangsstønad som er mest kontro-
versiell, og som antas å ha mest al-
vorlige konsekvenser for den enkel-
te, er nedkorting av tiden med rett
til overgangsstønad til tre år. Med
utgangspunkt i det vi har vist tidli-
gere er det rimelig å anta at det
først og fremst vil være de enslige

forsørgerne som er svakest stilt i
utgangspunktet, som vil merke kon-
sekvensen av et mindre sjenerøst
stønadssystem. Men de kvinner (og,
bare unntaksvis, menn) som går
over i livsfasen som enslig forsørger
med særlig svakt utgangspunkt, ut-
gjør kun en liten andel av alle. Like
fullt utgjør de en gruppe som, etter
all sannsynlighet, vil ha problemer
med å forsørge seg og barn(a) når
overgangsstmaden bortfaller etter
tre år. Det kan skyldes svake ar-
beids- og lønnsutsikter, det kan
skyldes manglende avlastingsmulig-
heter i hverdagen, eller begge de-
ler.

Okt satsing på utdanning og tilret-
telegging for arbeid er viktige ledd i
den nye stønadsordningen. Vil dette
kunne bidra til å redusere disse
problemene for de svakest stilte?
Analysen viser at utdanning fører til
selvforsørging for mange. Utdan-
ning er derfor åpenbart et viktig
satsingsområde. Men utdanning
fjerner ikke alle problemer for for-
sørgere med svake bakgrunnsres-
surser. Det er således tvilsomt om
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utdanning vil være et like effektivt
virkemiddel i retning av full selvfor-
sørging for alle.

Nye regler, mindre fleksibili-
tet?
Den foreliggende analysen viser at
eneforsørgere under de tidligere
reglene for overgangsstønad (før
januar 1998), har et svært variert
tilpasningsmønster. Selvforsørging,
trygdeavhengighet og kombinasjon
av jobb og trygd veksler for mange i
løpet av fasen. Slik muliggjør "den
gamle ordningen" stor grad av flek-
sibilitet med hensyn til skiftende
forhold i eneforsørgerens eller bar-
nets (barnas) liv. Selv om inntekts-
taket for tildeling og avkorting av
stønaden heves noe i det nye stø-
nadssystemet, vil denne fleksibilite-
ten i den gamle ordningen bli re-
dusert. Tidsbegrensningen skal gjel-
de uansett om man mottar full
overgangsstønad, eller om man
mottar avkortet stønad og jobber
deltid. Derfor vil muligheten til
gradvis overgang fra full trygdefor-
sørgelse, via deltidsarbeid med
trygd som supplement, til full selv-
forsørgelse bli sterkt redusert. De
nye reglene kan dermed bidra til å
framtvinge "enten/eller-tilpasnin-
ger" framfor fleksible ordninger.
Dette kan synes noe paradoksalt i
en tid hvor slagordene for velferds-
politikken for småbarnsforeldre
nettopp er fleksibilitet og valgfrihet
med hensyn til organisering av ar-
beid, omsorg og hverdagsliv.

Arbeidslinja
Vi har analysert perioden fra midt-.
en av 1970-tallet og fram til begyn-
nelsen av 1990-årene. Dette er på
mange måter en særegen epoke i
norsk historie. I løpet av disse årene
har vi vært vitne til en sterk økning
i kvinners utdanning og yrkesdelta-
king. Det siste gjelder framfor alt
kvinner i barne- og småbarnsfasen.
Under de rådende forhold er det

ikke så merkelig at også enslige for-
sørgere flest framstår som aktive på
arbeidsmarkedet og i utdannings-
systemet.

Samtidig kjennetegnes perioden av
vekst og utvikling i velferdsordning-
ene, og en sterk økning i andelen av
befolkningen som lever på offentli-
ge overføringer. Mot slutten av
1990-årene opplever vi, eller står vi
foran, innstramminger i flere av de
etablerte trygde- og velferdsordnin-
gene. I tillegg til å skulle bidra til å
redusere veksten i offentlige utgif-
ter, begrunnes mange av disse inn-
strammingene ved den nære sam-
menhengen mellom arbeid og vel-
ferd, både for den enkelte og for
samfunnet. For kvinner og menn i
yrkesaktiv alder ansees lønnet ar-
beid som den viktigste forutsetnin-
gen for økonomisk selvstendighet,
og "arbeidslinja" i sosialpolitikken
er basert på at arbeidsdyktige kvin-
ner og menn forsørger seg og sine
ved eget inntektsgivende arbeid.

En stønadsordning basert på
økonomisk høykonjunktur?
I grove trekk har den gunstige ut-
viklingen på det norske arbeidsmar-
kedet fortsatt fra 1970-årene og
fram til i dag. Men vi skal ikke se
lengre enn til vårt naboland Sveri-
ge, før vi finner helt andre utvik-
lingstrekk de senere år. I Sverige
har arbeidslinja vært bærende i vel-
ferdspolitikken i en årrekke. Det
har bl.a. innebåret at yrkesaktivite-
ten blant enslige forsørgere har
vært høyere enn i Norge. I løpet av
1990-årene har imidlertid arbeids-
løsheten økt kraftig i Sverige. Det
gjelder særlig enslige forsørgere,
som nå har en arbeidsløshet som er
langt høyere enn arbeidsløsheten
blant andre foreldre og gifte eller
samboende mødre. I lys av utviklin-
gen i Sverige er det ikke til å undres
over at mange enslige forsørgere er
engstelige for endrete konjunktur-

forhold på arbeidsmarkedet også i
Norge. Kritiske roster hevder da
også at de nye stønadsreglene vil
bidra til økt sårbarhet for skiftende
økonomiske konjunkturforhold. Ut
fra vår analyse er det grunn til å tro
at det særlig er de enslige unge
mødrene, som står mer eller mindre
helt alene om barneomsorgen, og
med lite å vise til av utdanning eller
tidligere arbeidserfaring, som har
mest å frykte.

Randi Kjeldstad (rkj@ssb.no) er
forsker i Statistisk sentralbyrå,
Seksjon for demografi og levekårs-
forskning.
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godtHvor 	 eser voksne
nordmenn?

Et utvalg av nord-
menn i alderen 16 til
65 år får i disse dager
besøk av intervjuere
fra Statistisk sentral-
byrå som vil se hva
de får ut av det de
leser. Leseferdighets-
undersøkelsen skal
ikke først og fremst
finne ut om vi har
lært oss å lese eller
ikke, mer interessant
er det hvor godt vi
leser. Forstår vi nok
av all den informasjo-
nen vi overøses med
til å kunne fungere
tilfredsstillende i et
moderne samfunn?
Undersøkelsen inngår
i et internasjonalt
sammen liknende
prosjekt.

Egil Midtlyng og Agnes
Aall Ritland

Et utvalg på 5 500 personer mellom
16 og 65 år bosatt i hele landet er
trukket ut til å delta i leseferdig-
hetsundersøkelsen. Intervjuperio-
den begynte i november 1997 og vil
strekke seg ut sommeren 1998.

Hvorfor en leseferdighets-
undersøkelse?
I de senere år er det blitt fokusert
på at leseferdighet er en viktig fak-
tor for den videre økonomiske ut-
viklingen i de vestlige industriland-
ene. I vår del av verden mestrer de
aller fleste lesekunsten i tradisjonell
forstand. Nå er imidlertid lesefer-
dighetsbegrepet blitt mer komp-
lekst, og omfatter mer enn å gjøre
et skille mellom det å kunne lese
eller ikke kunne lese. Det forventes
at vi skal kunne bearbeide og nyt-
tiggjøre oss mange ulike typer av

skriftlig informasjon både i arbeids-
livet og i fritiden. Begrepet lesefer-
digheter defineres som "de ferdighe-
ter som kreves for å bearbeide infor-
masjon for å kunne bruke skriftlig
materiell som forekommer yrkes-
livet, i hjemmet og i samfunnet for
øvrig" (OECD 1997). I vårt kompli-
serte samfunn er kravene til lesefer-
dighet skjerpet betydelig. Den som
ikke mestrer denne ferdigheten
godt nok, risikerer å møte proble-
mer både i arbeids- og dagligliv.

Okt kunnskap og kjennskap til be-
folkningens leseferdighet vil kunne
bidra til å utvikle metoder og opp-
legg for å kunne forbedre nivået
innenfor bestemte grupper av indi-
vider. På et samfunnsnivå er under-
søkelsen viktig fordi leseferdighet
betraktes som en sentral faktor for

Et ornfa .nde samarbei	 osjekt
Kartleggingen av leseferdigheter blant voksne i Norge gjennomføres av
Statistisk sentr	 å (SSB) i samarbeid med Senter for leseforsking i
Stavanger. Statistisk sentralbyrå har ansvaret for metode og datainnsam-

mens Sent ,: for les	 ° g har det lesefaglige ansvaret for under-
søkelsen. Dette innebærer at de har hatt ansvar for oversettelsen av
tekstmaterialet og skal foreta den nasjonale analysen av datamaterialet.
Kirke-, utdannings- og forsknin:4,:„ ,•,*..z:artementet er sammen med Arbeids
og administrasjonsdepartementet og Arbeidsdirektoratet oppdragsgivere
for den norske delen av pr jektet. Statistics Canada, som er SSBs søster
organisasjon, er internasjonal koordinator for undersøkelsen. Det var og-
så denne . 	*t).' sammen med OECD igangsatte undersøkel-
sen. Forskningsinstituttet Educational Testing Service (ETS) i Princeton,
USA har det me ice e ansvaret

Internasjonal undersøkelse
Unders0 ,Pm-n er en del av et internasjonalt forskningsprogram, som
forkortet omtales som SIMS (Second International Adult Literacy
Study). Se nd	 er at d e er d , andre internasjonale leseferdig-
hetsundersøkelsen som gjennomføres. Den første leseferdighetsunder-
søken, forkortet kalt IALS (International Adult Literacy Study), ble
gjennomført i perioden 1993-1996 i 12 land (Australia, Belgia, Canada,
Irland, Nederland, New Zealand, Polen, Storbritannia, Sveits, Sverige,
Tyskland og USA) (OECD 1996). SIMS skal, nnomføres i 1998 i blant
annet Norge, Danmark og Finland. Høsten 1999 vil man kunne presen-
tere samme	 ìare data om voksnes leWerdigheter fra rundt 22 land.
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den økonomiske utviklingen i de
vestlige industrilandene. Målsettin-
gen for de internasjonale leseferdig-
hetsundersøkelsene kan sammen-
fattes i følgende to punkter:

1. Å utvikle måleinstrumenter -
undersøkelsesmetoder som gir
muligheter for å kartlegge og
sammenlikne leseferdighet i for-
hold til ulike typer av skriftlig
materiale.

2. Å bruke disse instrumentene til
å beskrive og sammenlikne ulike
kvaliteter ved leseferdighetene
blant voksne i forskjellige land.

Undersøkelsesopplegget
Det som særpreger leseferdighets-
undersøkelsen er kombinasjonen av
en intervjumetode med personut-
valg og testingsmetoder som anven-
des i forbindelse med utdanning og
opplæring. Undersøkelsesopplegget
består av et bakgrunnsintervju og
noen leseoppgaver. Bakgrunnsinter-
vjuet har først og fremst til formål å
samle inn opplysninger om perso-
nens utdanning, opplæring og
yrkesaktivtet. En persons leseferdig-
heter vil for en stor del avhenge av
vedkommendes bakgrunn. For å få
et innblikk i ulike faktorers pAvirk-
ning på en persons leseferdigheter,
blir respondentene stilt noen spørs-
mål om egen og foreldres utdan-
ning og etnisk bakgrunn, eget ar-
beid, språkferdigheter og hva og
hvor mye de leser.

Leseoppgavene har ulik vanskelig-
hetsgrad, og alle har tilknytting til
situasjoner vi møter i dagliglivet.
De er utviklet på bakgrunn av psy-
kometrisk metode. Dette er en kart-
leggingsmetode som har til hensikt
å måle ulike egenskaper ved perso-
nen på en mer objektiv måte enn
hva som er mulig i vanlige intervju-
undersøkelser. Når man bedømmer
en persons leseferdighetsnivå inn-

går leseoppgaver på tre ulike skala-
er:

• Prosaskalaen dekker lesekunn-
skaper og -ferdigheter som kreves
for å forstå og bruke informasjon
hentet fra tekster i blant annet
aviser og tidsskrifter.

• Dokumentskalaen omhandler
leseferdigheter i forbindelse med
bruk av tabeller, diagram og
skjema.

• Den kvantitative skalaen om-
handler kunnskaper og ferdigheter
som kreves for å gjøre beregninger
med tallmateriell i forskjellige typer
dokumenter og tekster.

Innen hvert av områdene får hver
person en poengsum som beregnes
ut fra antall riktige svar de får på
testen. Poengsummene blir deretter
skalert etter en fempunktsskala.
Inndelingen av skalaen er empirisk
bestemt. Den gir uttrykk for evnen
til informasjonsbearbeiding, og kan
anvendes til analyser blant annet på
bakgrunn av opplysninger om
kjønn, alder, yrke og utdanning.

Er det mange kvinnelige
lærere i Hellas?
På neste side ser vi et eksempel på
en av de letteste leseoppgavene.
Her ser man en oversikt over ande-
len kvinnelige lærere i forskjellige
land. Respondentene blir bedt om å
identifisere andelen av lærere i
Hellas som er kvinner. Dette er en
oppgave innenfor den såkalte
dokumentskalaen.

Kvalitetskravene til en internasjonal
undersøkelse av denne typen må
være strenge. Dette gjelder blant
annet måten undersøkelsen gjen-
nomføres på, og det gjelder ikke
minst kvaliteten på oversettelsen av
det tekstmaterialet som deltakerne
skal arbeide med. For å sikre dette

best mulig, er alle deltakerlandene
pålagt å gjennomføre og få god-
kjent en pilotundersøkelse før de
får starte sin hovedundersøkelse.
Her blir alle leddene testet ut kvan-
titativt for samtlige av deltakerland-
ene med tanke på sammenliknbar-
het.

Fem leseferdighetsnivåer
Fempunktsskalaen som resultatene
skaleres etter, deler personene inn i
fem ulike nivåer på de tre lesefer-
dighetsområdene. Nivåene er be-
stemt slik at:

• Nivå 1 omfatter personer med
svært svake leseferdigheter.

• Nivå 2 omfatter de som bare er i
stand til å lese materiale som er
lettlest, enkelt utformet, og med
oppgaver som ikke er vanskelige.

• Nivå 3 omfatter de som har evne
til å integrere ulike informasjonskil-
der og løse mer sammensatte prob-
lemer.

• Nivå 4/5 omfatter de med evne
til mer avansert informasjonsbear-
beiding og problemløsning.

For å beherske de sammensatte kra-
vene som det moderne samfunnet
krever i arbeids- og hverdagsliv,
mener ekspertene at det er nødven-
dig å ligge på nivå 3 eller over.

Leseferdigheter inter-
nasjonalt
Figur 1 viser den anslåtte andelen
av den voksne befolkningen som
ligger på de ulike leseferdighetsni-
våene i de 12 deltakerlandene. Lan-
dene er rangert etter den samlede
andelen som ligger på nivå 3 og ni-
vå 4/5. Figuren viser fordelingen på
prosalesing, dokumentlesing og for-
delingen på kvantitativ lesing. De
som ligger på nivå 1 og nivå 2 er
representert i søylene under



FÅ KVINNER VED KATETERET I NEDERLAND
Det er få kvinner blant lærerne i Nederland sammenliknet med andre land. I de fleste
andre land er flertallet av lærerne kvinner. Men tar vi med tallene for inspektorer
rektorer. blir andelen en god del lavere, og kvinnene er i mindretall i alle land.

Luxem- Italia Frankrike Irland Star- Spania Belgia Hellas Dan- 	 Neder-
hourt!
	

hritannia	 mark	 land

Prosentvis andel kvinnelige lærere (barnehage og grunnskole).
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referanselinjen, og de på nivå 3 og
4/5 er representert i søylene over.

En viss andel i alle de 12 landene er
fordelt på de ulike nivåene på hver
av de tre leseferdighetsskalaene.
Det er imidlertid store forskjeller
mellom landene i fordelingen på
hvert nivå. Når vi måler evnen til
kvantitativ lesing, er for eksempel
den samlede andelen på nivå 3 og
4/5 lik i Belgia (den flamske delen)
og Sveits (den tyske delen), mens
andelen på nivå 4/5 er større i den
belgiske enn i den sveitsiske befolk-
ningen.

Nær sammenheng mellom
leseferdighet og jobb-
muligheter
Blant de viktigste nøkkelfunnene
som er gjort på basis av resultatene
fra de 12 landene som allerede har
gjennomført undersøkelsene er:

For det første er det interessante
forskjeller mellom de ulike landene.
Sverige peker seg ut som det landet
som har størst andel av befolknin-
gen på de tre øverste ferdighets-
nivåene på alle tre skalaene. Andre
land kommer også bra ut, eksem-
pelvis Nederland og Canada, men
her er det større variasjoner i utsla-
gene på de tre forskjellige skalaene.

Polen skiller seg ut ved å komme
dårligst ut på alle tre skalaene.

For det andre: Når vi ser de aktuel-
le landene under ett, har ca. 20
prosent av den voksne befolkningen
leseferdigheter tilsvarende det som
er definert som laveste nivå. Dette
innebærer at de bare er i stand til å
mestre helt enkle leseoppgaver i
hverdagslivet. Bare et mindretall av
de dårligste leserne opplever imid-
lertid at de har et leseproblem.

Den internasjonale undersøkelsen
påviste videre at det er en nær
sammenheng mellom leseferdighet
og sysselsetting. Personer som
fungerer på det laveste nivået med
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hensyn til leseferdighet har fire til
tolv ganger så store sjanser for ar-
beidsledighet, sammenliknet med
dem som skårer høyest. Leseferdig-
het synes med andre ord å være en
sentral faktor for å lykkes på ar-
beidsmarkedet. Av de ferdighetene
en person tilegner seg i løpet av en
utdanning, er kanskje evnen til å
lese det som gir størst økonomisk
uttelling for arbeidstakerne.

Utdanningsnivå er imidlertid ikke et
entydig mål for leseferdigheter. Ut-
danning, arbeidserfaring og dyktig-
het belønnes dessuten forskjellig i
de ulike OECD-landene. Selv om
det er en forholdsvis sterk sammen-
heng mellom lesedyktighet og ut-
danningsnivå, er den også sammen-
satt og paradoksal. Mange voksne
har greid å nå en forholdsvis høy
lesedyktighet på tross av lite utdan-
ning. Motsatt er det også mange
med lavt lesedyktighetsnivå som
har en forholdsvis høy utdanning.

Leseferdigheter opprettholdes og
styrkes gjennom stadig bruk. Mens
skolegang er viktig for et grunnleg-
gende fundament, viser dataene at
det i hovedsak er gjennom daglige
aktiviteter, enten på jobben eller
hjemme, at det er mulig å forbedre
sine leseferdigheter.

Hvordan står det til i Norge?
Det knytter seg selvfølgelig store
forventninger til de norske resulta-
tene. Den første offisielle publiser-
ingen av disse vil skje samtidig med
en ny publisering av de internasjo-
nale resultatene, som tidligst vil fin-
ne sted mot slutten av 1999. Mate-
rialet vil gi en enestående mulighet
til å analysere hvilken betydning
leseferdighetene har i Norge, og
hvordan det norske samfunnet står
i forhold til andre land. Ikke minst
vil dette være interessant for våre
utdannings- og arbeidsmyndighe-
ter, samt for partene i arbeidslivet.

Litteratur
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Adult Literacy Survey.

OECD (1997): Literacy Skills for the
Knowledge Society.
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Tappingen av Nord-Norge

De siste to-tre årene
har mange nordlen-
dinger pakket flytte-
lassene. Sentralise-
ringen likner på den
vi så i 1960-årene.
Det er landsdelens
framtid som flytter:
Unge mennesker som
har eller snart skal få
barn. Tappingen av
periferien i Nord-
Norge er en langsik-
tig trend. Det nye i
dagens situasjon er
en raskt voksende
flyttestrom fra de
nordnorske sentra til
Sør-Norge.

Even Hoydahl

Etter en periode rundt 1990 med
noe nær balanse mellom innenland-
ske flyttinger til og fra Nord-Norge,
er netto utflytting fra landsdelen
kommet opp på et nivå vi må helt
tilbake til siste del av 1960-tallet for

finne maken til (Statistisk sentral-
byrå 1997). Samtidig er det høy
netto innflytting til Oslo-området.
Disse utviklingstrekkene er bak-
grunnen for denne artikkelen, hvor
fokus er rettet mot innenlandske
flyttinger til og fra Nord-Norge og
internt i landsdelen. Innvandring-
ens betydning for folketallsutviklin-
gen i nordnorske kommuner blir
her ikke tatt opp. Dataen er hentet
fra SSBs personfiler om flytting, der
alle flyttinger er registrert med
alder, kjønn, statsborgerskap, fra-

flyttings- og tilflyttingskommune
for den som flytter.

Framtida reiser
Fødsler, dødsfall, inn- og utflyttin-
ger er de fire demografiske faktorer
som bestemmer befolkningsutvik-
ungen i et område. Ettersom de
regionale forskjeller i fruktbarhet er
blitt stadig mindre, har flyttingene
fått stadig større betydning for
folketallsutviklingen i de deler av
landet som omtales som "Distrikts-
Norge". Da det først og fremst er
unge mennesker som flytter, mister
fraflyttingsområdene relativt flest
av den delen av befolkningen som
er inne i eller på terskelen til sin
mest aktive reproduktive livsfase,
det vil si den fasen da de fleste får

Ramme 1. Hvordan best få fram senter-/periferi-
dimensjonen?
Statistisk sentralbyrås (SSB) sentralitetsindeks er mye brukt i analyse av
regional statistikk: Hver enkelt kommune er gitt et tall for grad av sentra-
litet, fastlagt hovedsakelig etter størrelsen på kommunesenteret og nær-
het til andre befolkningstyngdepunkt. Når kommuner med lik sentralitet
grupperes sammen, avdekkes ofte felles utviklingstrekk for disse kommu-
nene. Den langsiktige trenden innen befolkningsutvikling er at de be-
folkningsmessig store og mest sentrale kommunene får stadig flere inn-
byggere, mens det tynnes ut blant innbyggerne i de små og mest perifere
kommunene.

Sentralitetsindeksen har imidlertid sine begrensninger i områder der tett-
steder med betydelige sentralstedsfunksjoner er så små at kommunene
de tilhører blir klassifisert blant de aller mest perifere kommuner. Slike
kommuner grupperes sammen med de omkringliggende periferikommu-
nene, med den følge at senter-/periferidimensjonen blir usynlig i statis-
tikken. En indeks som er konstruert for landet som helhet blir for grov-
masket for Nord-Norge, der det er lav befolkningstetthet, få store sentra
og mange små sentralsteder med store omland. Som et alternativ til
sentralitetsindeksen, bygger analysen i denne artikkelen derfor på SSBs
prognoseregioner. Innen den enkelte av disse regionene settes et skille
mellom senterkommuner og periferikommuner. Ut fra denne inndelingen
klassifiseres kommuner med viktige regionale sentra som Sortland,
Leknes, Finnsnes og Kirkenes som sentrum, i stedet for som den ytterste
periferi. Med denne enkle todelingen mellom senterkommuner og
periferikommuner, forsvinner imidlertid graderingen mellom ulik
størrelse på sentralstedene, som ligger innebygd i sentralitetsindeksen.



Tabell 1. Befolkningsutvikling og sentralisering de nordnorske prognose-
regioner i perioden 1.1.1986 til 1.1.1997

Prognoseregion
Folketall

1.1.1997

Andel av
befolkning

i sentrum
i 1997

Endring i
folketall

1986-1997

Endring i
andel av

befolkningen
i sentrum

1986-1997

Prosent

I alt 467 075 65 0,5 6,9

Brønnøysund 13 405 54 -1,4 8,0
Sandnessjøen 16 088 46 -5,9 2,2
Mosjøen 16 929 81 1,3 2,5
Mo i Rana 31 830 79 -0,5 0,0
Bodo 56 989 70 5,9 7,7
Fauske 20 665 45 -5,9 -2,2
Narvik 29 591 63 -6,0 5,0
Lofoten 23 132 87 -1,6 1,2
Vesterålen 31 629 28 - 4,4 12,0
Harstad 32 157 72 -0,8 5,9
Bardu/Målselv 15 969 69 -5,4 1,5
Finnsnes 19 991 55 -5,9 3,8
Tromso 71 154 81 12,2 6,6
Nord-Troms 11 971 41 -5,9 10,8
Alta 21 079 78 11,8 5,4
Hammerfest 13 428 70 -7,2 7,7
Honningsvåg 14 011 27 -5,4 -10,0
Ost-Finnmark 17 214 36 -2,7 5,9
Kirkenes 9 843 100 -0,1 0,0
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barn. Stadig flere barn som "egent-
lig skulle" kommet til verden i
Lakselv, Hattfjelldal, eller på Finns-
nes, blir i stedet født på Sentral-
sykehuset i Akershus eller andre
steder i de mest sentrale delene av
landet. Som en konsekvens av flere
års sentraliserende flyttinger, er
barnegenerasjonen for første gang i
ferd med å bli en underrepresentert
gruppe i distriktene (Sørlie 1995).
Men det er også store regionale
forskjeller både mellom ulike
regioner i Nord-Norge og mellom
sentrum og periferi i den enkelte
region (se ramme 1).

Tabell 1 viser både befolkningsstør-
relsen i de enkelte prognoseregio-
ner (se ramme 2) og befolkningsut-
viklingen i perioden 1986 til 1997.
Det er i alt 19 prognoseregioner i

Nord-Norge. De varierer i folketall
fra Kirkenes med i underkant av
10 000 innbyggere, til Tromso med
vel 71 000 innbyggere. I antall
kommuner i hver region, er det et
spenn mellom Kirkenes-regionen,
som består av kun en enkelt kom-
mune, og Bodø-regionen med åtte
kommuner.

Befolkningsnedgang og be-
folkningskonsentrasjon
Hele 14 av 19 nordnorske progno-
seregioner har hatt nedgang i folke-
tallet i perioden. Fire av regionene
har hatt befolkningsvekst. Regio-
nene med universitets- og høyskole-
byene Tromso, Bodo og Alta har
vært de store vekstregionene i
landsdelen, som har holdt folketal-
let i Nord-Norge oppe i perioden.
Studenter og skoleelever er imidler-

tid ikke synlige i flyttestatistikken,
da studenter vanligvis ikke melder
flytting til studiestedet. I den andre
enden av skalaen ligger Hammer-
fest; den regionen som har mistet
størst andel av sine innbyggere
siden 1986. I alt ni av regionene
har hatt en befolkningsreduksjon på
over 4 prosent i løpet av de 11
årene.

Siste kolonne i tabellen viser at det
med enkelte unntak har vært en be-
tydelig konsentrasjon av befolknin-
gen internt i regionene i samme
periode. Hovedmønsteret er vekst i
sentrum og tilbakegang i periferien,
men altså med netto tap av befolk-
ning i regionen totalt. Av tallene ser
vi at Vesterålen (med Sortland) og
Nord-Troms (med Nordreisa),
peker seg ut som regionene der
konsentrasjonstendensen har vært
sterkest, fulgt av Brønnøysund,
Bodo, Hammerfest og Tromso. En
slik konsentrasjon av befolkningen
forutsetter imidlertid ikke vekst i
sentrum: Narvik kommune har for
eksempel 5 prosent mer av befolk-
ningen i Narvik-regionen i 1997
enn i 1986, til tross for en svak
befolkningsnedgang i regionens
sentrum i perioden. Grunnen er at
folketallet har gått mer ned i perife-
rien enn i sentrum.

Sentrum har en yngre befolk-
ning enn periferien
Figur 1 viser en demografisk konse-
kvens av flere år med en netto
strøm av unge mennesker fra peri-
ferikommunene. I sentrumskommu-
nene i Nord-Norge (samlet) var 28-
åringene den største aldersklassen i
1996. I periferikommunene, deri-
mot, var det flest 50-åringer. Sent-
rum har et relativt overskudd av
unge voksne i forhold til periferien,
som igjen gjør at andelen små barn
er betydelig lavere i de nordnorske
periferikommunene enn i de mest
sentrale kommunene i landsdelen.
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Figur 2: Nettoflytting for hver av de nordnorske prognoseregionene

dB

- -12

-11,9 - -9,0

-8,9	 - -6,0

-5,9	 - -3,0

-2,9	 - -(),()

0,()	 -

Honningsva

Ost-FinnmarkHammerfest

romsø- Kirkenes

Finnsnes

Harstad

Vesterålen

Bodo.

Mosjøen

1986-1989

Brønnøysund

1990-1993

Bardu/Målselv

1994-1996

Lofoten	 Narvik

Fauske

Sandnessjøen 'Mo i Rana

Gjennomsnittlig årlig netto inn-
flytting i promille as folketallet

Samfunnsspeilet 1/98 Flyttinger

0,5

1,5

1,0

Store variasjoner i nettoflyt-
ting til prognoseregionene
Figur 2 er et flyttekart over progno-
seregionene i tre stadier: 1986-
1989, 1990-1993 og 1994-1996.
Mørk farge indikerer stor årlig net-
to utflytting, mens den lyseste skra-
vuren betyr netto innflytting.
Hovedmønsteret for regionene er
høyt flytteunderskudd i første
periode, fulgt av lavere underskudd
i den midterste perioden og høyt
flytteunderskudd igjen i siste perio-
de. Noen regioner skiller seg imid-
lertid ut fra dette mønsteret, som
det framgår av figur 2.

Figur 1: Aldersprofilen i befolkningen i de nordnorske sentrums- og
periferikommuner i 1996
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næringsrelaterte forhold som: Om-
stillingsprosessene i Kirkenes og Mo
i Rana, nedtrapping av Forsvarets
aktivitet flere steder i landsdelen,
for å nevne noe. Videre var det op-
timisme som gikk over i pessimisme
i forhold til sysselsetting i petro-
leumssektoren. Det har vært svart
hav for fiskerinæringa, fulgt av opp-
gang i torskebestanden og storstilt
import av torsk fra Russland. Alt
dette har gitt lokale og regionale
utslag i flytting, uten at slike årsaks-
forhold blir behandlet videre her.

Periferibefolkningen flytter
innen landsdelen...
Figur 3 viser de ulike typene flyt-
ting fordelt på sentrum og periferi i
de nordnorske prognoseregionene
pr. 1 000 av folkemengden. For å få
fram strømmene mellom sentrum
og periferi internt i regionene er
ikke flyttinger mellom periferikom-
muner internt i regionene tatt med.

0	 5 10 15 20 25 30
Promille

• Sentrum EI Periferi

Kilde: Befolkningsstatistikk

Tilflyttingen mellom sentrum og
periferi internt i regionene (søyle-
par 1) var større som rater av folke-
mengden i periferien enn i sentrum.
Tilflytting fra annen region (søyle-
par 2) og tilflytting fra Sør-Norge
(søylepar 3), var imidlertid for-
holdsvis større for sentrum enn for
periferi.

... mens folk i sentrum reiser
til Sør-Norge
Fraflyttingen hadde relativt større
befolkningsmessig betydning for
periferien enn for sentrum både i
forhold til flyttinger innen regionen
(søylepar 4) og flytting til annen
region (søylepar 5). Fraflyttingen til
Sør-Norge (søylepar 6) var på den
annen side betydelig større, sett i
forhold til folketallet, fra sentrum
enn fra periferien.

Figur 4 omfatter alle som flyttet fra
en kommune i Nord-Norge i 1996
(også flyttinger mellom periferi-
kommuner internt i regionene) et-
ter kategori tilflyttingssted. Hele 53
prosent av dem som flyttet ut av en
sentrumskommune, flyttet samtidig
ut av landsdelen. Av dem som flyt-
tet ut av en periferikommune, var
det "kun" 37 prosent som flyttet til
Sør-Norge. Periferibefolkningen
flyttet altså i større grad til sen-
trumskommuner i landsdelen: Hele
45 prosent av alle dem som flyttet
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fra en periferikommune, flyttet til
en nordnorsk sentrumskommune.
18 prosent av utflyttingene fra peri-
ferien gikk til sentrum i samme re-
gion, mens 27 prosent flyttet til
sentrum i en annen nordnorsk
prognoseregion.

Flytting fra de nordnorske
sentra til Sør-Norge øker fra
år til år
Det som utgjør det samlede sent-
rum i prognoseregionene består av i
alt 21 kommuner, som har vel

Ramme 3. Noen begreper
De geografiske enhetene som er benyttet her er:
1) Prognoseregionene i Nord-Norge
2) Nord-Norge
3) Sør-Norge

Hver av de 19 prognoseregionene er delt inn i sentrum og periferi, med
hele kommuner som minste geografiske enhet. I 17 av kommunene ut-
gjor sentrum bare én enkelt kommune, da det er enkeltkommuner som
peker seg ut som naturlige sentra. To av regionene har imidlertid fått to
kommuner som er definert som sentrum: Lofoten, med Vågan og Vest-
vågøy, og Bardu-Målselv, med de to kommunene Bardu og Målselv.



Figur 5: Flytting fra sentrums-
kommuner til Sør-Norge og fra
Sør-Norge til sentrums-
kommuner. 1996
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300 000 innbyggere. De to kommu-
nene Tromso og Bodo har nesten en
tredjedel av folketallet i denne
gruppen av kommuner. Utviklingen
i disse to kommunene gir derfor be-

delige utslag for sentrum som hel-
het.

Figur 5 viser flyttestrømmene mel-
lom de nordnorske sentrumskom-
munene og Sør-Norge i perioden
1986 til 1996. Selv om de fleste
flyttingene til og fra nordnorske
kommuner foregikk innenfor lands-
delen i perioden (se figur 3), er det
flyttingene mellom Nord-Norge og
Sør-Norge det fokuseres på her, da
det er disse flyttingene som har
variert mest over tid.1

Figur 5 viser flyttingene til og fra
landsdelen (fra og til Sør-Norge) i
perioden. Det har vært stone utflyt-
ting enn innflytting samtlige år,
samtidig som kurvene har et bety-
delig "gap" i begge ender. Fra 1986
til 1988 var det en markert vekst i
flytting fra Sør-Norge til sentrum i
de nordnorske prognoseregioner.

o
1 986  1988 1990 1992 1994 1996

Kilde: Befolkningsstatistikk

Fra og med 1990 sank denne inn-
flyttingen igjen, og har etter den tid
vært stabil, med en viss nedgang
igjen i 1995 og 1996. Flyttingen fra
de nordnorske sentrumskommune-
ne til Sør-Norge har variert betyde-
lig mer. Utflyttingen ble redusert
med bortimot en fjerdedel i perio-
den 1986-1989. Deretter fulgte seks
år med uendrede tall for utflytting
til Sør-Norge. Etter 1994 har det
imidlertid vært en svært rask vekst i
flyttestrømmene til Sør-Norge. I
1996 var det en netto utflytting fra
de nordnorske sentrumskommune-
ne til Sør-Norge på nesten 3 500
personer. Det er et interessant feno-
men at inn- og utflyttingene varie-
rer "speilvendt" i forhold til hveran-
dre: Når utflyttingen minker, oker
innflyttingen, mens innflyttingen
minker når utflyttingen igjen oker.

økende flytteunderskudd
mellom periferikommunene
og Sør-Norge etter 1991
Periferien har hatt netto flyttetap
alle år i perioden 1986-1996 i for-
hold til både sentrum i egen region,

Figur 6: Flytting fra periferi-
kommunene til Sør-Norge og fra '
Sør-Norge til periferikommunene.

til andre regioner og Sør-Norge.
Flyttingene innen landsdelen har
hele tiden hatt et stone volum enn
flyttingene over grensen til So n-Nor-
ge, uten at det har vært dramatiske
variasjoner i forholdet mellom inn-
flytting og utflytting fra år til år.
Figur 6 viser flyttingene mellom pe-
riferikommunene og Son-Norge, der
det har vært betydelige svingninger
i perioden 1986-1996.

Som for sentrumskommunene er
det et økende sprik mellom tilta-
gende flytting ut av landsdelen og
minkende innflytting fra Søn-Norge.
Innflyttingen fra Sør-Norge var i
1995 og 1996 nede på et lavere ni-
vå enn noen gang tidligere i perio-
den. Det er likevel vesentlige for-
skjeller mellom periferi- og sent-
rumskommunene i så måte: For det
første har innflyttingen fra Son-Nor-
ge til periferien i Nord-Norge avtatt
mer enn flyttingen fra Son-Norge til
sentrum. For det andre avtok veks-
ten i utflyttingen fra periferien i
1996, mens flyttingen fra sentrum
skjøt ytterligere fart i 1996.

Periferien mister en større
andel av ungdommen
Figur 1 viser aldersprofilen i sent-
rums- og periferibefolkningen i
Nord-Norge. I 1996 var gjennom-
snittsalderen for personer over 18
Ai som flyttet ut av både sentrums-
og periferikommunene i Nord-Nor-
ge 31 år. De voksne som flyttet til
sentrumskommunene hadde en
gjennomsnittsalder på 30 år, mens
de som flyttet til periferikommune-
ne var 33 år i snitt. Figur 7 gir en
ytterligere utdyping av dette poen-
get: Her vises netto utflytting fra
henholdsvis sentrums- og periferi-
kommunene etter alder, relativt til
aldersfordelingen i den totale be-
folkningen i disse kommunene. Av
hensyn til figurens lesbarhet er ikke
personer 50 år og over tatt med i
framstillingen.
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Netto utflytting er lik utflytting mi-
nus innflytting. Figur 7 viser hvilke
aldersklasser som i størst grad tap-
pes som følge av flyttingene.

Der kurven går under verdien null,
var det netto innflytting (større inn-
flytting enn utflytting) i de aktuelle
aldersklasser i 1996. Verdien null
betyr at like mange flyttet inn som
ut. Ved verdier over null var det
netto utflytting. Om kurven ligger
over verdien 100, var netto utflyt-
ting så stor at andelen i aldersgrup-
pen i totalbefolkningen sank i løpet
av året som følge av disse flyttinge-
ne. Verdier mellom 0 og 100 betyr
at det var netto utflytting, men at

aldersgruppene utgjorde en mindre
andel av flytterne enn de samme
aldersgruppene utgjorde i totalbe-
folkningen (1.1.1996). Det var for
eksempel netto utflytting av 23-
åringer fra sentrumskommunene.
Antallet var imidlertid så lavt at an-
delen 23-åringer i totalbefolkningen
likevel ble høyere ved utgangen av
året enn den var ved inngangen av
året.

I periferien var det netto utflytting i
alle aldersklasser, foruten et fåtall
årganger over 75 år (ikke tatt med i
figuren), som lå på null. Også i
sentrum var det netto utflytting i
alle aldere under 62 år, med unntak

av noen få aldersklasser rundt 20

Før 1996-flyttingene var utgangs-
punktet at periferien hadde relativt
færre ungdommer enn sentrum (fi-
gur 1). Figur 7 viser at i 1996 for-
svant en større andel av disse ung-
dommene fra utkantkommunene
enn fra sentrumskommunene gjen-
nom innenlandske flyttinger. I løpet
av året mistet periferien 1,4 prosent
av folketallet gjennom innenland-
ske flyttinger, mens sentrum mistet
0,8 prosent. Denne flyttestrømmen
tok med seg vel 4 prosent av alders-
gruppen 18-35 år fra periferikom-
munene, mens litt over 1 prosent av
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samme aldersgruppe forsvant fra
sentrumskommunene.

De innenlandske flyttingene redu-
serte andelen personer i alle aldere
mellom 18 og 35 år i periferien. I
sentrumskommunene gav flyttinge-
ne som nettoresultat at andelen
personer i gruppen 18-24 år, mens
andelen i alderen 25-37 år sank.
Flyttingene krympet altså andelen
av både ungdom og unge voksne i
periferibefolkningen, mens sentrum
først og fremst fikk en lavere andel
unge voksne. Som det går fram av
figur 7, sank også andelen småbarn
i befolkningen som følge av de
innenlandske flyttingene.

Oppsummering
Etter noen år med forholdsvis lav
årlig nedgang i folketallet gjennom
innenlandske flyttinger, har utflyt-
tingen fra Nord-Norge skutt fart
igjen. De nordnorske sentrumskom-
munene opplever nå en sterkt øken-
de strøm av utflyttere mot sør, sam-
tidig som innflyttingen er forholds-

vis konstant. Med tiden vil det bli
mulig å fastslå om denne strømmen
utvikler seg til en langsiktig trend.
For periferien er dagens flytteun-
derskudd mer en forsterking av en
langsiktig trend, med utflytting
fast og fremst til nordnorske sen-
tra, men også ut av landsdelen.
Samtidig minker innflyttingen fra
år til år.

På grunn av flere års netto utflyt-
ting er den nordnorske periferien i
dag i en situasjon med magre kull
av ungdom og unge voksne. Disse
årskullene reduseres ytterligere og
temmelig drastisk år for år gjennom
flytting til sentra i landsdelen og til
Sør-Norge. Nord-Norge tappes for
folk, samtidig som det pågår en
markert sentralisering innad i
landsdelen.

1. Det er likevel et interessant poeng at flyt-
tingene mellom prognoseregionene i Nord-
Norge i årene 1994-1996 har vært oppe på
et høyere nivå enn noen gang tidligere etter
1986. Flyttingene internt i regionene har
ikke variert mye år om annet.
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