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Undersøkelsen om bruk av
kontantstøtte

Kontantstøtte skal gi mer tid
til barna
Småbarnsfamiliers økte arbeidsbyr-
de, og vissheten om at barnehage-
plass verken er et tilbud alle får
eller alle ønsker, førte til at Stortin-
gets flertall ved behandlingen av
statsbudsjettet for 1998 vedtok at
det skulle innføres en ordning med
kontantstøtte fra 1. august 1998 for
barn fra ett til to år. Fra januar
1999 er det meningen at den også
skal innføres for barn fra to til tre
år. Full kontantstøtte skal tilsvare
statstilskuddet til heldags barne-
hageplass. Satsen for heldagstilbud
til barn under tre år utgjør i 1998
36 140 kroner. Dette gir en kon-
tantstøtte på 3 000 kroner per
måned for barn som ikke benytter
barnehage.

Formålet med kontantstøtten er ut-
formet i tre hovedpunkter:

• gi småbarnsfamiliene mer tid
• gi større valgfrihet til smAbarns-

familiene
• gi mer likhet i fordelingen av

statlige midler mellom de som
bruker og de som ikke bruker
barnehageplass

(St.prp. nr. 53, 1997-98)

I høringsnotatet fra Barne- og fami-
liedepartementet framheves det at
mange småbarnsforeldre slites mel-
lom hensynet til yrkesdeltakelse og
hensynet til ansvaret og oppgavene
som foreldre. Dette gjelder enten
foreldre satser på deltakelse i yrkes-
livet av økonomiske grunner eller
av andre grunner. Tidsklemmen for
mange småbarnsforeldre er stram.
Barne- og familiedepartementet
mener at det derfor er en betydelig
gruppe foreldre som framfor alt
ønsker seg mer tid til å være hjem-
me med barna, også utover den
perioden som fødselspermisjonen
omfatter. 	•

Det påpekes også at foreldres valg-
frihet mellom yrkes- og hjemmear-
beid hemmes av mangel på passen-
de tilbud om barnehage, særlig for
de yngste barna. Det kan være
vanskelig å få en barnehageplass
som er godt nok tilpasset familienes
behov, for eksempel dersom foreld-
rene arbeider deltid, skiftarbeid,
eller på tider av døgnet som faller
utenom barnehagens vanlige
åpningstider. Muligheter for kom-
binasjonsløsninger er også en
mangelvare.

Staten yter driftstilskudd til barne-
hager. Også kommunene bidrar
med vesentlige midler til barneha-
gedriften, ifølge høringsnotatet.
Noen familier ønsker andre om-
sorgsløsninger enn barnehage i den
tiden de trenger barnetilsyn, for ek-
sempel dagmamma eller praktikant.
Disse familiene kan oppleve det uri-
melig at én omsorgsform, barneha-
gen, får betydelig statlig støtte,
mens alternative ordninger må
finansieres uten slik støtte. Dagens
ordning med statlig subsidierte bar-
nehageplasser kan også virke urett-
ferdig for familier som selv tar om-
sorgen for egne barn ved fullt ut å
være hjemmearbeidende (Barne- og
familiedepartementet, Høringsnotat
3. februar 1998).

Dette danner bakgrunnen for kon-
tantstøtteordningen, som har vært
en omstridt ordning lenge før den
ble vedtatt. Både i media og i de
ulike politiske partier har meninge-
ne vært sterke og motsetningene
store. Noen mener at tilskudd fra
staten til barnefamilier bør være
like, og at kontantstøtten dermed
gir foreldre som ikke har barna i
barnehagen, et tilskudd som barna
indirekte ville fått hvis de hadde
gått i barnehage. Andre mener at
det er urettferdig a måtte betale for
å la barnet få et pedagogisk tilbud i
barnehagen, mens man får betalt
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for å passe barnet selv eller benytte
andre tilsynsordninger enn barne-
hage. Disse, og mange andre både
økonomiske og kjønnspolitiske ar-
gumenter, har preget debatten i
media og i de politiske miljøer både
før og etter at ordningen ble ved-
tatt.

Undersøkelsen kartlegger
forventet bruk av kontant-
støtte
Statistisk sentralbyrå gjennomførte
våren 1998 en spørreskjemaunder-

søkelse om "Barnefamiliers tilsyns-
ordninger, yrkesdeltakelse og øko-
nomi før innføringen av kontant-
støtte" på oppdrag fra Barne- og fa-
miliedepartementet. Bakgrunnen
for undersøkelsen var at man ikke
visste hvilke familier som ville kom-
me til å velge kontantstøtte, og
hvordan innføringen ville virke da
ordningen ble vedtatt. Undersøkel-
sen er ment å danne grunnlag for
en fortløpende evaluering av ord-
ningen, og skal etter planen gjentas
neste år med samme utvalg.

Undersøkelsen kartlegger hvordan
barnefamilier ordner seg med bar-
neomsorg, arbeid utenfor hjemmet
og økonomi for innføringen av kon-
tantstøtte. Den gir også innblikk i
mødres forventede bruk av kontant-
støtten, og deres synspunkter på
ordningen satt opp mot andre tiltak
rettet mot barnefamilier. Unders0-
kelsen vil danne grunnlag for å
kartlegge eventuelle endringer i
disse mønstrene etter at kontant-
støtten er innført. Ved å se denne
undersøkelsen i sammenheng med
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nye undersøkelser etter at kontant-
støtten er trådt i kraft, vil vi kunne
kartlegge eventuelle endringer for
barnefamiliers livssituasjon. Vi vil
også ha flere svar enn de vi i dag
har når det gjelder fordelingskonse-
kvensene ved kontantstøtten, kon-
sekvenser for arbeidsmarkedet,
ulike konsekvenser for disktriktene
og spørsmål om likestilling.

Utvalg av småbarnsmødre
Undersøkelsen "Barnefamiliers til-
synsordninger, yrkesdeltakelse og
økonomi for innføring av kontant-
støtte" er gjennomført som spørre-
skjemaundersøkelse sendt i posten.
Utvalget er trukket fra Statistisk
sentralbyrås sentrale personregis-
ter, og består av 3 500 kvinner
med barn. Vi har trukket ut 2 500
mødre som har minst ett barn født
01.01.1992 eller senere. I tillegg
har vi trukket ut 1 000 mødre som
minst har ett barn født 01.01.1996
eller senere, da Barne- og familie--
departementet er spesielt interes-
sert i barnefamilier som faller inn
under kontantstøtteordningen. Vi
har hentet fødelandsopplysninger
fra Det sentrale personregister og
opplysninger om utdanning fra
SSBs utdanningsregister.

Spørreskjemaet er på 12 sider og
inneholder 51 spørsmål. De fleste
av spørsmålene skulle besvares bå-
de for kvinnen som var trukket ut
til å delta, og for ektefelle eller
samboer i de tilfeller dette var rele-
vant. Spørsmålene omhandler inn-
ledningsvis informasjon om hus-
holdningen til mødrene og deres
tilknytning til arbeidslivet. Vi får
også informasjon om ektefelles eller
samboers tilknytning til arbeidsli-
vet. Vi spør om hvilke permisjons-
ordninger mødrene benytter, og
hvilke tilsynsordninger familien
bruker til barna, hvorvidt barna er
berettiget til kontantstøtte, og om
familien eventuelt vil bruke den.

Spørsmålene om barn skal besvares
for inntil tre barn født etter 1992.
Spørsmålene om kontantstøtte be-
svares bare av de som har barn som
er berettiget til kontantstøtte. Av-
slutningsvis får vi informasjon
om utdanning, inntekt, boforhold
og holdninger til kontantstøtte. Dis-
se spørsmålene besvares av alle.

God oppslutning om
undersøkelsen
2 436 mødre svarte på spørreskje-
maet, det vil si 69,8 prosent av ut-
valget. I tillegg gjennomførte vi et
kort telefonintervju blant dem som
ikke hadde besvart skjemaet, og
526 modre, 15,1 prosent av utval-
get, svarte på telefonintervjuet. Når
vi sammenliknet bruttoutvalget på
3 489, med de som svarte på spør-
reskjemaet på kjennemerkene
landsdel, alder og utdanning, fant
vi ikke store regionale variasjoner i
bruttoutvalget sammenliknet med
de som hadde sendt inn skjema.
Frafallet var høyest i Oslo/Akers-
hus, men det var små forskjeller når
vi sammenliknet bruttoutvalget og
skjemautvalget. Alderssammenset-
ningen i bruttoutvalget og hos de
som sendte inn skjema var forholds-
vis lik. Frafallet var noe høyere
blant dem under 30 år og noe lave-
re blant dem i aldersgruppen 30-34
år. Det var en tendens til at de med
høy utdanning var overrepresentert
blant dem som hadde sendt inn
skjema.

Til å være en postal spørreundersø-
kelse på 12 sider er en svarprosent
på 70 et svært bra resultat.

Elisabeth &inning
(elisabeth.ronning@ssb.no) er
planlegger i Statistisk sentralbyrå,
Seksjon for intervjuundersøkelser.
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e vil bruke kontant-
støtte, men oft
på noe bedre

mang
e ï mange

Blant dem som er
målgruppene for
kontantstøtten, vil
mer enn halvparten
benytte seg av ord-
ningen. Ordningen vil
bli mest brukt i for-
bindelse med omsor-
gen for de aller mins-
te barna, og blant
mødre med svak
yrkestilknytning, lav
inntekt og lav utdan-
ning. Aller helst ville
mødrene hatt barne-
hageplasser til alle
som ønsker det, eller
utvidete permisjons-
ordninger. Mange
familier vil velge
kontantstøtte av
økonomiske grunner,
selv om de helst ville
hatt barnet i barne-
hage. Når de får
kontantstøtte, vil
mor slutte å jobbe
eller jobbe mindre,
far vil fortsette som
for.

Trine Dale

Både i forkant og etterkant av inn-
føringen av kontantstøtte har det
vært debatt rundt ordningen. Me-
ningene har vært delte både blant
politikere, potensielle brukere og i
befolkningen generelt. Kontantstøt-
teordningen har både svorne tilhen-
gere og motstandere, og uansett
standpunkt har svært mange enga-
sjert seg i saken.

Hovedmålene for kontantstøtteord-
ningen er at familiene skal sikres
mer tid til å ha omsorg for barna
sine selv, at de skal få reell valgfri-
het med hensyn til omsorgsform, og
at det skal bli mer likhet i overfø -

ringene til barneomsorg fra stater'
(St.prp. nr. 53, 1997-1998). Argu-
menter for ordningen har vært at
kontantstøtten vil gjøre det økono-
misk mulig for flere å ha tilsyn med
barna sine selv, at det blir mer legi-
timt for foreldre å være hjemme
med egne barn, at hjemmearbeid-
ende (kvinner) og den jobben de
gjør vil bli mer verdsatt av samfun-
net og at den vil fjerne forskjellsbe-
handlingen mellom de som har og
de som ikke har barnehageplass.
Hovedargumentene imot har vært
at ordningen vil bli for kostbar, og
at det er urettferdig at kontantstøt-
ten vil finansiere dagmamma eller
praktikant mens man må betale for
barnehageplass. Dermed kan det få
stor betydning for familiens økono-
mi hvilken tilsynsordning man vel-
ger. Fordi det for den enkelte fami-
lie vil bli så mye dyrere å velge bar-
nehage, frykter man at flere vil bru-
ke (svart) dagmamma. Fra enkelte
hold er det også uttrykt frykt for at
det vil bli en tilbakegang i likestil-
lingen mellom kvinner og menn,
fordi det stort sett vil være kvinner
som vil redusere arbeidstiden sin
eller være hjemme. Andre argumen-
ter har vært at det kan bli mangel
på arbeidskraft i allerede utsatte
kvinneyrker, at vanskeligstilte og
fremmedspråklige barn vil bli tatt

ut av eller ikke vil få gå i barneha-
ge, at barnehageutbyggingen vil
stoppe opp og at mange, spesielt
private, barnehager vil miste inn-
tektsgrunnlaget og dermed måtte
legge ned driften.

I denne artikkelen vil vi se på hvor-
dan småbarnsfamiliene i Norge
planlegger å forholde seg til kon-
tantstøtten. Opplysningene er hen-
tet fra en undersøkelse om barnefa-
miliers tilsynsordninger, yrkesdel-
takelse og økonomi før innføringen
av kontantstøtte. Undersøkelsen ble
gjennomført av Statistisk sentralby-
rå våren 1998, blant mødre med
barn under skolealder. 2 436 mød-
re sendte inn utfylte spørreskjema.
1 469 av de mødrene som svarte
har barn som er født 1.1.1996 eller
senere, dvs. at de er berettiget til
kontantstøtte hvis barnet ikke har
heltidsplass i barnehage. Det er det-
te delutvalget som danner grunnla-
get for denne analysen. Et viktig
mål med artikkelen er å definere
hvilke grupper som planlegger å
bruke kontantstøtteordningen, og
hvilke som ikke vil bruke den. Vide-
re vil vi forsøke å finne de viktigste
årsakene til at man velger kontant-
støtte framfor andre ordninger, og
knytte mødrenes holdninger til kon-
tantstøtten til planlagt bruk.

Mange vil bruke kontant-
støtten
Av de som er berettiget til kontant-
støtte, har seks av ti planer om å
bruke ordningen, 17 prosent vil
ikke bruke den, mens 24 prosent
ennå ikke har bestemt seg for hva
de vil gjøre (tabell 1). Det er til dels
store forskjeller mellom ulike un-
dergrupper med hensyn til hvorvidt
de planlegger å bruke kontantstøt-
ten eller ikke, og det ser ut til at fle-
re faktorer har betydning for valget.

Fordi vi har målt planlagt og ikke
faktisk bruk av kontantstøtte, er det
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knyttet en del usikkerhet til hvor-
vidt familiene faktisk vil handle slik
de har planer om. Da undersøkel-
sen ble gjennomført, var kontant-
støtten ennå ikke vedtatt av Stortin-
get. Derfor er det naturlig at mange
familier ennå ikke hadde tatt den
endelige avgjørelsen om kontant-
støttebruk, slik at spørsmålet til en
viss grad ble hypotetisk. Imidlertid
er det grunn til å tro at problemstil-
lingen var kjent for de fleste, og at
de hadde begynt å tenke på hvor-
dan de skulle forholde seg til ord-
ningen.

Forskning viser at det å måle plan-
lagt handling (handlingsintensjon)
gir et godt mål på hvordan man vil
handle i framtiden, hvis målingen
er nøyaktig nok og handlingen ikke
ligger for langt fram i tid (Rajecki
1990). Metoden har vist seg å fun-
gere godt på en rekke områder,
bl.a. yrkesorientering, familieplan-
legging, konsumentatferd og valg-
atferd (Ajzen og Fishbein 1980).
Likevel mener vi det her er grunn
til å tolke resultatene litt forsiktig,
fordi kontantstøtten ennå ikke var
et reelt alternativ på undersøkelses-
tidspunktet, og fordi det her dreier
seg om en potensiell handling som
ligger et stykke fram i tid.

Kontantstøtten helst for de
minste barna
Alderen på kontantstøttebarnet har
naturlig nok betydning for om fami-
lien vil bruke kontantstøtten. Ande-
len som oppgir at de vil bruke ord-
ningen synker med barnets alder
(tabell 1). Når barnet nærmer seg
toårsalderen eller allerede har fylt
to år, er det ganske mange som har
bestemt seg for A. ikke bruke ord-
ningen. I familier der yngste barnet
er 1/2-1 år gammelt vil hele 76 pro-
sent bruke kontantstøtte, mens bare
39 prosent av familier med yngste
barn i alderen 2-2 1/2 år vil gjøre
det. Mødrene til de aller yngste bar-

na bryter mønsteret. I denne grup-
pen er det mange som ennå ikke
har bestemt seg, noe som er natur-
lig i og med at de ikke behøver å ta
noen avgjørelse før barnet nærmer
seg ett år. Hvor mange barn man
har under skolealder virker også
inn. Andelen som vil bruke kontant-
støtte er klart større i familier som
har tre eller flere barn under skole-
alder, enn i familier som har ett el-
ler to barn i denne aldersgruppen. I
de to siste gruppene er det imidler-
tid mange som ikke har bestemt
seg.

Det er ikke særlig overraskende at
brukerandelen varierer med barnets
alder. I og med at kontantstøtte-
perioden for de eldste barna ville
bli kort, vil det for mange være
drastisk å endre arbeidsmønsteret
sitt eller bytte tilsynsordning for
barnet. Mange har sannsynligvis
også barnehageplass som de ikke
ønsker å gi slipp på. De store ande-

lene som ikke har bestemt seg, kan
f.eks. skyldes at man ennå ikke har
bestemt seg for eller fått noen til-
synsordning man er tilfreds med.
Det er heller ikke særlig overrask-
ende at de som har mange barn
under skolealder i større grad enn
andre velger å bruke kontantstøtte.
Barnetilsyn er dyrt, og prisene vil
bli endret som følge av kontantstøt-
ten. Det vil bli billigere for den en-
kelte familie å bruke andre tilsyns-
ordninger enn barnehage (Thore-
sen 1998). Hvis man må betale for
tre eller flere barn, skal man dessu-
ten tjene godt for at det skal lønne
seg å ha betalt tilsyn heller enn å ta
hånd om barna selv. I hvert fall hvis
man bruker privat barnehage eller
andre tilsynsordninger som ikke gir
særlig søskenrabatt. Det kan også
tenkes at familier med flere små
barn i større grad enn andre vil vel-
ge tilsynsordninger som gjør at de
får kontantstøtte og dermed en del
av tilsynsutgiftene dekket.
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Alle

Alder yngste barn
0- 6 md.
7-12 rnd.
13-18 md.
19-24 md.
25-29 md.

Antall barn under skolealder
1 barn
2 barn
3 eller flere barn 	

Familietype
Eneforsørgere
To forsørgere uten	 eller med en jobb
To forsørgere med to jobber

Om mor har inntektsgivende arbeid
Ja
Nei

Mors forhold til arbeidslivet
Yrkesaktiv heltid
Yrkesaktiv deltid
Arbeidsledig
Student
Hjemmearbeidende
Trygdet/attføring
Annet

Mors arbeidstidsordning
Vanlig dagarbeid
Andre typer dagarbeid
Kvelds /nattarbeid
Skift-/turnusarbeid

Fars arbeidstidsordning
Vanlig dagarbeid
Andre typer dagarbeid
Kvelds-/nattarbeid l
Skift-/turnusarbeid

Ukentlig arbeidstid mor
1-19 timer i uka
20 -34 timer i uka
35-44 timer i uka
45 timer eller mer

Ukentlig arbeidstid far
1-19 timer i uka
20-34 timer i uka
35-44 timer i uka
45 timer eller mer
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Mor tilpasser seg, far fortset-
ter som for
Både mors og fars' forhold til ar-
beidslivet ser ut til å være viktige
for hvordan familien forholder seg
til kontantstøtteordningen (tabell
1). Spesielt er mors grad av yrkes-
aktivitet viktig. 2 Langt flere familier
der mor ikke er yrkesaktiv planleg-
ger å bruke kontantstøtten enn fa-
milier der mor har inntektsgivende
arbeid. Det er også forskjeller mel-
lom ulike familietyper; familier
med to forsørgere vil bruke kon-
tantstøtten i større grad enn enefor-
sørgere. Andelen er høyest når mor
er hjemmeværende eller arbeidsle-
dig og lavest hvis mor arbeider hel-
tid. Det er flest som har bestemt seg
for ikke bruke ordningen i famili-
er hvor mor er yrkesaktiv på heltid,
studerer eller har trygd/attføring.
At de som er hjemmearbeidende og
de som er yrkesaktive på heltid
danner to motpoler her, er som for-
ventet. Umiddelbart kan det virke
litt rart at ganske mange som går
på trygd eller attføring ikke vil bru-
ke kontantstøtten, men det kan
være naturlige årsaker til dette. For
eksempel er det grunn til å anta at
mange i denne gruppen har priori-
tert barnehageplass og dermed ikke
er berettiget til kontantstøtte.

Hvor mye mor og far arbeider og
hvilke arbeidstidsordninger de har
virker også inn. Andelen som vil
bruke kontantstøtte er klart størst i
familier der enten mor eller far ar-
beider under 20 timer i uka. Mors
arbeidstidsordning har større be-
tydning enn fars, og andelen som
vil bruke kontantstøtte er klart la-
vest hvis mor har vanlig dagarbeid
og størst hvis mor har kvelds- eller
nattarbeid. Andelen er også lavere
hvis far har vanlig dagarbeid, og
sannsynligvis lavest hvis både mor
og far har denne arbeidstidsordnin-
gen. Andelen som vil bruke kon-
tantstøtte er høyere i familier derTall kan ikke offentliggjøres =



Ja
	

Nei 	 Vet ikke 	 I alt 	 (N)
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mor eller far ønsker å redusere ar-
beidstiden sin, eller der mor vil
være hjemme hele tiden, enn i fa-
milier der mor og far vil fortsette å
arbeide som før. Nesten halvparten
av de mødrene som ville redusere
arbeidstiden sin og nesten en fire-
del av de som vil slutte å jobbe,
oppgir at det er kontantstøtten som

'Or dette mulig. En av ti ville redu-
sert eller sluttet uansett (Rønning
1998). I begge disse gruppene er
det svært mange som vil bruke kon-
tantstøtten.

Det ser altså ut til at mors grad av
tilknytning til arbeidslivet er viktig-
ere i denne sammenhengen enn
fars. Mødrene vil i langt større grad
enn fedrene redusere arbeidstiden
sin eller slutte helt å arbeide (Røn-
ning 1998). De som spådde at kon-
tantstøtten ville fore til redusert yr-
kesaktivitet blant kvinner, ser altså
ut til å få rett. Selv om mange mød-
re ville endret arbeidsmønsteret sitt
uansett, virker det som om kontant-
støtten gjør at flere i alle fall vurde-
rer å gjøre det. Kontantstøtten ser
imidlertid ut til å ha liten innvirk-
ning på fars arbeidsmønster. Et
klart flertall av fedrene vil fortsette
å arbeide som før. At det er flest
toforsagerfamilier med en inntekt
som vil bruke kontantstøtteordnin-
gen, kan tolkes slik at den vil være
mest til gavn for familier hvor en av
foreldrene allerede er hjemme på
hel- eller deltid. I familier med bare
en forsørger og i familier der både
mor og far arbeider, er det mange
som ikke vil, eller kan, nyttiggjøre
seg ordningen. Det ser spesielt ut til
å gjelde familier hvor mor eller beg-
ge foreldrene har vanlig dagarbeid.
Et av målene med kontantstøtten er
at foreldre og barn skal få mer tid
sammen, men dette resultatet kan
tyde på at det er de som allerede
har mye tid med barna som i størst
grad vil bruke ordningen.

Andelen som vil bruke kon-
tantstøtte synker med stig-
ende utdanning og inntekt
Både mors og fars utdanning og
husholdningens inntektsnivå ser ut
til å være av betydning for hvorvidt
man velger å bruke kontantstøtte
(tabell 2). Andelen som vil bruke
kontantstøtte synker med stigende
utdanning og inntekt, og andelen
som har bestemt seg for å ikke be-
nytte ordningen er høyere jo høyere
utdanningsnivå og inntekt foreldre-
ne har. Mors utdanningsnivå har
større betydning for valget enn fars.
Det henger sannsynligvis sammen

Aile

Mors utdanning
Grunnskole
Vidregåeride skole-/gymnasnivå 	
Under 4 år, universitets-/høgskolenivå
4 år eller mer , universitets-thogskolenivå

Fars utdanning
Ungdomsskolenivå
Videregående skolenivå
Universitets-/høgskolenivå

Husholdningens inntekt
Under 200 000 kroner
200 000-399 000 kroner
400 000-599 000 kroner 	
600 000 kroner og mer

Kontantstottens betydning for
økonomien
Ja, økonomien vil bli bedre
Ja, økonomien vil  bli dårligere
Nei, ingen betydning for husstandens
økonomi
Vet ikke

Landsdel
Oslo/Akershus
Østlandet ellers
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

med at det i de aller fleste tilfellene
er mor som reduserer arbeidstiden
eller slutter å arbeide for å være
mer hjemme med barna. Høyt ut-
dannede mødre gjør dette i mindre
grad enn modre med utdanning på
et lavere nivå (Kitterød 1998).

Resultatet er litt overraskende, i og
med at mange mødre med høy ut-
danning og god familieøkonomi øn-
sker å arbeide mindre og å ha mer
tid til barna (Rønning 1998). En
mulig forklaring er at disse mødre-
ne i større grad enn andre ønsker å
gjøre karriere, og dermed føler at
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de ikke kan redusere arbeidstiden
selv om det i teorien er mulig. Det
kan også være at de er redde for å
bli akterutseilt faglig sett, eller rett
og slett at de trives i jobben og
egentlig ikke har lyst til å jobbe
mindre (Kitterød 1998). En annen
mulig forklaring kan være at de
ikke ser kontantstøtten som et reelt
alternativ for sitt barn. Mange med
høy utdanning og inntekt foretrek-
ker å ha barn i barnehage framfor å
bruke andre tilsynsordninger (Røn-
ning 1998, Kitterød 1998). Det
stemmer godt med den faktiske si-
tuasjonen, da foreldre som har barn
i barnehage gjennomgående har
høyere utdanning enn andre foreld-
re (Thoresen 1998).

økonomien vil bli bedre for
de fleste
Kontantstøttens antatte effekt på
familiens økonomi virker også inn
på familiens valg. Litt over halvpar-
ten mener at kontantstøtten vil bed-
re økonomien. Resten fordeler seg
omtrent jevnt på at økonomien vil
bli dårligere, at det ikke vil ha noen
betydning eller at de ikke vet (Røn-
fling 1998). I underkant av halvpar-
ten av de som oppgir at økonomien
vil bli dårligere, eller som ikke vet
hvilken betydning ordningen vil få,
oppgir likevel at de planlegger å
bruke kontantstøtten (tabell 2). Det
er få i disse gruppene som ikke vil
bruke den, men andelene som ennå
ikke har bestemt seg er ganske sto-
re. Blant de som mener at økonomi-
en vil bli bedre, vil majoriteten bru-
ke kontantstøtteordningen. Resten
har ikke bestemt seg. Også blant de
som mener at kontantstøtten ikke
vil få noen betydning, vil de fleste
bruke ordningen. Noen få vil ikke
bruke den, mens om lag en firedel
ennå ikke har bestemt seg.

som oppgir at økonomien vil bli
bedre. En studie gjort på grunnlag
av Levekårsundersøkelsen 1995
(Statistisk sentralbyrå 1995), viser
at det vil lønne seg å bruke f.eks.
dagmamma framfor barnehage
(Thoresen 1998). Våre resultater
ser ut til a bekrefte dette. De som
slutter å arbeide eller reduserer ar-
beidstiden vil få dårligere økonomi.
For de som hadde planlagt å være
hjemme uansett, vil kontantstøtten
fore til en bedring av økonomien.

Minst aktuell for barnefami-
lier i Oslo og Akershus
Barnefamilier i Oslo/Akershus vil
bruke kontantstøtteordningen i
mindre grad enn barnefamilier
ellers i landet. Det er også færre i
Nord-Norge enn i de øvrige lands-
delene som har bestemt seg for å
bruke ordningen, men her skyldes
den lave andelen at det er mange
som ikke vet hva de vil gjøre. Mel-
lom de øvrige landsdelene er det
små forskjeller (tabell 2).

Hvis vi i tillegg kontrollerer for om
man har barnehageplass eller ikke,

Landsdel
Oslo/ Akershus
Østlandet ellers
Agder og

blir imidlertid forskjellene større
(tabell 3). På Vestlandet vil flere av
de som har barnehageplass til kon-
tantstøttebarnet bruke ordningen,
enn i resten av landet. De laveste
andelene finner vi på Østlandet
(inkl. Oslo/Akershus). Det betyr
sannsynligvis at flere på Vestlandet
vil redusere oppholdstiden for kon-
tantstøttebarnet, for det ser ikke ut
til at flere har planer om å ta barnet
ut av barnehagen her enn andre
steder i landet (Rønning 1998). På
Vestlandet er det også færre kon-
tantstøttebrukere som har søkt bar-
nehageplass enn ellers i landet, noe
som kan tyde på at de er mer sikre
på hva de vil eller at de i større
grad lar være å søke fordi de ikke
regner med å få plass.

Det kan være flere forklaringer på
at småbarnsforeldre som bor i Oslo
og Akershus vil bruke kontantstøt-
ten i mindre grad enn andre. For
det første er utdanningsnivået
høyere i sentrale strøk enn utover i
landet (Statistisk sentralbyrå 1998),
og høyt utdannede ønsker i mindre
grad å bruke kontantstøtten enn

27 	 36 	 11 	 324
37 	 36 	 9 	 354

41 	 89 	 64 	 23
47 	 90 	 59 	 17

Det er hovedsakelig de som er
hjemmeværende eller bruker andre
tilsynsordninger enn barnehage

Rogaland   12 	 40 	 85 	  59 	 17 	
Vestlandet 	 24 	 30 	 86 	 52 	22
Trøndelag 	 19 	 39 	 88 	48	 11
Nord-Norge 	 9 	 43 	 82 	 53 	 13

2

29
24
33
38

44 	 13 	 212
48 	 13 	 266
50 	 9 	  145
44 	 17 	 168
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andre (Rønning 1998). For det
andre er mange som bor i og rundt
Oslo innflyttere. Derfor har mange
her sannsynligvis mindre tilgang på
dagmamma man kjenner og stoler
på, eller slekt som kan passe barna.
Hvis man ikke ønsker å være hjem-
me selv, vil barnehage da være det
beste alternativet for mange. Oslo/
Akershus har dessuten den høyeste
barnehagedekningen i landet (Sta-
tistisk sentralbyrå 1997).

Få med barnehageplass vil
bruke kontantstøtten
Bare i underkant av en femdel av
de kontantstøtteberettigete barna
har barnehageplass 3, nesten en tre-
del har søkt, mens litt over halvpar-
ten ikke har søkt. Blant de som øns-
ker barnehageplass til kontantstøt-
tebarnet, er det dobbelt så mange
som ønsker kommunal barnehage
som privat eller familiebarnehage.

Bare 13 prosent av familiene som
har barnehageplass til kontantstøt-
tebarnet planlegger å bruke kon-
tantstøtten. Godt over halvparten
vil ikke bruke den, og det er klart
flere enn i gruppene uten barneha-
geplass. Til sammenlikning oppgir
hele 87 prosent av de som ikke har
søkt om plass at de har planer om å
bruke kontantstøtten. Det er også
en stor gruppe som har søkt barne-
hageplass, som også planlegger å
bruke kontantstøtten. Blant søkerne
er det også en av fem som ennå
ikke har bestemt seg for hva de skal
gjøre - nesten like mange som
planlegger å bruke ordningen
(figur 1).

At så få som har barnehageplass
ønsker a bruke kontantstøtten, skyl-
des sannsynligvis at de ikke vil gi
slipp på barnehageplassen. Siden
mange av småbarnsmødrene ønsker
å redusere arbeidstiden sin for å få
mer tid til barna, skulle man kan-
skje kunne forvente at andelen var

Alle

Har barnehage-
plass
Har søkt barne-
hageplass
Har ikke søkt
barnehageplass

0 20 40 60 80 100
Prosent

• Ja E Nei DVet ikke

Kilde: Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkes-
deltakelse og økonomi for innføring av
kontantstøtte, 1998

noe høyere. Som Kitterød gjør rede
for i sin artikkel om arbeidstid i det-
te nummeret av Samfunnsspeilet,
viser imidlertid andre undersøkel-
ser at mange kvinner ikke reduserer
arbeidstiden sin selv om de sier at
de ønsker det, og selv om både øko-
nomiske og arbeidsmessige forhold
åpner for det (Kitterød 1998). Det
er også mulig å få kontantstøtte
dersom man ikke har heltidsplass i
barnehagen, men det ser altså ikke
ut til at mange som alt har plass har
planer om å redusere oppholdsti-
den for å benytte denne mulighe-
ten. En mulig årsak kan være at
barnehagene ikke har fleksible nok
ordninger. Mange barnehager har
få deltidsplasser, og åpningstidene
er begrenset. Andre årsaker kan
være at arbeidsgiverne ikke er flek-
sible nok, eller at økonomien ikke
tillater at arbeidstiden og dermed
oppholdstiden i barnehagen reduse-
res.

Det er ganske overraskende at over
halvparten ikke har søkt om barne-
hageplass for kontantstøttebarnet.
Forklaringen kan være så enkel som
at disse ikke ønsker barnehage-
plass, fordi de foretrekker andre til-
synsordninger eller vil ta hånd om
barnet selv. Enkelte steder kan det
også eksistere en "dagmammakul-
tur", som innebærer at det er dag-
mamma som er normen og den til-
synsordningen flest foretrekker. Det
kan imidlertid også være at mange
ikke søker fordi tilbudet er så dårlig
at de ikke regner med å få plass.
Tall fra Statistisk sentralbyrås bar-
nehagestatistikk 1997 viser at dek-
ningsgraden er varierende utover i
landet, fra 44 prosent i de dårligste
fylkene (Østfold og Rogaland) til
61 prosent i de beste (Oslo/Akers-
hus). 4 Forskjellene øker til hele 32
prosentpoeng dersom vi ser på dek-
ningsgraden for heltidsplasser. For
en del familier kan det også være et
problem at barnehagene ikke er
fleksible nok - f.eks. med å tilby
redusert eller utvidet oppholdstid.
Som vi tidligere har vært inne på,
er barnehage dessuten et dyrt alter-
nativ for mange.

Den store usikkerheten i den grup-
pen som har søkt barnehageplass,
kan skyldes at de ikke tar en avgjø-
relse før de vet om de får plass. 5 I
denne gruppen ser det også ut til å
være mange som ønsker å kombine-
re bruk av kontantstøtte og barne-
hage, i og med at så mange som har
søkt om plass også oppgir at de
planlegger å bruke kontantstøtten.
Det kan imidlertid også være at
mange har gardert seg og søkt om
plass i tilfelle kontantstøtten ikke
skulle bli gjennomført.

Tilbud og etterspørsel
Hvordan man vurderer mulighetene
til å skaffe ulike tilsynsordninger
påvirker også familiens valg med
hensyn til bruk eller ikke bruk av
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Gode = meget gode og gode, dårlige = dårlige
og meget dårlige

Kilde: Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkes-
deltakelse og økonomi for innføring av
kontantstøtte, 1998

kontantstøtte. Andelen som plan-
legger å bruke kontantstøtten er
høyere blant de som vurderer
mulighetene til A. skaffe en god dag-
mamma eller praktikant til barnet/
barna som gode, enn blant de som
vurderer dem som dårlige (figur 2).
Mødrenes vurderinger av mulighe-
tene til å skaffe en heltids- eller del-
tidsplass i barnehagen viser motsatt
tendens: Jo dårligere man vurderer
mulighetene til å være, jo stare er
sannsynligheten for at man planleg-
ger å bruke kontantstøtten. Størst
er forskjellen mellom dagmamma
og heltidsplass i barnehage.

Det er grunn til å tro at dette for
mange har vært et hypotetisk spørs-
mål, og at de derfor har funnet det

vanskelig A. svare. Hoye vet-ikke-
andeler kan tyde på det. En del har
kanskje ikke undersøkt mulighetene
ennå, fordi det ikke har vært ak-
tuelt. Andre har kanskje fått det til-
synet de ønsket uten å matte under-
søke andre ordninger. Imidlertid er
det grunn til å anta at de fleste som
har små barn har litt kjennskap til
tilbudet på hjemstedet, om ikke
annet så fordi de har hort andre
snakke om det.

Mødrene ønsker mer tid til
barna
Majoriteten av alle mødrene (91
prosent) oppgir at det å få mer tid
til barna er en svært eller ganske
viktig årsak til at de planlegger
bruke kontantstøtteordningen (fi-
gur 3). Dette er den årsaken flest
har oppgitt som viktig uansett mors
bakgrunn og situasjon. Sju av ti me-
ner også at det er viktig at det vil
lønne seg økonomisk, og at kon-
tantstotten vil gjøre det mulig for
dem å jobbe mindre. Her er det til
dels store forskjeller mellom de uli-
ke undergruppene. De som i størst
grad synes det er viktig at det vil
lønne seg økonomisk er mødre i
familier hvor bare en av foreldrene
har inntektsgivende arbeid, som
ikke har høyere utdanning, som har
lav husholdningsinntekt og som ar-
beider lite. De som i størst grad
synes det er viktig at de kan arbeide
mindre, er mødre i familier med to
inntekter, som har middels hus-
holdningsinntekt, som arbeider i
helse-/sosialsektor, barnehage eller
skole, som har andre typer dagar-
beid og som arbeider 20-34 timer i
uka. Rundt halvparten av mødrene
synes også det er viktig at kontant-
støtten gjør det mulig å få en mer
fleksibel barnetilsynsordning, og
om lag en tredel mener det er viktig
for deres valg at kontantstøtten gir
støtte til andre tilsynsordninger enn
barnehage. Omtrent like mange
tror ikke de får barnehageplass. De

grunnene færrest oppgir som viktige
er at kontantstøtten gjør det mulig
slutte å arbeide eller at de ønsker (6.
bruke dagmamma eller praktikant.
Likevel er det nesten en firedel som
også sier at disse grunnene er viktige
for valget deres.

Det ser altså ut til at ønsket om mer
tid til barna er den viktigste hrsa-
ken til at man velger kontantstøtte,
eller i alle fall at dette er det flest
modre anser som viktig. De som
ikke har inntektsgivende arbeid
eller som arbeider deltid synes i
stone grad dette er viktig enn de
som er yrkesaktive på heltid. Siden
det er grunn til å anta at spesielt
ikke-yrkesaktive mødre allerede har
mulighet til å bruke mer tid på bar-
na enn utearbeidende mødre, blir
det dermed et paradoks at disse
gruppene i størst grad oppgir det A.
få mer tid til barna som en viktig
årsak til at de velger kontantstøtte.
Det er vanskelig å se hvordan kon-
tantstøtten kan gi denne gruppen
mer tid til barna, hvis de da ikke
hadde måttet ga ut i arbeidslivet
uten støtte. Det er derfor sannsynlig
at dette blir den viktigste årsaken i
alle fall delvis fordi dette er et
sosialt akseptabelt og legitimt svar.
Som vi var inne på innledningsvis,
har det å gi foreldre og barn mer
tid sammen vært et av hovedargu-
mentene for kontantstøtten. For
mange vil det derfor kunne oppfat-
tes som sosialt uakseptabelt å ikke
oppgi denne grunnen som viktig.

For de fleste ser det ut til at det er
flere årsaker som virker sammen og
får betydning for valget. Det at
godt over halvparten synes det er
viktig at de kan arbeide mindre,
tyder på at mange modre som er i
arbeid har problemer med å få
tiden til å strekke til. Her er det
imidlertid interessant at selv om
det er de med vanlig dagarbeid som
i størst grad ønsker å redusere
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Kilde: Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi for innføring av kontantstøtte, 1998
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arbeidstiden sin (Kitterød 1998),
er det færre med denne arbeids-
tidsordningen enn andre ordninger
som synes dette er en viktig årsak.
At så mange oppgir at de ikke reg-
ner med å få barnehageplass som
en viktig årsak, kan tyde på at til-
budet til de minste barna er for
dårlig til å dekke etterspørselen.
For å gi småbarnsforeldre reell
valgfrihet, er det derfor nødvendig
å bygge ut flere barnehageplasser,
ikke minst kommunale, for de min-
ste barna. Det er også nødvendig å
opprette flere deltidsplasser der-
som foreldrene skal kunne utnytte
maksimalt den fleksibiliteten kon-
tantstøtten er ment å gi.

Flere mener kontantstøtten
vil få negative virkninger
Mødre med barn som er berettiget
til kontantstøtte er mer positive til
ordningen enn andre mødre, men
også blant disse er det en del som
mener at kontantstøtten vil få ne-
gative virkninger. 6 For eksempel
mener nesten to tredeler at kon-
tantstøtten vil føre til at flere barn
vil bli plassert hos dagmamma hel-

denne tilsynsformen er imidlertid
lav. Bare en tidel foretrekker å bru-
ke dagmamma hvis de kunne velge
fritt, og da gjerne i kombinasjon
med andre ordninger. Det betyr at
mange vil velge dagmamma når de
får kontantstøtte, selv om de egent-
lig ønsker andre tilsynsordninger
for barnet sitt. Til sammenlikning
er det nesten halvparten som øns-
ker barnehage, alene eller i kombi-
nasjon med andre ordninger. Over
halvparten mener også at kontant-
støtten vil føre til at mange barn vil
bli tatt ut av barnehagen av økono-
miske grunner, og nesten like man-
ge at barnehageutbyggingen vil
stoppe opp. Selv om mange ser
negative konsekvenser av kontant-
støtteordningen, er det en svært
stor andel som mener at kontant-
støtten vil føre til større valgfrihet
blant småbarnsforeldre og at
foreldre og barn vil få mer tid
sammen (figur 4).

Størst grad av enighet er det om at
kontantstøtten vil føre til at flere
kvinner vil redusere arbeidstiden.
Dette kan tolkes både som et nega-
tivt og positivt utsagn, alt etter

ler enn i barnehage, noe mange er
skeptiske til, i og med at en dag-
mamma ikke har det samme peda-
gogiske tilbudet som en barnehage.
Det er imidlertid viktig å være opp-
merksom på at en del foretrekker
denne tilsynsordningen og mener
den er best - spesielt for de yngste
barna. Andelen som foretrekker
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hvilken holdning man har til kvin-
ners yrkesaktivitet og alt etter hva
man selv ønsker i den situasjonen
man er i. Jamfør debatten i forkant
av kontantstøtten, hvor mange ut-
trykte frykt for at kvinner ville re-
dusere yrkesaktiviteten sin eller væ-
re hjemme på heltid, noe de mente
ville lage problemer i arbeidsmarke-
det og gå ut over likestillingen.
Andre igjen mente at det var posi-
tivt at kvinnene fikk større valgmu-
ligheter, og at det ikke ville få så
store negative konsekvenser for ar-
beidsmarkedet om de var borte et
år eller to.

Andelen som vil bruke kontantstøt-
te varierer rimeligvis etter om mød-
rene vurderer konsekvensene av
ordningen som positive eller negati-
ve. Mødrene defineres som hoved-
sakelig positive dersom de er enige
i utsagn om kontantstøttens positi-
ve virkninger og uenige i utsagn om
negative virkninger - og omvendt.
Mødre som mener at kontantstøtten
vil føre til at flere menn vil redusere
arbeidstiden, at barnehageutbyg-
gingen ikke vil stoppe opp, at kon-
tantstøtten ikke vil føre til at flere
barn vil være hos dagmamma heller
enn i barnehage og/eller at den
ikke vil føre til at flere barn blir tatt
ut av barnehagen av økonomiske
grunner, vil i størst grad bruke ord-
ningen. De mødrene som i minst
grad vil bruke ordningen er de som
mener at kontantstøtten ikke vil fø-
re til at småbarnsforeldre får større
valgfrihet eller at foreldre og barn
får mer tid sammen. Det er også
mange som ikke vil bruke ordnin-
gen blant de som mener at kvinner
ikke vil redusere arbeidstiden sin og
blant de som mener at kontantstøt-
ten vil føre til at barnehageutbyg-
gingen stopper opp.

Det ser her ut til å være stor grad
av samsvar mellom holdninger til
kontantstøtte og planlagt bruk, noe

som styrker sannsynligheten for at
man vil handle i tråd med dette.
Forskning har vist at dersom det er
godt samsvar mellom holdninger og
handlingsintensjon, kan man med
rimelig grad av sikkerhet forutsi
framtidig handling gitt at forutset-
ningene ikke endrer seg for mye
(Ajzen og Fishbein 1980).

Barnehageplass til alle som
ønsker det, heller enn
kontantstøtte
Mødrene i undersøkelsen ble også
bedt om å vurdere ulike tiltak som
kom fram i mediedebatten om kon-
tantstøtte. 7 Det tiltaket flest mødre
med kontantstøttebarn vurderer
som godt, er barnehageplass til alle
som ønsker det. Deretter følger ut-
videt permisjon til to år, lavere
foreldrebetaling i barnehager, 6-
timers arbeidsdag, flere ferie-/frida-
ger i året til foreldre, kontantstøtte
til de som velger å være hjemme
med barnet/barna sine og til slutt
kontantstøtte til de som ikke har
barnehageplass (figur 5). Dette er
den samme rangering som i hele
utvalget (Rønning 1998), men for-

skjellene mellom tiltakene er ikke
fullt så store i kontantstøtteutval-
get. De som er berettiget til kon-
tantstøtte ser altså ut til a være litt
mer positive til ordningen enn
andre småbarnsmødre, men som
andre vurderer de andre tiltak som
bedre.

Ikke overraskende er det de som
har oppgitt at de har planer om å
bruke ordningen som også er mest
positive. Da er det mer overrasken-
de at nesten en tredel av de som
vurderer ordningen som dårlig har
planer om å bruke den, det samme
har halvparten av de som ikke sy-
nes ordningen er verken god eller
dårlig. Det betyr sannsynligvis at
mange vil bruke kontantstøtte fordi
de ikke finner noen bedre ordning,
f.eks. at de ikke får barnehageplass.

Interessekonflikt
Resultatene viser et interessant
mønster. De som ikke har planer
om å bruke kontantstøtten er mest
positive til tiltak som er knyttet til
yrkesaktivitet (utvidet permisjon,
utvidet ferie, 6-timersdag) og
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barnehager. De som har planer om
å bruke ordningen er imidlertid ne-
gative til disse tiltakene. Dette kan
tyde på at det er en klar interesse-
konflikt mellom småbarnsmødre
som har og ikke har inntektsgiven-
de arbeid. En mulig årsak kan være
at de som ikke har inntektsgivende
arbeid ikke vil få nytte av ordninger
som knyttes opp til yrkesaktivitet.
Dermed kan den type ordninger
"tvinge" modre som ikke ønsker det
ut i arbeidslivet, fordi det kan få
store økonomiske konsekvenser om
de ikke arbeider utenfor hjemmet.
De som er yrkesaktive mener sann-
synligvis at tiltak som er knyttet til
yrkesaktivitet vil gi dem bedre ut-
telling både tidsmessig og økono-

misk. Uansett yrke og utdanning,
og uansett familiens økonomiske
situasjon, tar de fleste småbarns-
modre ut det de har krav på av
permisjoner. Andelen fedre som tar
deler av permisjonen er også oken-
de. Sannsynligheten er derfor stor
for at de fleste også ville benytte
seg av eventuelle utvidete permi-
sjonsordninger, ekstra ferie eller
kortere arbeidsdag.

Det er svært interessant at det er
flest som synes at barnehageplass
til alle som ønsker det er et godt
tiltak, da det viser at dette er den
tilsynsordningen flest småbarnsfa-
milier foretrekker til sine barn. De
synes altså at barnehageplass er

viktigere enn ekstra penger i lom-
ma, og det gjelder også mange som
vil bruke kontantstøtte. Barnehage-
dekningen er dårlig mange steder i
landet, spesielt for de minste barna.
Dermed tvinges mange foreldre
som primært ønsker barnehageplass
til å velge andre tilsynsordninger.
Mange av disse vil bruke kontant-
støtten og dermed få dekket kostna-
dene til barnepass, men foretrekker
altså likevel barnehageplass til bar-
net sitt.

Klare forskjeller mellom
brukere og ikke-brukere
Som vi tidligere har vært inne på,
har vi her målt planlagt og ikke fak-
tisk bruk av kontantstøtte. Vi mener
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imidlertid at resultatene gir en god
indikasjon på hvordan smAbarnsfa-
miliene har tenkt å forholde seg til
kontantstøtten. Vi får også et godt
bilde av hva småbarnsmødre mener
om ordningen, og av hvilke tiltak
de mener vil være best egnet til å
gjøre småbarnsperioden bedre for
familien. Siden målingen ble gjort
en stund før kontantstøtten ble inn-
fort, er det imidlertid knyttet noe
usikkerhet til resultatene - også for-
di det er mange faktorer som kan
ha betydning for hva ulike familier
til syvende og sist velger å gjøre. Vi
har sett på en del forhold ved den
enkelte familie som har betydning
for valget. I tillegg har det i tiden
etter at undersøkelsen ble gjennom-
fort skjedd mye med norsk økono-
mi, med store renteøkninger og
spådommer om økt arbeidsledighet
de nærmeste årene. Slike forhold
kan også virke inn på familiens
valg. Sannsynligvis vil det være en
del som hadde planlagt å bruke
kontantstøtten som må skrinlegge
planene som følge av at økonomien
er blitt forverret. Det kan imidlertid
også slå den andre veien, ved at fle-
re lar være å bruke barnehage og
velger tilsynsordninger de kan få
dekket gjennom kontantstøtten. For
mange familier ville det innebære
en betydelig økning av nettoinntek-
ten. Det er også uvisst hvor den sto-
re vet-ikke-gruppen havner til slutt.
Søknadsfristen for kontantstøtte er
nettopp gått ut, og man har ennå
ikke full oversikt over hvor mange
som har søkt. Det er også mulig
søke etter fristens utløp og få støtte
med tilbakevirkende kraft. Derfor
er det ikke mulig å si hvor mange
som faktisk vil bruke ordningen. 8

Vi har sett at det er til dels store
forskjeller mellom de som vil bruke
kontantstøtte og de som ikke vil

bruke ordningen. Karakteristiske
kjennetegn ved brukeren er:

• Kontantstøttebarnet er under
to år

• Familien har flere barn under
skolealder

• Mor er hjemmearbeidende,
arbeidsledig eller arbeider deltid
(gjerne skift/turnus/natt)

• Foreldrene har lav utdanning
• Husholdningsinntekten er

middels eller lav
• Familien bor utenfor Oslo/

Akershus
▪ Kontantstøttebarnet har ikke

barnehageplass

Dessuten er det lett å skaffe dag-
mamma og vanskelig å skaffe bar-
nehageplass på hjemstedet, og kon-
tantstøtten vil bedre familieøkono-
mien. Den viktigste årsaken til at de
vil bruke ordningen er at de vil ha
mer tid til barna og at det vil lønne
seg økonomisk. Brukerne er videre
klart mer positive til kontantstøtten
enn andre: De fleste vurderer ord-
ningen som god, men en del mener
også at den er dårlig og at den vil
få negative konsekvenser.

Blant de som ikke vil bruke kon-
tantstøtteordningen finner vi man-
ge av de motsatte kjennetegnene:

• Kontantstøttebarnet nærmer seg
eller har fylt to år

• Familien har ett eller to barn
under skolealder

• Mor er eneforsørger eller begge
foreldrene har inntektsgivende
arbeid

• Mor arbeider heltid (gjerne
vanlig dagarbeid) eller studerer

• Mor og far har høyere
utdanning

• Husholdningsinntekten er høy
• Familien bor i Oslo/Akershus
• Har eller (brisker barnehageplass

til kontantstøttebarnet

I motsetning til hva som er tilfelle
for brukerne, er det vanskelig å
skaffe god dagmamma og lettere
skaffe barnehageplass på hjemste-
det. Kontantstøtten ville forverre
familieøkonomien hvis mor redu-
serte arbeidstiden eller ble hjemme.
Ikke-brukerne er klart mer negative
til ordningen enn brukerne, og ser
flere negative enn positive konse-
kvenser av den. Mange mener kon-
tantstøtten er en dårlig ordning,
mens alternative tiltak knyttet til
yrkesaktivitet eller barnehage vur-
deres som gode.

Det er altså klare forskjeller mellom
de forventede brukerne og ikke-
brukerne, og forskjellene har klar
sammenheng med mors grad av til-
knytning til arbeidslivet. Det betyr
sannsynligvis at det er en interesse-
konflikt mellom yrkesaktive og
ikke-yrkesaktive modre, og at det er
de ikke-yrkesaktive som blir vinner-
ne her, selv om de utgjør en langt
mindre gruppe enn de yrkesaktive.
Vi har også sett at den viktigste
grunnen til å bruke kontantstøtte
for de fleste er at de vil få mer tid
til barna. Det er imidlertid påfallen-
de atat de som allerede har mye tid
til barna synes dette er viktigere
enn andre. Man kan da spørre seg
om kontantstøtten virkelig vil føre
til at foreldre og barn er mer
sammen, spesielt siden andre un-
dersøkelser viser at mange kvinner
som sier de ønsker å redusere ar-
beidstiden ikke gjør det likevel. Vi
kan imidlertid ikke se bort fra at
kontantstøtten kan endre denne
tendensen i tiden framover.

At så mange som en tredel av de
som vil bruke kontantstøtten synes
at ordningen er dårlig og det i til-
legg er mange som sier de vil bruke
ordningen fordi de ikke tror de får
barnehageplass, betyr at mange
foreldre bruker kontantstøtte i
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mangel på et bedre alternativ. Det
betyr også at mange barn vil få til-
syn av dagmamma hele eller deler
av tiden, selv om få foreldre synes
dette er den optimale tilsynsfor-
men. I og med at barnehagedeknin-
gen er for lav i forhold til foreldre-
nes ønsker, er det ikke reell valgfri-
het med hensyn til hvilken tilsyns-
form barna skal ha. Det er kun de
som ikke ønsker barnehageplass og
de heldige som får den tilsynsord-
ningen de primært ønsker, med den
oppholdstiden de ønsker, som har
valgfrihet. Resten må velge mellom
de alternativene som gjenstår eller
ta det de får. Det at mange søker
om støtte kan altså ikke automatisk
tolkes slik at småbarnsforeldre sy-
nes det er en god ordning. Få sier
nei takk til 3 000 kroner ekstra i
måneden. Vi må derfor gå ut fra at
nesten samtlige som ikke har bar-
net i barnehage søker om støtte,
selv om de kanskje primært ønsker
(kommunal) barnehage og selv om
de synes kontantstøtten er en dårlig
ordning. En del av disse foreldrene
vil være hjemme med barnet hele
tiden, en del vil være hjemme deler
av tiden og kombinere med andre
tilsynsordninger, mens andre vil
bruke andre tilsynsordninger hele
tiden og arbeide som før. Det er
ikke mulig å si med sikkerhet hvor-.
dan fordelingen mellom disse grup-
pene vil bli til slutt, men det vil vi
kunne få svar på i neste års under-
søkelse når vi spør de samme perso-
nene om deres forhold til kontant-
støtte igjen.

2. Se Kitterøds artikkel om mødrenes
arbeidstidsønsker i dette nummeret av
Samfunnsspeilet for en grundigere behand-
ling av mors forhold til arbeidslivet.

3. Andelen er langt lavere enn for hele ut-
valget i undersøkelsen, hvor ca. halvparten
har plass. Dekningsgraden øker altså med
barnets alder.

4. I oversikter over dekningsgrad blir det
ikke skilt mellom ulike typer barnehager.
Statistikken sier derfor kun noe om hvor
stor andel som har en eller annen form for
barnehagetilbud, uavhengig av barnehage-
type og oppholdstid.

5. Opptaket for barnehagene var ennå ikke
ferdig da undersøkelsen ble gjennomført.

6. Mødrene ble bedt om å angi grad av
enighet med følgende utsagn om konse-
kvenser av kontantstøtten: Kontantstøtten
vil
1. føre til større valgfrihet blant småbarns-

foreldre
2. føre til at flere kvinner vil redusere ar-

beidstiden
3. føre til at flere menn vil redusere ar-

beidstiden
4. føre til at flere barn vil være hos dag-

mamma heller enn i barnehage
5. føre til at barnehageutbyggingen vil

stoppe opp
6. føre til at det blir lettere å få barne-

hageplass
7. føre til at mange barn vil bli tatt ut av

barnehagen av økonomiske grunner
8. føre til at foreldre og barn får mer tid

sammen.
Utsagn nr. 1, 3, 6 og 8 er positivt ladet, dvs.
at de som er enige i utsagnene her define-
res som positive til kontantstøtte. De øvrige
utsagnene er negativt ladet, dvs. at de som
er enige i utsagnene defineres som negative
til kontantstøtte.

7. Mødrene ble bedt om å angi hvor gode
eller dårlige de vurderte åtte ulike tiltak å
være.
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1. I undersøkelsen bad vi barnas mødre om
å svare også for sin ektefelle/samboer. Det
er ikke sikkert at ektefelle/samboer alltid er
barnets far, men siden det her er snakk om
små barn antar vi at det i de fleste tilfellene
vil dreie seg om barnets far. Derfor vil vi
bruke benevnelsen "far" i denne artikkelen.
Siden det er mor som har svart også for far,
kan det ha virket inn på fordelingene.

8. Kostnadene for kontantstøtten er bereg-
net ut fra et anslag om at 70 prosent av
foreldrene til ettåringene vil bruke ordnin-
gen fullt ut. I tillegg regnet man med at en
av fire vil kombinere kontantstøtten med
deltidsbarnehage. Videre ble det anslått at
50 prosent av foreldrene til toåringene vil
bruke ordningen fullt ut, i tillegg til at en
av fire vil kombinere med deltidsbarnehage
(St.prp. nr. 53 1997-1998).
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Barnehager og kontant-
støtte i et fordelings-
perspektiv

Subsidiene til barne-
hager har i størst
grad kommet foreld-
re med høyere inn-
tekter til gode. Økte
overforinger gjen-
nom kontantstøtten
vil dreie subsidie-
strommen mer i ret-
ning av familier med
lavere inntekter. En
slik økt rettferdighet
har sine kostnader
dersom færre barn
får glede av de sosia-
le og pedagogiske
goder ved barne-
hageopphold. For
barn i kontantstøtte-
alder synes det å bli
okt etterspørsel etter
dagmammaer og
mindre etterspørsel
etter barnehageplas-
ser. Kontantstøtten
synes imidlertid ikke
i nevneverdig grad å
redusere ettersporse-
len etter barnehage-
plass for de eldste
barna.

Lars Gulbrandsen og
Tale Hellevik

Barnehagetilbudet ble raskt utbyg-
get i Norge. Så sent som i 1970 fan-
tes det ikke barnehageplasser til
mer enn 3 prosent av barna under
skolepliktig alder (Gulbrandsen og
Ulstrup Tønnessen 1988a). I 1980
hadde drøyt 20 prosent fått plass,
mens man i 1990 nådde en dek-
ningsgrad på 36 prosent (SSB
1997). Det hadde da lenge vært
bred politisk oppslutning om målet
om full barnehagedekning. Rundt
1990 kunne det synes som om man
fortsatt var langt unna dette målet.
Målgruppen ble imidlertid redusert
som følge av andre reformer. Med
utvidet omsorgspermisjon og senket
skolealder ville etter hvert to hele
årskull forsvinne fra køen. Siden
heller ikke alle foreldre ønsket bar-
nehageplass, var avstanden mellom
det eksisterende tilbud og små-
barnsforeldres faktiske etterspørsel
etter hvert blitt ganske beskjeden
(Gulbrandsen 1991, Blix 1993).

Da barnehager var barnevern
Med barnehagedrift følger det di-
rekte og indirekte ulike goder. Like
etter krigen var det en nær forbin-
delse mellom barnehager og barne-
vern. I 1950-åras idealfamilie, med
hjemmeværende mor og utearbei-
dende far, var det ingen plass eller
behov for barnehager. Med en dek-
ningsgrad på landsbasis på knapt 2
prosent, kunne selvsagt ikke barne-
hager bli noe annet enn et tilbud til
svært få familier med store behov
for assistanse. Det er betegnende at
den viktigste utdanningsinstitusjo-
nen for personalet bar navnet Bar-
nevernsakademiet. Administrativt
lå barnehagene under Sosialdepar-
tementet, og mellom 1965 og 1976
ble den offisielle statistikken om
barnehager presentert sammen
med barnevernsstatistikk i SSBs år-
lige publikasjon "Barneomsorg".

Barnehager som pedagogisk
og økonomisk gode
I Oslo var barnehager langt mer
vanlig enn ellers i landet. I 1965 var
over halvparten av landets barneha-
geplasser å finne i hovedstaden,
som kunne tilby plass til hvert tien-
de barn (Gulbrandsen og Ulstrup
Tønnessen 1988b). Med såpass høy
dekning måtte tiltaket nødvendigvis
få en langt mer sammensatt bruker-
gruppe. Ideer og tanker cm barne-
hager som et tilbud til barn flest,
med vekt på de generelle sosialpe-
dagogiske og utviklingspsykologiske
sider ved barnehager, kom da også
etter hvert sterkere i fokus. I en om-
fattende utredning tidlig på 1970-
tallet (NOU 1972:39), fikk barns
behov på ulike alderstrinn en frem-
trendende plass i begrunnelsen for
utbyggingen av det man nå hadde
begynt å kalle førskoler. Argumen-
ter basert på barnevern og på
foreldrenes behov for tilsyn fikk til
sammenlikning relativt liten plass i
utredningen.

For yrkesaktive foreldre var, den
gang som nå, tid en sentral faktor.
Barnehager gav modre tid til å være
yrkesaktive mens de hadde små-
barn. Barnehageutbyggingen har
dermed vært et avgjørende virke-
middel for økt likestilling. Samtidig
har barnehager viktige økonomiske
sider. De fleste vil benytte den fri-
gjorte tiden til arbeid som øker fa-
miliens inntekter. I tillegg er barne-
tilsyn en arbeidsintensiv tjeneste
som er svært dyr å produsere. De
som får plass til sine barn i barne-
hager, bruker en tjeneste som kos-
ter langt mer for stat og kommune
enn brukerne selv betaler, differan-
sen øker jo yngre barn det dreier
seg om. Barnehager representerer
dermed også overføringer av forde-
lingspolitisk interesse.



Mors utdanningl

Totalt Lav Hoy     

1992 2 	1998	 19922 	 1998 	 1992 2 	1998

Plass i barnehage
	

37 	 49 	 34 	 43 	 47 	 57
Basis (N)
	

(938) 	 (3 298) 	 (712) 	 (1 805) 	 (234) 	 (1 402)

Lav utdanning vil si til og med fullført videregående skole/gymnas, høy utdanning påbegynt eller fullført
universitets- eller høyskoleutdanning
2 Undersøkelsestidspunktet er forskjellig i 1992 (om hosten) og 1998 (om våren). Dette har bl.a. hatt
betydning for registreringen av påbegynt skolegang, en kategori som er fraværende i 1998, men som
sammenlagt har en andel på 4 prosent i 1992. For å gjøre fordelingene sammenliknbare er denne gruppen
føyd til barnehagekategorien i 1992
Kilde: Norsk Gallup (1992), SSB (1998).
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Ser man på barnehager som arena-
er som skaper pedagogiske og so-
siale goder, altså noe langt mer enn
tilsyn i den tiden foreldre har andre
gjøremål, blir det viktig at flest mu-.
lig barn får del i de goder barneha-
ger representerer, helt på linje med
skolegang litt senere i livet. Full
dekning er i den forbindelse noe
mer enn barnehageplass til alle som
vil ha plass. Det er nå nesten ingen
småbarnsforeldre som motsetter
seg at barn oppholder seg i barne-
hager (Gulbrandsen 1996), men
det er fortsatt langt fra alle som ak-
tivt etterspor plass. Skal man unngå
at barnehagegodene fordeles på
grunnlag av en sosialt sett meget
skjev etterspørsel, synes brukerbe-
talingen å måtte senkes betydelig
(Gulbrandsen 1993). Dette ble for
Øvrig foreslått av det utvalget som
midt på 1990-tallet utredet overfø-
ringer til barnefamilier. Utvalget
foreslo et gratis pedagogisk tilbud,
såkalt kjernetid, på inntil 20 timer
pr. uke til alle barn i alderen tre til
fem år (NOU 1996:13).'

For barn under tre år var det ikke
mulig for utvalget å komme frem til
noen tilsvarende bred enighet. På
slutten av 1980-tallet var kontant-
stone blitt lansert som alternativ
eller supplement til barnehagesub-
sider. Dette skjedde i en situasjon
da tilbudet til ett- og toåringer var
lavt, men samtidig var det et bety-
delig innslag av foreldre som over-
hodet ikke ønsket å gjøre bruk av
barnehager så tidlig i barnets livs-
løp (Blix og Gulbrandsen 1993).
Etterspørselen etter barnehageplas-
ser til ett- og toåringer var også slik
sosialt fordelt, at en generell økning
av overføringene til barnehager for
denne aldersgruppen snarere ville
øke enn redusere den sosiale ulik-
heten i bruk av barnehager (Gul-
brandsen 1993). I det nevnte over-
føringsutvalget ville et flertall
kanalisere flere midler til barneha-

gedrift for de minste barna, mens et
mindretall ville satse på kontant-
stone. Det var mindretallets forslag
som stortingsflertallet etter siste
valg falt ned på, men vedtaket var
enda klarere basert på prinsippet
om likhet i overføring .er: Størrelsen
på kontantstøtte ble bestemt ut fra
beregnet verdi av størrelsen på den
statlige subsidieringen av den bar-
nehageplassen man ikke benyttet.

Fortsatt sosialt skjev forde-
ling av barnehageplasser
Gulbrandsen og Ulstrup Tønnessen
(1988a) sammenstilte for 10 år si-
den data fra tilgjengelige undersø-
kelser om barnetilsyn, og konklu-
derte med at okt tilbud av barneha-
ger så langt hadde ført med seg økt
sosial skjevhet i fordelingen av plas-
sene. Funnet ble forklart med at
fordelingen av plasser i økende
grad ble styrt av etterspørsel når
tilbudet ate. Den skjeve fordelin-
gen er bekreftet av senere undersø-
kelser. Basert på data fra 1991 fant
Blix (1993) en klart økende bruk av
barnehagetilbudet med økende ut

danning. Basert på	 -
 fant Kristiansen (1993)

samme ulikhet mellom foreldre
med høy og lav utdanning, samt
klart mer bruk av barnehager blant
høyere funksjonærer enn blant lave-
re, som igjen kom klart foran arbei-

dere. Forskjellen mellom utdan-
ningsgruppene hadde okt fra 1987
til 1991. De samme typer ulikhet
kom tydelig frem også i levekårsun-
dersøkelsen fra 1995 (NOU
1996:13).

Tabell 1 er basert på data fra Norsk
institutt for forskning om oppvekst,
velferd og aldrings (NOVA) (tidli-
gere INAS) undersøkelse fra 1992
og på SSBs undersøkelse våren
1998, begge gjennomført som opp-
drag for Barne- og familiedeparte-
mentet. 2 Selv om barnehagedeknin-
gen har økt betydelig fra 1992 til
1998, finner vi fortsatt samme klare
forskjell i barnehagebruk avhengig
av mødrenes utdanningsnivå.

Ulikheten i barnehagebruk gjenfin-
nes for barn på alle alderstrinn (ta-
bell 2). Tverrsnittet viser videre at
fra og med den nest yngste alders-
gruppen (født i 1996), varierer an-
delen barn der det søkes om plass
lite avhengig av mødrenes utdan-
ning. Det kan med andre ord se ut
som forklaringen på den sosialt
skjeve fordelingen, er at foreldre
med høy utdanning (brisker plass,
tidligere for sine barn enn de med
lav utdanning, og derfor er først ute
med å søke. Denne forskjellen kom-
mer klart til uttrykk for foreldre
med barn født i 1997. Det er god
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grunn til å tro at vi ville ha funnet
samme forskjell ett år i forveien. En
slik forskjell i søkeaktivitet for ett-
åringer våren 1997 vil vi våren
1998 registrere som forskjeller med
hensyn til hvem som har plass for
sine toåringer (barn født i 1996).
De søknader vi har registrert våren
1998 for toåringer, vil først kunne
resultere i plass etter sommeren
1998, og da fore til en fordeling lik
den vi i tabellen finner for treArin-
ger (barn født i 1995).

Tabell 2 gir altså ingen indikasjon
på ulik behandling av søkere fra uli-
ke sosiale lag, men derimot en helt
kurant behandling av en søkermas-
se der de med høy utdanning har
en tendens til å ønske barnehage-
plass for sine barn når de er yngre.
I tillegg synes det som om vi står
overfor en gruppe som bestemmer
seg for å styre unna barnehagene.

Fra treårsalderen blir andelen barn
der det ikke søkes om plass ikke
nevneverdig redusert. Dersom mor
har lav utdanning kan det synes
som om hvert fjerde barn overhodet
ikke får noen glede av barnehagetil-
budet. Dette er bare tilfellet for
hvert tiende barn dersom moren
har høyere utdanning.

Fortsatt redusert bruk av
dagmamma
Bruk av dagmamma ate gjennom
hele 1980-tallet. I 1980 brukte 12
prosent av foreldrene dagmamma,
en andel som i 1989 hadde økt til
22 prosent. 20 prosent av barna
under skolepliktig alder ble på det-
te tidspunktet passet av dagmamma
eller praktikant (Blix og Gulbrand-
sen 1992). Deretter gikk bruken
noe nedover, og var høsten 1992
redusert til 12 prosent av alle barn i
aldersgruppen null til seks år (Blix

og Gulbrandsen 1993). 3 Totalforde-
lingene i tabell 3 viser at den be-
skjedne, men jevne tilbakegangen
for dagmammaer har fortsatt. Både
i 1992 og 1998 er bruken størst for
barn mellom ett og to år, alders-
gruppen som er berettiget til kon-
tantstøtte fra 1. august i år. Tidlig
på 1990-tallet var dagmammabruk
sosialt jevnt fordelt (Blix og Gul-
brandsen 1992). Våren 1998 var
dette fortsatt tilfelle. Uansett om
barnets mor har høy eller lav ut-
danning, er prosentandelen som
bruker dagmamma eller praktikant
den samme.

Kontantstøtte og bruk av
barnetilsyn
Undersøkelsen i 1998 ble gjennom-
fort i mars og april, altså før kon-
tantstøtten var vedtatt innført4 og
ordningens detaljer var endelig ut-
formet. De som var berettiget til

1997 	 1996 1995 1994 1993 1992

Lav Hoy Lav Høy Lav Høy Lav Høy Lav Høy Lav Høy

Har Plass 5 10 26 45 47 58 61 75 66 85 70 84
Har søkt plass 22 40 25 31 25 30 16 12 8 6 4 4
Har ikke søkt 73 49 48 24 27 12 23 12 26 9 26 12 
Basis (N)

(395) (299) (424) (327) (205) (157) (238) (204) (228) (193) (231) (154)

Kilde: SSB

Totalt
	

1 år
	

2 år
	

3 år
	

4 år
	

5 år
	

6 år

1992 	 1998 	 1992 	 1998 	 1992 	 1998 	 1992
	

1998 	 1992
	

1998 	 1992 	 1998 	 1992 	 1998

Passet av dag-
mamma/
taNj .ictil(ant2 	• .	 • -1.5 	 .1 2 . .	 2 1... 	 15 	 16	14	 11 	 15 • 	 .7, 	 11

	

7  	 7
Basis (N) 	 (823) (2 743) 	 (126) 	 (766) 	 (166) 	 (533) 	 (131) 	 (428) 	 (144) 	 (437) 	 (132)

	
(432)
	

(124)
	

(147)

Inndelingen i aldersgrupper er slik at '1 år' inkluderer barn mellom 1 og 2 år, '2 år' barn mellom 2 og 3 år osv. Når det gjelder kategorien '6 år', omfatter denne for
1998 kun barn opp til 6 år og 4 mnd. Dette fordi undersøkelsen ble gjennomfort våren 1998, og de eldste barna som er med er født i januar 1992. Denne aldersgrup-
pen er fullstendig for 1992-undersokelsen
2 Alene eller i kombinasjon med andre tilsynsordninger
Kilde: Norsk Gallup (1992), SSB (1998)



Forventet tilsynsordning

	

etter kontantstøttens 	 Tilsynsordning per i dag
	innføring (for barn født

	
(for barn født mellom

Tilsynsordning 	 mellom 1.8.97 og 31.1.98) 1 	1.8.96 og 31.1.97) 2

Foreldre (foresatte)
Slektning
Dagmamma/praktikant
Barnehage
Deltidsbarnehage
Barnehage og  dagm./prakt.
Dagm./prakt, komb. med andre
tilsynsordninger 5

Barnehage komb. med andre
tilsynsordninger
Foreldre komb. med tilsynsordninger
utenom dagm./prakt. eller barnehage
Annet
Vet ikke
Ubesvart
Basis (N)

1 Ved å sette nedre aldersgrense ved 1.8.97, omfatter gruppen barn der foreldrene har kunnet planlegge
tilsynsordning ved ettårsalder ut fra at barnet er berettiget til kontantstøtte i det fødselspermisjonen går ut.
Ovre aldersgrense, januar 1998, er den siste måneden som er fullt representert i undersøkelsesutvalget
2 For sammenlikning viser tabellen fordelingen for barnegruppen født ett år tidligere. Disse barna er mellom
1 år og 3 md. og 1 år og 9 md. på undersøkelsestidspunktet, mao. i kontantstottealder hadde ordningen
allerede vært innført. Ved at de to gruppene er like i forhold til tid på året barna er født, fjernes denne
faktorens eventuelle betydning for valg av tilsynsordning
3 Andelen består av barn der foreldrene har svart at de ikke vil benytte kontantstøtten, og at de har eller har
søkt om barnehageplass. Det antas at disse foreldrene ønsker å ha barnet i barnehage fulltid forutsatt at de
får plass
4 Her mangler det opplysninger om hvilke andre tilsynsordninger man har tenkt å kombinere med deltids-
barnehage
5 Utenom barnehage

Utenom dagmamma eller praktikant
Kilde: SSB

støtte, ble spurt om de ville benytte	 aktivitet. Dette blir nødvendigvis
seg av ordningen, og hvordan de	 noe usikre data, men vi vil, med
ville innrette barnetilsyn og yrkes-	 dette forbehold, se på forventet

Etter kontantstøttens
innføring (for barn født 	 I dag (for barn født mellom

mellom 1.8.97 og 31.1.98) 	 1.8.96 og 31.1.97)

Lav
	

Hoy 	 Lav Hoy

25
39

(157)

Passet av dagmamma/praktikant"
	

28
	

50
	

21
Plass i barnehage' 	 10

	
23
	

18
Basis (N)
	

(184)
	

(151)
	

(211)

1 Alene eller i kombinasjon med andre tilsynsordninger, inkludert hverandre (det siste betyr at de barna som
både passes av dagmamma/praktikant og har plass i barnehage, er med i prosentandelene for begge
tilsynsordningene)
Kilde: SSB 

35
2

12
5 3

1 4

6

19

4

12

1
4

(339)

33
5

12
20 

10

10
2

2
(383)
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bruk av barnetilsyn for det årskull
av barn som nå kan få kontantstøt-
te. Deretter vil vi undersøke om for-
ventet bruk av kontantstøtte endrer
barnetilsynet for de foreldre som
også har eldre barn under skole-
pliktig alder.

I tabell 4 har vi forsøkt å estimere
barnetilsyn høsten 1998 for den
første gruppen av barn som vil be-
gynne å få kontantstøtte fra 1. au-
gust 1998, og hvor vi finner de
mødrene som går direkte fra fød-
selspermisjon til mulig bruk av kon-
tantstøtte. Dette er foreldre med
barn født fra og med 1. august
1997 til og med 31. januar 1998. Vi
sammenlikner det estimerte resulta-
tet5 for denne gruppen med barne-
tilsynet våren 1998 for det foregå-
ende tilsvarende årskullet, nemlig
foreldre med barn født mellom
1. august 1996 og 31. januar 1997.

Sammenlikningen av de to årskulle-
ne viser at vi kan forvente redusert
bruk av barnehager og økt bruk av
dagmammaer. Barnehage alene el-
ler kombinert med andre tilsynsord-
ninger reduseres fra 26 til 16 pro-
sent, mens bruk av dagmamma/
praktikant, alene eller i kombina-
sjon med annet tilsyn, øker fra 24
til 37 prosent.

Tabell 5 viser hvordan mødre med
ulik utdanning forventer å organi-
sere sitt barnetilsyn for ettåringer,
sammenliknet med de ordningene
som ble brukt våren 1998 for det
foregående årskullet. Den mest
markerte endring er å finne blant
mødre med høy utdanning. Her er
den antatte økningen i bruk av dag-
mamma/praktikant større enn re-
duksjonen i bruk av barnehage. For
mødre med lav utdanning er det
slik at endringene i de to tilsynsfor-
mene omtrent oppveier hverandre.
Det er vanskelig å finne noen klare
tegn i denne tabellen på at foreldre
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Husholdningens årsinntekt i 1997 (i 1 000 kroner)

Bruk av kontantstøtte Under 251 	 251-350 	 351-420 	 421-500 	 Over 500
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familier med de høyeste inntekter
fikk de høyeste statlige barnehage-
subsidier.

Vil bli tatt ut av barnehage
Vil få forkortet oppholdstid
Vil beholde barnehageplass
Har ikke barnehageplass
Vet ikke
Ubesvart
Basis (N)

vil bruke mer tid sammen med sine
barn. Mødre med høy utdanning
kan imidlertid synes å forvente å få
en økt fleksibilitet, men dette synes
vel så mye å dreie seg om valg av
barnetilsyn og tid til inntektsgiven-
de arbeid som tid til samvær med
barna.

Vi har tidligere berørt de fordeler
og goder som barn forventes å få
med seg fra barnehager. Det ville
være en svært uheldig bieffekt av
kontantstøtteordningen dersom for-
eldre som fikk kontantstøtte tok
eldre barn ut av barnehagen. Som
vi ser av tabell 6 synes dette fore-
løpig ikke å ha noe problematisk
omfang. Bare 4 prosent av barn i
alderen tre til fem år med yngre
søsken som får kontantstøtte, vil bli
tatt ut av barnehagen. Den største
endringen består i planer om redu-
sert oppholdstid (13 prosent).
Siden 29 prosent ikke vet eller ikke
har besvart spørsmålet, er tallene
noe usikre. Andre kolonne i tabell 6
viser hvor store andeler de ulike
grupper i tabellens første kolonne
utgjør av hele barnebefolkningen i
alderen tre til fem år. Bare 1 pro-
sent av norske barn i denne alders-
gruppen vil bli tatt ut av barneha-
gen som følge av at foreldre hever
kontantstøtte for yngre søsken,

4

	

13 
	

3

	

24
	

5

	

30
	

6

	

4  
	

1

	

25   	 5

	

(528)
	

1 703)

mens 3 prosent av barna vil få kor-
tere oppholdstid i barnehagen.

Kontantstøtte og inntekts-
fordeling
Som tidligere nevnt, koster det
langt mer å drive barnehager enn
det foreldrene betaler. Basert på
data fra 1991 fant Blix (1993) at
det var gruppen av foreldre med
høyest inntekt som fikk de største
barnehagesubsidiene. Thoresen
(1994) trakk samme konklusjon på
grunnlag av data fra 1990. Thore-
sen (1996a) har senere stilt spørs-
målet om den sterke økningen av
barnehagedekningen i første halv-
del av 1990-tallet har redusert
denne ulikheten, men svaret er
benektende. Basert på levekårsun-
dersøkelsen fra 1995 fant han at
det fortsatt var slik at småbarns

Vil benytte ordningen
Vil ikke benytte ordningen
Vet ikke
Basis (N)

På oppdrag fra det nevnte overfø-
ringsutvalget utredet Thoresen
(1996b) også inntektsmessige kon-
sekvenser av forslaget om gratis
kjernetid for de eldste førskolebar-
na, samt tilsvarende konsekvenser
av ate overføringer til ett- og to-
åringer, både av ate overføringer
til barnehagedrift og av økte over-
føringer gjennom en kontantstøtte-
variant. Han konkluderte med at
forslaget om gratis kjernetid til de
eldste barna ville gi størst økning i
barnehagesubsidier til de barnefa-
milier som tjente minst. For ett- og
toåringer ville ikke økt driftstøtte i
særlig grad påvirke inntektsforde-
lingen, mens den analyserte kon-
tantstøttevarianten ville ha en viss
utjevnende effekt.

Vi kan nå supplere disse beregnin-
gene med data om foreldres faktis-
ke preferanser for de ulike alterna-
tivene. Når det gjelder bruk av kon-
tantstøtte, er forskjellen mellom ut-
danningsgruppene vel så klare som
ved bruk av barnehager, men i mot-
satt retning. Blant familier der mor
har lav utdanning vil 64 prosent be-
nytte kontantstøtte, dersom mor
har høy utdanning reduseres ande-
len til 46 prosent. Som vist i tabell
7 er den forventede bruk av
kontantstøtte mest utbredt i den

	3-5-åringer med søsken der
	

I andel av alle
Barnehagebruk
	

kontantstøtten vurderes bruktl
	

3-5-åringer

' Foreldrene har svart enten ja eller vet ikke på hvorvidt de har planer om å benytte kontantstøtten
Kilde: SSB

	67 	 63 	 56 	 54 	 43

	

14 	 14 	 18 	 20 	 33

	

19 	 24 	 26 	   26 	 24

	

(286) 	 (341) 	 (304) 	 (314) 	 (305)

Kilde: SSB
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femdelen av de spurte som tjente
minst, og faller jevnt med økende
inntekt (se forøvrig Dales artikkel i
dette nummeret av Samfunnsspei-
le t) .

Oppsummering og vurdering
I en kort tidsskriftartikkel er det
ikke mulig å gå inn på alle viktige
konsekvenser av kontantstøtteord-
ningen. Vi har konsentrert oss om
barnetilsynsordninger i et forde-
lingspolitisk perspektiv. Kontant-
støtten har da også opplagt en klar
fordelingseffekt. Ordningen gir økte
overføringer til småbarnsfamilier
som ikke nyter godt av de statlige
barnehagesubsidiene. Har man som
mål at alle skal ha nøyaktig like sto-
re subsidier, har ordningen opplagt
en gunstig fordelingsprofil. Spørs-
målet man kan stille, ikke minst i
en finanspolitisk sammenheng, er
om dette er en effektiv form for
omfordelingspolitikk, ikke minst
siden ordningen også vil føre med
seg kostnader og uforusette virk-
ninger. Ordningen vil subsidiere de
helt private tilsynsordningene, og
synes å ville gi økt dagmammavirk-
somhet, sannsynligvis også medføre
økt pris på slike tjenester.

En mulig konsekvens, som sterke
økonomiske insentiver taler for, er
at foreldre som velger kontantstøt-
te, og som også har eldre barn, vil
ta disse ut av barnehagen. En direk-
te følge av kontantstøtte ville da bli
at et betydelig antall barn gikk
glipp av de sosiale og pedagogiske
goder barnehager representerer.
Foreløpig er det liten grunn for slik
bekymring. Bruken av barnehager
synes i liten grad å reduseres som
følge av kontantstøtten, men det er
et visst innslag av foreldre som vil
benytte seg av redusert oppholds-
tid. Dersom det virkelig er slik at
barnehager er svært bra for barn, er
det et langt større problem, helt
uavhengig av kontantstøtten, at et

stort antall barn vil møte opp på sin
første skoledag, uten på forhånd å
ha hatt glede av barnehageopphold.

Her bør regjeringen vurdere å hen-
te frem fra skuffen overføringsut-
valgets forslag om gratis kjernetid.
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Småbarnsforeldre i SSBs undersø-
kelse har svart ut fra den situasjon
de var i våren 1998, med betydelig
usikkerhet rundt kontantstøtteord-
ningens gjennomføring. De faktiske
endringene kan bli mindre enn hva
foreldrene regnet med, men de kan
også bli mer omfattende. Mer eller
mindre systematisk journalistisk ar-
beid i deler av trygdeetaten, kan
tyde på at det blir mer bruk av kon-
tantstøtte enn forventet ut fra hva
folk svarte i undersøkelsen. Her vil
vi først få mer sikker kunnskap når
Rikstrygdeverket presenterer sin
statistikk over søknader om kon-
tantstøtte, og etter at SSB neste vår
har fått re-intervjuet de samme
foreldrene og kartlagt hvordan de
faktisk har innrettet seg i de første
månedene med en kontantstøtte-
ordning.

1. Med unntak av representanten for Nor-
ges Kvinne- og Familieforbund, gikk et sam-
let utvalg inn for forslaget.

2. Norsk Gallup stod for innsamlingen av
datamaterialet i 1992, Statistisk sentralbyrå
i 1998. Undersøkelsene er omtalt og doku-
mentert i Blix og Gulbrandsen (1993) og i
Rønning (1998).

3. At dagmamma-andelen for 1992 er noe
høyere i tabell 3 skyldes at vi i sammen-
likningen mellom de to tidspunkter har ute-
latt det yngste årskullet på begge tidspunkt.

4. Dette skjedde 11. juni.

5. Barnetilsyn høsten 1998 er estimert ut
fra spørsmål om man vil benytte kontant-
støtte og hvilken tilsynsform man i tilfelle
vil benytte seg av. Vi antar at de som ikke
vil benytte kontantstøtte og har barnehage-
plass vil fortsette med dette, samt at de som
har søkt om barnehageplass, vil få plass.
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Småbarnsmødre v il jobbe
mindre, men får det ikke til

En av tre småbarns-
modre skulle gjerne
redusert arbeidsti-
den. Ikke overrasken-
de gjelder dette sær-
lig kvinner med lang
arbeidstid. Mer over-
raskende er det at
kvinner med menn
som gjør ganske mye
husarbeid, også har
slike ønsker i særlig
grad. Mange kvinner
som vil jobbe mindre
har romslig økonomi
og en nokså forståel-
sesfull arbeidsgiver,
men likevel går de
ikke ned i arbeidstid
slik de sier de vil.

Ragni Hege Kitterod

Med innføringen av kontantstøtte
til småbarnsforeldre har man øns-
ket å gi foreldre mer tid til selv å ha
omsorg for sine barn, og en reell
valgfrihet i hvilken omsorgsform de
vil benytte. Videre ønsker man å få
større likhet mellom ulike grupper
av foreldre i offentlige overføringer
til barneomsorg (St.prp. nr. 53,
1997-98). Debatten om kontant-
state har aktualisert en rekke tema
og konfliktlinjer, men tilhengere og
motstandere av reformen er enige
om at mange småbarnsforeldre (bris-
ker mer luft og rom i hverdagen og
større fleksibilitet både med hensyn
til omsorgsform og arbeidstid.

Målet: Bedre tid for
småbarnsfamilier
Forholdet mellom yrkes- og familie-
liv er mye diskutert både i forsk-
ning og politikk de siste tiåra. Stort
tidspress i barnefamiliene, særlig
blant par hvor begge har inntektsgi-
vende arbeid, har vakt atskillig be-
kymring. Mens debatten om kon-
tantstøtte til småbarnsforeldre sær-
lig har dreid seg om behovet for
fleksibilitet i valg av barnetilsyn,
har man tidligere fokusert mer på
behovet for fleksibilitet i forhold til
yrkeslivet (se f.eks. arbeidstidsut-
valgets utredning, NOU 1987:9A og
9B), og til åpningstider og tilgjen-
gelighet i forretninger og privat og
offentlig service for øvrig (NOU
1984:13). På 1980-tallet hadde vi
en omfattende debatt om arbeids-
tidsreformer i tilknytning til ar-
beidstidsutvalgets utredning. Krav
om familievennlige arbeidstidsord-
ninger ble da fremmet med full
tyngde. Fra flere hold ble det hev-
det at arbeidslivet måtte forandres
slik at både menn og kvinner lettere
kan kombinere familie- og yrkesliv.

Mens arbeidstidsreformer lenge
først og fremst var et spørsmål for
fagbevegelsen, ble det på 1980-tal-
let også et kvinnepolitisk spørsmål.

Mange tok til orde for sekstimers
dagen som man mente ville lette
hverdagen for yrkesaktive foreldre,
og gi en jevnere deling mellom
menn og kvinner av både lønnet og
ulønnet arbeid. Mange argumenter-
te også for større fleksibilitet i ar-
beidstid og arbeidstidsordninger
både over døgnet, uka, året og livs-
løpet. ønsker om økt fleksibilitet og
valgfrihet, særlig i småbarnsfasen,
står fremdels sterkt (se f.eks. hand-
lingsprogrammet til Arbeiderpar-
tiets kvinnebevegelse 1998-2000).

Mye av argumentasjonen i forbin-
delse med debatten om kontantstøt-
te er basert på en erkjennelse av at
ulike grupper av kvinner (og av
menn) har ulike interesser og øns-
ker for tilpasninger i forhold til ar-
beidsliv og familie. En sentral anta-
kelse har vært at mange småbarns-
foreldre ønsker å bruke mer tid
sammen med egne barn og mindre
tid i yrkeslivet, men at stram øko-
nomi hindrer dem i å redusere ar-
beidstiden eller periodevis arbeide
hjemme på heltid. I denne artikke-
len diskuterer vi smabarnsmødres
tilfredshet med egen arbeidstid.
Analysen gjelder for alle mødre
med barn under skolepliktig alder,
ikke bare dem som er berettiget til
kontantstøtte. Vi viser hvor mange
som er fornøyde med sin nAværen-
de arbeidstid, hvor mange som
gjerne skulle arbeide mer, hvor
mange som ønsker å arbeide mind-
re, og hvor mange som mener de
har mulighet til å få redusert ar-
beidstid. Vi diskuterer også hvordan
slike opplysninger om ønsket ar-
beidstid skal tolkes. Opplysningene
er hentet fra en undersøkelse om
barnefamiliers tilsynsordninger, yr-.
kesdeltakelse og økonomi før innfø -

ringen av kontantstøtte, gjennom-
ført av Statistisk sentralbyrå våren
1998. Utvalget ble trukket blant
kvinner med barn under skolealder.
Opplysningene er samlet inn gjen-
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nom en postal spørreundersøkelse.
2 436 personer sendte inn utfylte
skjema. Dette utgjør en svarprosent
på 70. Opplegget for undersøkelsen
er nærmere omtalt i rammeteksten
nedenfor.

Analysene er foretatt blant mødre
som var i yrkesaktivt arbeid på
intervjutidspunktet (minst 1 time
pr. uke), og som ikke hadde lønnet
eller ulønnet permisjon fra yrkesli-
vet. 1 Dette gjaldt 58 prosent av de
gifte/samboende mødrene i under-
søkelsen og 52 prosent av de ensli-
ge. 2 Dette er atskillig lavere andeler
enn hva som kommer fram gjen-
nom arbeidskraftundersøkelsene,
hvor også modre med lønnet permi-
sjon regnes som yrkesaktive. Når vi
her har valgt å konsentrere analyse-.
ne om mødre som faktisk var yrkes-
aktive på intervjutidspunktet, er det
fordi disse daglig erfarer utfordrin-
gene med å kombinere kravene fra
familie og yrkesliv, og derfor har
bedre grunnlag enn modre med
permisjon for å vurdere hvorvidt

den arbeidstiden de har er den som
passer best eller ikke.

En av tre yrkesaktive modre
ønsker kortere arbeidstid
Deltakerne i undersøkelsen ble
spurt om den arbeidstid de for
tiden har er den som passer best,
eller om kortere eller lengre ar-
beidstid skulle passe bedre. Det ble
presisert at kortere eller lengre ar-
beidstid forutsetter at lønnen min-
ker eller øker i tilsvarende grad. De
ble også spurt om det var mulig å få
redusert arbeidstiden i nåværende
jobb. Slike opplysninger om ar-
beidstidspreferanser kan være vans-
kelige å tolke. Mange oppfatter nok
spørsmål om de er tilfredse med na-
værende arbeidstid og om de har
ønsker om alternative ordninger
som ganske hypotetiske. Det kan
også variere hvilke referanseram-
mer folk svarer innenfor, og hvilke
muligheter de tar i betraktning i
sine vurderinger. Opplysningene gir
likevel en pekepinn om i hvilken
grad folk ønsker mer rom for gjøre-

mål utenom jobben, og hvorvidt nå-
værende arbeidstid oppleves som
ideell eller ikke.

Spørsmål om tilfredshet med egen
arbeidstid stilles jevnlig i Statistisk
sentralbyrås levekårsundersøkel-
ser. 3 Analyser fra midten av 1990-
tallet viste at de fleste småbarnsfor-
eldre var fornøyde med sin arbeids-
tid, men at stadig flere, både blant
mødre og fedre, kunne tenke seg
kortere arbeidstid enn hva de had-
de. I 1995 ønsket 29 prosent av de
ansatte småbarnsmødrene i parfor-
hold kortere arbeidstid, mens bare
7 prosent gjerne ville ha lengre ar-
beidstid (Kitterød og Roals0 1996).
I 1991 var de tilsvarende andelene
henholdsvis 21 og 8 prosent. Blant
fedre i parforhold uttrykte 19 pro-
sent ønske om kortere arbeidstid i
1995, mot 15 prosent i 1991.

I kontantstøtteundersøkelsen i 1998
mente seks av ti gifte eller sambo-
ende småbarnsmødre at den ar-
beidstiden de hadde var den som
passet best. En av tre mente kortere
arbeidstid ville passe bedre, mens
ganske få, 3 prosent, gjerne ville
arbeide mer4 (tabell 1). Halvparten
av de enslige mødrene var tilfredse
med sin arbeidstid, 32 prosent øns-
ket kortere arbeidstid, mens 10 pro-
sent kunne tenke seg lengre ar-
beidstid (tabell 2). For gifte eller
samboende mødres vedkommende
kan det altså se ut til at utviklingen
fra første halvdel av 1990-tallet
med at stadig flere ønsker kortere
arbeidstid, fortsatt gjør seg gjelden-
de. Tallene i tabell 1 kan riktignok
ikke sammenlignes direkte med tal-
lene fra levekårsundersøkelsene,
ettersom tallene fra levekårsunder-
søkelsene også omfatter modre med
svangerskapspermisjon, mens disse
altså er holdt utenfor i analysene
fra 1998. Dessuten var tema for un-
dersøkelsene forskjellig og dermed
også den kontekst spørsmålene ble
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stilt innenfor. Levekårsundersøkel-
sene gir et bredt bilde av befolknin-
gens materielle og sosiale velferd.
Undersøkelsen som analyseres her,
fokuserte altså på barnetilsyn og
yrkesarbeid blant småbarnsmødre,
noe som kan ha gjort mødrene mer
bevisste på eventuelle tidskonflikter
i hverdagen. Videre kartlegger leve-
kårsundersøkelsene arbeidstidsøns-
ker bare blant ansatte, mens også
selvstendig næringsdrivende fikk
spørsmålet i foreliggende undersø-
kelse.

Flere prioriterer fritid
Ser vi bare på de ansatte mødrene i
1998, var det også her om lag en av
tre som ønsket kortere arbeidstid,
henholdsvis 35 og 33 prosent blant
ansatte i privat og offentlig virk-
somhet (tabell 1). Dette kan tyde
på at det faktisk er noe flere yrkes-
arbeidende mødre i dag enn i 1995
som kunne tenke seg kortere ar-
beidstid. En slik utvikling ville i til-
felle være i tråd med mer generelle
endringstendenser i folks tidspriori-
teringer. Undersøkelser om arbeids-
forhold og arbeidserfaringer viser
at kvinner og menn i større grad
prioriterte fritid og fritidsaktiviteter
framfor lønn og arbeid i 1997 enn
på slutten av 1980-tallet (Skjåk
1998). På spørsmål om hva de gjer-
ne ville bruke mer tid til, svarte re-
lativt flere i 1997 enn i 1989 at de
ville bruke mer tid til fritidsaktivite-
ter, husarbeid og samvær med ven-
ner og familie, mens færre ville bru-
ke mer tid til lønnet arbeid.

Også det faktum at arbeidstiden
blant mødre har økt noe siden
midten av 1990-tallet, kunne tilsi at
ønsker om kortere arbeidstid er
blitt vanligere. ønsker om nedsatt
arbeidstid er nemlig, ikke overras-
kende, mest utbredt blant mødre
med lang arbeidstid (tabell 1). De
siste åra har det vært en viss for-
skyvning mot mer heltidsarbeid og

Utdanningsnivå
Ungdomsskole-/videregående
Universitets-/høgskolenivå I
(13-14 Ars utdanning)
Universitets-/høgskolenivå  II eller mer
(15 års utdanning eller mer)  	 58

Ansatt, privat virksomhet
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Selvstendig næringsdrivende
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Husholdningens bruttoinntekt
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600 000 kr eller mer
	 55
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Ja, ofte/av og til
Ja, en sjelden gang
Nei, aldri

Antall små barn
Ett
To eller flere

Mannens deltakelse i hus- og
omsorgsarbeidet
Liten
Middels
Stor

lange deltidsordninger blant yrkes-
aktive småbarnsmødre (Statistisk
sentralbyrå 1995 og 1998a). Videre
har par med barn under skolealder
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fått bedre økonomi i perioden
(Statistisk sentralbyrå 1998b). Flere
kan dermed ha fått råd til å vurdere
redusert arbeidstid. Ønsker om
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0
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i Det var også noen som hadde kombinasjonsordninger. Antallet observasjoner var her så lavt, at det ikke
vises prosenttall for denne gruppen
Kilde: Undersøkelse om barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av
kontantstøtte, Statistisk sentralbyrå 1998
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som undersysselsatte (se note 4),
ønsker å arbeide lang deltid (Statis-
tisk sentralbyrå 1998a). Vi vet hel-
ler ikke hva som hindrer disse mød-
rene i å arbeide mer. Både etter-
spørsels- og tilbudsfaktorer kan
tenkes å ha betydning. Muligens er
ikke arbeidsgiver villig til å utvide
arbeidstiden, og muligens kan
manglende barnetilsyn eller andre
forhold tilknyttet hjem og familie
gjøre det vanskelig 5. trappe opp
innsatsen i yrkeslivet.

Utdanningsnivå
Ungdomsskole-/videregående skolenivå 	
Universitets-/høgskolenivå
(13 års utdanning eller mer)

Virksomliet2

Ansatt, privat virksomhet
Ansatt, offentlig virksomhet

Husholdningens bruttoinntekt
-199 000 kr
200 000 kr eller mer

Vansker med løpende utgifter
Ja, ofte/av og til
Ja, en sjelden gang
Nei, aldri

kortere arbeidstid kan også være
resultat av at selve yrkesarbeidet
oppleves slitsomt, ikke bare av tids
konflikter mellom hjem og jobb. Vi
vet fra andre undersøkelser at sta-
dig flere føler at arbeidsdagen sty-
res av tidsfrister, fastlagte rutiner
og krav fra kunder og klienter (An-
dresen 1998). En slik utvikling kan
ha bidratt til at flere uttrykker øn-
sker om å arbeide mindre.

Som ventet, er det særlig mødre
med deltidsarbeid som kunne tenke
seg å bruke mer tid i yrkeslivet enn
hva de faktisk gjør (tabell 1). Dette
gjelder særlig dem som arbeider

11
	

12 	 (56)

(29)

12 	 12
	

(38)
4 	 5 	 (41)

(41)
(32)

	

9 	 8
	

(41)

	

(16) 	 (11)
	

(20)

	

(6) 	 (-)
	

(21)

under 20 timer pr. uke. Blant gifte
eller samboende oppgir her 11 pro-
sent at de gjerne ville arbeide mer.
ønsker om lengre arbeidstid ser
også ut til å være knyttet til stram
økonomi. Det er relativt flere som
ønsker å arbeide mer blant gifte el-
ler samboende mødre i husholdnin-
ger som ofte eller av og til har pro-
blemer med løpende utgifter, enn
blant dem som sjelden eller aldri
har slike problemer i husholdnin-
gen (tabell 1). Vi vet ikke hvilken
arbeidstid disse kvinnene ser som
ideell, men arbeidskraftundersøkel-
sene viser at mange av dem som
har kort deltidsarbeid og defineres

Mange mødre med god
økonomi ønsker kortere
arbeidstid
Det ser altså ut til at for lang ar-
beidstid er et mer utbredt problem
blant dagens småbarnsmødre enn
for kort arbeidstid. Sett på bak-
grunn av at arbeidsmiljøloven åp-
ner for nedsatt arbeidstid for ar-
beidstakere med omsorgsansvar,
kan det virke overraskende at så-
pass mange modre arbeider mer
enn det de anser som ideelt. 5 Etter-
som ønskene om kortere arbeidstid
gjelder uansett om lønnen reduse-
res, kan det ikke være økonomiske
forhold som hindrer mødre i å ar-
beide mindre. At økonomien ikke er
avgjørende, bekreftes også av tabell
1 hvor det framgår at mødre i hus-
holdninger som aldri har problemer
med løpende utgifter, like ofte som
andre modre, ønsker å redusere
innsatsen i yrkeslivet. Videre ser vi
at arbeidstidsønskene varierer med
husholdningens bruttoinntekt, slik
at mødre i husholdninger med høy
inntekt oftere ønsker å arbeide min-
dre enn mødre i husholdninger med
lavere inntekt. Ønsker om kortere
arbeidstid er også mer utbredt
blant mødre med utdanning på uni-
versitets- og høgskolenivå enn blant
dem med lavere utdanning. Deri-
mot er det liten forskjell mellom
offentlig og privat ansatte, og mel-
lom ansatte og selvstendig nærings-
drivende.

	52
	

31

	

(47) 
	

(26)

	

(51)
	

(43)

50
	

28

49 	 43

49
	

28
51
	

40

55 	 21 	 11 	 13
51 	 44 	 5

I Prosentandeler hvor prosentueringsgrunnlaget er lavere enn 25 er satt i parentes
2 Det var også noen selvstendig næringsdrivende og noen som hadde kombinasjonsordninger. Antallet
observasjoner i disse gruppene var så lavt, at det ikke vises prosenttall for denne gruppen
Kilde: Undersøkelse om barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av
kontantstøtte, Statistisk sentralbyrå 1998
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Rønning (1998a) påpeker at mød-
res arbeidstidsønsker også varierer
med arbeidstidsordning. ønsker om
kortere arbeidstid er mer utbredt
blant dem som har vanlig dagar-
beid enn blant dem som har andre
ordninger. 43 prosent av mødrene
med vanlig dagarbeid ønsker kor-
tere arbeidstid, mot 29 prosent av
dem som hadde skift- eller turnus-
ordninger og 14 prosent av dem
som hadde kvelds- eller nattar-
beid. 6 Muligens kan denne sam-
menhengen skyldes at mødre med
vanlig dagarbeid har lengre ar-
beidstid enn dem med andre ar-
beidstidsordninger, og at det først
og fremst er arbeidstidens lengde
som har betydning for ønskene om
kortere arbeidstid, ikke hvilken ar-
beidstidsordning man har.

En rimelig antakelse kunne være at
ønsker om kortere arbeidstid bun-
ner i stor arbeidsmengde hjemme,
slik at mødre med flere små barn
oftere enn dem med bare ett lite
barn kunne tenke seg å redusere
arbeidstiden, og at de som får lite
hjelp av ektefelle eller samboer
med husarbeidet oftere ønsker kor-
tere arbeidstid enn dem som har en
jevnere arbeidsdeling hjemme. Det
ser imidlertid ikke ut til at mengden
omsorgsforpliktelser har betydning.
MOdre med bare ett barn under
skolealder ønsker like ofte nedsatt
arbeidstid som modre med flere
barn under skolealder (tabell 1).

Ønsker kortere arbeidstid selv
om mannen stiller opp
hjemme
Ser vi på arbeidsdelingen hjemme,
går sammenhengen motsatt vei av
hva vi kunne forvente. Mødre med
ektefeller eller samboere som deltar
mye i husarbeidet, (brisker oftere
nedsatt arbeidstid enn dem som har
ektefeller eller samboere som tar
lite del i husarbeidet. 7 Muligens kan
denne sammenhengen forklares ved

at par hvor begge arbeider heltid
har en jevnere arbeidsdeling hjem-
me enn par hvor kvinnen arbeider
deltid, og at det egentlig er lengden
på kvinnens arbeidstid som har be-
tydning for ønskene om kortere ar-
beidstid, ikke graden av likedeling i
husarbeidet.

For å få et bedre bilde av hvilke for-
hold som har betydning for mødres
ønsker om kortere arbeidstid, har vi
gjennomført analyser som tar hen-
syn til flere forhold samtidig. 8 Her
beregner vi effekten av ulike fakto-
rer (arbeidstid, inntekt, antall barn,
grad av arbeidsdeling osv.) samti-
dig som andre forhold holdes kon-
stante. Det viser seg da at det først
og fremst er arbeidstidens lengde
og graden av likedeling i hus- og
omsorgsarbeidet som har betyd-
ning. Derimot har verken mors ut-
danningsnivå, størrelsen på hus-
holdningsinntekten eller hvorvidt
man har problemer med løpende
utgifter eller ikke, noen klar betyd-
ning. Uansett utdanningsnivå, type
virksomhet, husholdningsinntekt,
hvorvidt man har problemer med
løpende utgifter eller ikke, tallet på
barn under skolealder og graden av
likedeling av hus- og omsorgsarbei-
det, er det slik at mødre med lang
arbeidstid oftere ønsker å redusere
arbeidstiden enn modre med korte-
re arbeidstid. Og uansett arbeidsti-
dens lengde, utdanningsnivå, type
virksomhet, husholdningsinntekt,
hvorvidt man har problemer med
løpende utgifter eller ikke samt tal-
let på barn under skolealder, er det
slik at de som har ektefeller eller
samboere som deltar mye i hus- og
omsorgsarbeidet, oftere ønsker
nedsatt arbeidstid enn mødre med
ektefeller eller samboere som deltar
mindre hjemme.

Denne siste sammenhengen er
vanskelig å forklare. Det er altså
ikke slik som vi antydet ovenfor at

sammenhengen mellom arbeidsde-
ling hjemme og ønsket om kortere
arbeidstid (som vist i tabell 1), for-
svinner når vi kontrollerer for mød-
res arbeidstid. Muligens ligger for-
klaringen i at mødre med partnere
som deltar mye hjemme er mer kar-
riereorienterte enn andre mødre,
eller har mer ansvarsfulle jobber
som ikke så lett lar seg utføre på
deltid. Undersøkelsen inneholder
ikke informasjon om karriereorien-
tering eller graden av ansvar i yr-
kesarbeidet. Derfor kan vi ikke stu-
dere disse sammenhengene direkte.
Tolkningen stemmer imidlertid med
funn som er gjort i andre studier.
Eksempelvis fant Brandth og Kvan-
de (1992) at mødres inntekts- og
utdanningsnivå hadde stor betyd-
ning for hvorvidt fedre tok ut deler
av omsorgspermisjonen i forbindel-
se med fødsel eller ikke. Fedre med
partnere som hadde høy utdanning
og inntekt tok oftere permisjon enn
andre fedre. Nærmere analyser av
datamaterialet, hvor også andre
forhold trekkes inn, f.eks. ekte-
fellens eller samboerens arbeidstid
og utdanning, vil kunne bringe stør-
re klarhet i hvilke forhold som har
betydning for mødres ønsker om
kortere arbeidstid.

Problemer med tidspress og travel-
het antas ofte å være særlig utbredt
blant småbarnsmødre med full
jobb. Vel halvparten, 54 prosent, av
de gifte eller samboende mødrene
med full jobb (en vanlig arbeidstid
på minst 37 timer pr. uke) uttryk-
ker da også ønske om kortere ar-
beidstid (tabell 3). Dette tyder på at
mange finner det slitsomt å kombi-
nere omsorgsansvar for små barn
med fulltids innsats i yrkeslivet, og
at det generelt blir lite rom for akti-
viteter utenom jobben. Blant de
fulltidsarbeidende ser det ut til at
mødre i husholdninger med høy
inntekt oftere enn andre modre
ønsker kortere arbeidstid. Ellers er
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36
36

46 
50
62
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hadde problemer med løpende ut-
gifter var andelen 57 prosent. For
mange av de fulltidsarbeidende er
det altså lite som tyder på at økono-
mien er noe hinder for å redusere
arbeidstiden.

Nåværende
arb.tid

passer best

Alle

Vanlig ukentlig arbeidstid
37-39 timer 	 47
40-44 timer
	

39 
45 timer eller mer
	 43

Utdanningsnivå
Ungdomsskole-/videregående skolenivå 	 49
Universitets-/høgskolenivå  I
(13-14 års utdanning)
	

29
Universitets-/høgskolenivå II eller mer
(15 års utdanning eller mer)

Virksomhetl
Ansatt, privat virksomhet
Ansatt, offentlig	 virksomhet
Selvstendig næringsdrivende

Husholdningens bruttoinntekt
-399 000 kr

400 000-499 000 kr
500 000-599 000 kr
600 000 kr eller mer

Vansker med løpende utgifter
Ja, ofte/av og til
Ja, en sjelden gang
Nei, aldri

Antall små barn
Ett
To eller flere 	

Mannens deltakelse i hus- og
omsorgsarbeidet
Liten
Middels
Stor

det ingen klare sammenhenger.
Blant fulltidsarbeidende i hushold-
ninger med minst 500 000 kroner i
bruttoinntekt uttrykte vel seks av ti
ønsker om kortere arbeidstid. Blant
modre i husholdninger som aldri

Ettersom det var såpass få yrkesar-
beidende enslige modre med i un-
dersøkelsen, er det bare i liten grad
mulig å studere variasjon mellom
ulike gruppers arbeidstidsønsker. I
tabell 2 presenterer vi likevel tall
for noen utvalgte grupper. Usikker-
heten ved tallene er stor fordi det
er få observasjoner i hver gruppe.
Hovedinntrykket er imidlertid at vi
langt på vei finner det samme
mønsteret blant enslige som blant
gifte/samboende. Det er først og
fremst deltidsarbeidende som Øns-
ker lengre arbeidstid. ønsker om
kortere arbeidstid er vanligere blant
dem med lang enn blant dem med
kortere arbeidstid, vanligere blant
høyt enn blant lavt utdannede, og
vanligere blant dem med høy enn
blant dem med lav husholdnings-
inntekt. Det gir selvsagt ikke me-
ning å se på arbeidsdeling i forhold
til ektefelle eller samboer for ensli-
ge modre. Vi gir heller ikke tall for
ettbarns- og flerebarnsmødre sepa-
rat, ettersom utvalget inneholder få
enslige yrkesaktive mødre med flere
barn.

En av to yrkesaktive modre
mener de kan få nedsatt
arbeidstid
Når mange modre uttrykker (brisker
om kortere arbeidstid, men ikke ar-
beider mindre selv om hushold-
ningens økonomi er romslig, er det
rimelig å spørre om manglende
fleksibilitet fra arbeidsgivers side
gjør det vanskelig å korte ned på
arbeidstiden. I undersøkelsen ble
mødrene spurt om det var mulighet
for å få redusert arbeidstid i deres
nåværende jobb. Opplysningene er
altså basert på mødrenes vurderin-
ger av situasjonen. Vi vet ikke om
de faktisk har undersøkt mulighete-
ne for å få nedsatt arbeidstid, eller
om svarene mer gjenspeiler
antakelser om hvilke muligheter
som foreligger. Som nevnt, åpner
bestemmelser i arbeidsmiljøloven

	Kortere
	

Lengre
	arb.tid

	 arb.tid
	passer

	
passer 	 Vet 	 N 	 N

	bedre
	

bedre 	 ikke 	 (uveid) 	 (veid)

54

50

55

48

69

	(484)	 (360)

	(250)	 (185)

	

(74) 	 (57)

	

(233) 	 (178)

	

(64) 	 (48)

	

(175)   (126)

	

(237) 	 (169)

	

(217) 	  (166)

	

(23) 	 (19)

	

(121) 	 (90)
3
	

(158) 	 (118)
2 	 (94) 	  (72)

	

(94) 	 (69)

H.(9.5):

	

(124) 	 (93)

	(310)	 (239)

	

(170) 	 (119)

(1 ..32) . H.
2 	 (231) 	 (174)

Det var også noen som hadde kombinasjonsordninger. Antallet observasjoner var her så lavt, at det ikke
vises prosenttall for denne gruppen
Kilde: Undersøkelse om barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av
kontantstøtte, Statististisk sentralbyrå 1998



Kan få 	 Kan ikke
kortere 	 få kortere
	

Vet 	 N 	 N
arb.tid 	 arb.tid
	

ikke 	 (uveid) 	 (veid)
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Gifte/samboende
Alle

Ansatt, privat virksomhet
Ansatt, offentlig virksomhet
Selvstendig næringsdrivende

Enslige
Alle

Ansatt, privat virksomhet
Ansatt, offentlig virksomhet

for at arbeidstakere med omsorgs-
ansvar kan få nedsatt arbeidstid,
men det kan nok variere hvordan
dette praktiseres på ulike arbeids-
plasser. Muligens hersker det enkel-
te steder mer eller mindre uttalte
normer mot deltidsarbeid, mens det
andre steder er vanlig med deltids-
ordninger i kortere eller lengre
perioder.

Omtrent halvparten av alle yrkesak-
tive småbarnsmødre mener de har
mulighet til å få redusert arbeidstid
i sin nåværende jobb (tabell 4). An-
delen er omtrent den samme blant
gifte/samboende som blant enslige.
41 prosent av de gifte/samboende
mener de ikke kan få redusert ar-
beidstid i sin nåværende jobb, mens
8 prosent ikke vet hvordan dette
forholder seg. Blant enslige er til-
svarende andeler 35 og 17 prosent.
Både blant gifte/samboende og ens-
lige er det relativt flere av de ansat-
te i offentlig enn i privat sektor som
mener de har mulighet for å få re-
dusert arbeidstid. Hvorvidt denne
forskjellen er reell, eller bare glen-
speller ulik praksis og ulikt omfang

51 	 41 	8	 (1 165) 	 (879)

46
	

45
	

(535) 	 (398)
57
	

36
	

7 	 (543) 	  (414)
42
	

54
	

(56) 	 (44)

av deltidsordninger i de to sektore-
ne, er vanskelig å si. Det er i hvert
fall tydelig at ansatte i offentlig sek-
tor vurderer sin arbeidsplass som
mer fleksibel med hensyn til ar-
beidstidsordninger enn hva ansatte
i privat sektor gjør. Det er uklart
hvordan vi skal tolke opplysningene
om muligheter for arbeidstidsre-
duksjoner blant selvstendig næ-
ringsdrivende. Her mener vel 4 av
10 blant de gifte eller samboende at
det er mulig å få redusert arbeids-
tid, mens vel halvparten ikke ser
slike muligheter. I prinsippet kan
selvstendig næringsdrivende styre
sin arbeidstid selv. Muligens er sva-
rene basert på vurderinger av hvor-.
vidt det er mulig å drive virksomhe-
ten økonomisk lønnsomt med lave-
re arbeidsinnsats, eller hvorvidt
inngåtte avtaler og kontrakter kan
oppfylles med lavere arbeidsinn-
sats.

Når småbarnsmødre ikke realiserer
sine ønsker om kortere arbeidstid,
ser dette bare i liten grad ut til å
henge sammen med manglende
muligheter for å få nedsatt arbeids-

tid. Bare 36 prosent av de gifte/
samboende mødrene som uttrykker
ønske om kortere arbeidstid, mener
at nåværende arbeidsplass ikke gir
mulighet for arbeidstidsreduksjoner
(tabell 5). 52 prosent mener de kan
få nedsatt arbeidstid, mens 12 pro-
sent er usikre. Mange yrkesaktive
småbarnsmødre uttrykker altså øns-
ker om kortere arbeidstid, har
romslig økonomi og rimelige mulig-
heter for å få nedsatt arbeidstid i
sin naværende jobb, men velger li-
kevel ikke å redusere arbeidstiden.
Dette gjelder uansett arbeidstid, ut-
danningsnivå, virksomhetstype,
økonomisk situasjon og antall små
barn i husholdningen.

Trolig har disse mødrene besvart
spørsmålet om arbeidstidsønsker
mer ut fra hva de ideelt sett ville
ønske, enn ut fra vurderinger av
hvordan de faktisk vil tilpasse seg i
arbeidslivet. Muligens opplever en-
kelte sterke normer om heltidsinn-
sats på jobben, eller kanskje finner
de jobben såpass krevende at det er
vanskelig å holde seg faglig oppda-
tert hvis arbeidstiden trappes ned.
Trolig er det også mange som fin-
ner jobben spennende og utfordren-
de og derfor liker å arbeide mye.
Det kan også tenkes at noen frykter
at deltidsarbeid vil gi mindre inter-.
essante arbeidsoppgaver eller redu-
sere sjansene for framtidig karriere
og lønnsutvikling. Kjeldstad (1993)
spør om det i noen yrker er blitt slik
at det er nødvendig å arbeide mer
enn normalarbeidstiden for å gjøre
karriere. En kvalitativ undersøkelse
blant svenske foreldre viste at frykt
for mindre utfordrende arbeidsopp-
gayer var en viktig grunn til at
mange modre arbeidet heltid selv
om de syntes dette var ganske slit-
somt (Ahrne og Roman 1997).
Jobben var dessuten viktig for kvin-
ners identitet og sosiale nettverk.
En amerikansk studie viser at job-
ben har stor betydning i mange

48 	 35 	 17 	 (87)
	

(78)

38 	 36 	 26 	 (38)
	

(35)
57 	 33 	 10 	 (43)

	
(38)

Det var også noen som hadde kombinasjonsordninger. Antallet observasjoner i disse gruppene var så lavt,
at det ikke vises prosenttall for dem. For enslige vises heller ikke tall for selvstendig næringsdrivende
Kilde: Undersøkelse om barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi for innføring av
kontantstøtte, Statistisk sentralbyrå 1998



Kan få 	 Kan ikke
kortere 	 få kortere
arb.tid 	 arb.tid

Vet 	 N 	 N
ikke 	 (uveid) 	 (veid)

52 36 12 (389) 	 (292)

10
14
10
7

12

17

43
56
53
45

49

48

60

46
30
37
48

39

36

31

(52)
(206)

(90)
(41)

(190)

(58)

(132)

(36)
(155)

(69)
(31)

(143)

(46)

(97)

(138)
(137)

38 	 14 	 (191)
31 	 9 	 (177)

48
59

14

42 	 7
27
	

16
34 	 12
45

(192)
(97)

(244)
(140)

52 12
12

37
53

Antall små barn
Ett
To eller flere

Alle

Vanlig ukentlig arbeidstid
1-29 timer
30-39 timer
40-44 timer
45 timer eller mer

Utdanningsnivå
Ungdomsskole-/videregående skolenivå
Universitets-/høgskolenivå  I
(13-14 års utdanning)
Universitets-/høgskolenivå II der - mer
(15 års utdanning eller mer)

Virksomheti
Ansatt, privat virksomhet
Ansatt, offentlig virksomhet

Husholdningens bruttoinntekt
-399 000 kr

400 000-499 000 kr
500 000-599 000 kr
600 000 kr eller mer

52
56
53
42

(76)
(87)
(59)
(56)

Vansker med løpende utgifter
Ja, ofte/av og til
Ja, en sjelden gang
Nei, aldri

58
54
49

(59)
(72)

(159)
9

Det var også en del selvstendig næringsdrivende og noen som hadde kombinasjonsordninger. Antallet
observasjoner i disse gruppene var så lavt, at det ikke vises prosenttall for dem
Kilde: Undersøkelse om barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av
kontantstøtte, Statistisk sentralbyrå 1998.
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menneskers liv og representerer
noe langt mer enn bare enn ar-
beidsplass. Mange lever ut mye av
sitt sosiale liv gjennom jobben og
ønsker ikke å gå ned i arbeidstid
selv om de gjerne skulle hatt mer
tid sammen med barna (Hochschild
1997). Undersøkelsen som analyse-
res her gir ikke opplysninger om
ambisjoner, karriereønsker eller
trivsel på jobben. Opplysninger om

slike forhold vil kunne gi bedre inn-
sikt i hva som får modre til å arbei-
de mye selv om de godt kunne ten-
ke seg kortere arbeidstid, har roms-
lig privatøkonomi og en arbeidsgi-
ver som er positiv til deltidsordnin-
ger.

Det ser altså ut til at yrkesaktive
småbarnsmødre flest er tilfreds med
sin arbeidstid. Få ønsker å arbeide

mer, mens om lag en av tre kunne
tenke seg kortere arbeidstid. Mange
av dem som (brisker kortere arbeids-
tid ser imidlertid ut til å ha gode
muligheter for å kunne redusere
arbeidstiden. De har god økonomi
og mener de har mulighet for å få
nedsatt arbeidstid i sin nåværende
jobb. I alt 17 prosent av de yrkesak-
tive mødrene uttrykker (brisker om
kortere arbeidstid samtidig som de
mener at arbeidsgiver stiller seg

positiv til at de reduserer arbeidsti-
den. Bare 12 prosent ønsker kortere
arbeidstid og mener de ikke har
muligheter for nedsatt arbeidstid i
nåværende jobb.

Hvorfor går de ikke ned i
arbeidstid?
Analysene ovenfor tyder på at opp-
lysninger om arbeidstidspreferanser
kan være vanskelige å tolke. Mange
svarer trolig mer ut fra hvilke til-
pasninger de ideelt sett ville fore-
trekke, enn ut fra hvordan de fak-
tisk vil tilpasse seg dersom forhol-
dene legges til rette. ønsker om
kortere arbeidstid er nok ofte mer
et uttrykk for at hverdagen opple-
ves vel slitsom, enn for at man fak-
tisk vil arbeide mindre. Mange yr-
kesaktive modre kunne utvilsomt
tenke seg mer tid sammen med
egne barn og mer rom for fritidsak-
tiviteter og sosialt samvær, men er
likevel ikke villige til å gå ned i ar-
beidstid. Det kan tenkes mange mu-
lige forklaringer på dette. Ikke alle
typer jobber egner seg like godt for
å bli utfort på deltid. Trolig er det
også slik at mange finner jobben
såpass interessant og faglig utford-
rende, at de er lite villige til å redu-
sere arbeidstiden selv om tidsbud-
sjettet i hverdagen kan bli vel
stramt. Stadig flere modre har høy
utdanning, noe som innebærer at
stadig flere har interessante og ut-
fordrende jobber med Wye krav til
å folge med i den faglige utviklin-
gen. Mange vil derfor mene at de
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taper mye, både faglig og karrie-
remessig, ved å arbeide redusert
tid. Undersøkelser av folks priorite-
ringer mellom yrkesarbeid og andre
gjøremål viser en litt tvetydig utvik-
ling. Stadig flere gir uttrykk for at
de gjerne vil bruke mer tid på gjø-
remål utenom jobben, og stadig fle-
re sier de gjerne vil ha kortere ar-
beidstid selv om de tjener mindre
(Skjåk 1998). Samtidig tillegges ar-
beidet like stor vekt som tidligere. I
1997 uttrykte tre av fire yrkesaktive
at de ville ha en jobb selv om de
ikke trengte pengene. Dette var
samme andel som i 1989.

Det er vanskelig å forutsi hvilke
konsekvenser kontantstøtten vil ha
for foreldres valg av arbeidstid.
Analysene i denne artikkelen gjel-
der småbarnsmødre generelt, ikke
bare dem som omfattes av ordnin-
gen med kontantstøtte. Mye av ar-
gumentasjonen i debatten om kon-
tantstøtte har vært basert på en
antakelse om at mange foreldre vil
velge å arbeide mindre og være mer
sammen med barna dersom de får
økonomisk mulighet til dette. For
mange mødre vil det utvilsomt være
slik at kontantstøtten gir rom for å
redusere arbeidstiden for en kortere
eller lengre periode, eller å ta en
pause fra arbeidslivet. Modres til-
pasninger i arbeidslivet vil selvsagt
også ha sammenheng med fedrenes
tilpasninger. Analysene i det fore-
gående kan imidlertid tyde på at en
del mødre vil fortsette å arbeide
heltid, selv om den økonomiske si-
tuasjonen tilsier at de kan ha råd til
å arbeide mindre. Innføringen av
kontantstøtte kan imidlertid tenkes
å endre de rammer foreldre velger
innenfor på flere måter. Dersom det
blir vanligere på mange arbeids-
plasser at både mødre og fedre pe-
riodevis har permisjoner eller ned-
satt arbeidstid, kan dette endre ar-
beidsgivers og kollegers holdninger
og fremme mer fleksible tilpasnin-

ger til yrkeslivet blant småbarns-
foreldre i de fleste yrker.

1. Dette skiller seg fra praksis i den offi-
sielle arbeidsmarkedsstatistikken hvor også
personer som er midlertidig fraværende fra
inntektsgivende arbeid i undersøkelsesuka
pga. lønnet permisjon regnes som syssel-
satte.

2. Som enslige mødre regnes her dem som
oppgir at de ikke er formelt gift, eller bor

sammen med ektefelle eller samboer. Dette
skiller seg noe fra avgrensninger som ofte
gjøres i andre sammenhenger hvor det er
vanlig å regne som enslige forsørgere dem
som mottar utvidet barnetrygd (se Kjeldstad
1998).

3. På grunnlag av disse kan man analysere
nivå og utvikling både blant mødre og
fedre, men ettersom levekårsundersøkel-
sene er basert på generelle utvalg av den
voksne befolkning, er det forholdsvis få
småbarnsforeldre i utvalget.
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4. Dette spørsmålet om ønsker om lengre
arbeidstid kan ikke sammenlignes med de
mål på undersysselsetting som brukes i
SSBs arbeidskraftundersøkelser. For å bli
klassifisert som undersysselsatt her, må føl-
gende betingelser være oppfylt: Man må
arbeide deltid, man må ønske lengre ar-
beidstid enn man har, man må ha søkt om å
få lengre arbeidstid, og man må kunne
starte med økt arbeidstid innen en måned
(Statistisk sentralbyrå 1998a). Dette er
altså et strengere mål enn det som er benyt-
tet i den undersøkelsen som ligger til grunn
for analysene i denne artikkelen.

5. Ifølge arbeidsmiljølovens § 46A har ar-
beidstakere som av helsemessige, sosiale
eller andre vektige velferdsgrunner har be-
hov for å få redusert sin arbeidstid, rett til
dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan
gjennomføres uten særlige ulemper for virk-
somheten.

6. Undersøkelsen gir dessverre ikke opp-
lysinger om hvorvidt man har fleksitidsord-
ninger på jobben. Muligens har tilgangen til
slike ordninger betydning for graden av
tilfredshet med egen arbeidstid.

7. For sju gjøremål tilknyttet husarbeid og
barneomsorg ble intervjupersonene spurt
hvem som vanligvis utførte oppgaven i de-
res husholdning. For hvert av gjøremålene
har vi benyttet en skala fra 1 til 5 hvor 1
innebærer at oppgaven vanligvis utføres av
kvinnen, 2 at den oftere utføres av kvinnen
enn av mannen, 3 at den utføres like ofte av
begge parter, 4 at den oftere utføres av
mannen enn av kvinnen, og 5 at den vanlig-
vis utføres av mannen. På grunnlag av
disse sju spørsmålene er det laget en
additiv indeks med mulige verdier fra 7 til
35 hvor 7 innebærer at mannen deltar lite i
hus- og omsorgsarbeidet, mens 35 inne-
bærer omfattende mannlig deltakelse.
Skårer 1-14 er her klassifisert som liten
mannlig deltakelse, 15-19 som middels del-
takelse, og 20 eller mer som høy deltakelse.
Forholdsvis få yrkesaktive mødre, om lag 15
prosent, befant seg i den siste kategorien.

studeres. Her beregnes effekten av hver
enkelt variabel samtidig som andre forhold
holdes konstante. Flere av forklarings-
variablene er her behandlet som kontinuer-
lige variabler, ikke som grupperte slik som i
tabell 1. Dette gjelder mors ukentlige ar-
beidstid, utdanningsnivå, husholdningens
bruttoinntekt, antall små barn og grad av
likedeling av hus- og omsorgsarbeidet.

Litteratur
Ahrne, Göran og Christine Roman (1997):
Hemmet, barnen och makten. Förhandlingar
om arbete och pengar i familjen. Rapport til
Utredningen om fördelningen av ekonomisk
makt och ekonomiska resurser mellan kvin-
nor och män, SOU 1997:139.

Andresen, Øyvind (1998): Flere tidsfrister,
rutiner og krav, Samfunnsspeilet 1998, 2,
Statistisk sentralbyrå, 10-15.

Arbeiderpartiets kvinnebevegelse (1998):
Handlingsprogram 1998-2002. Et arbeid å
leve med.

Brandth, Berit og Elin Kvande (1992): Fe-
dres arbeidsvilkår og omsorgspermisjoner,
Søkelys på arbeidsmarkedet, 2, 158-166.

Hochschild, Arlie (1997): The Time Bind.
When Work Becomes Home and Home
Becomes Work, New York: Metropolitan
Books. Henry Holt and Company.

Kitterød, Ragni Hege og Kari-Mette Roals0
(1996): Arbeidstid og arbeidstidsønsker
blant foreldre, Samfunnsspeilet 1996, 1, Sta-
tistisk sentralbyrå, 12-23.

Kjeldstad, Randi (1993): "Kvinner og menn
på arbeidsmarkedet" i Randi Kjeldstad og
Jan Lyngstad: Arbeid, lønn og likestilling,
Oslo: Universitetsforlaget.

Kjeldstad, Randi (1998): Enslige forsørgere:
Forsørgelse og levekå r før og etter overgang
til ny livsfase, Sosiale og økonomiske studier
100, Statistisk sentralbyrå.

nomi før innføring av kontantstøtte, Notater
98/61, Statistisk sentralbyrå.

Rønning, Elisabeth (1998b): Undersøkel-
sen om bruk av kontantstøtte, Samfunns-
speilet 1998, 5, Statistisk sentralbyrå, 2-4.

Skjåk, Knut Kalgraff (1998): Intervju-
undersøking om arbeidsforhold og
arbeidserfaringar, Norsk samfunnsvitenska-
pelig datatjeneste, Brukermelding.

Statistisk sentralbyrå (1995): Arbeids-
markedsstatistikk Hefte I Hovedtall,
NOS C 256.

Statistisk sentralbyrå (1998a): Arbeids-
markedsstatistikk 1996-1997, NOS C 467.

Statistisk sentralbyrå (1998b): 25 000 kro-
ner mer til småbarnsfamiliene, Ukens statis-
tikk 1998, 18.

St.prp. nr. 53 (1997-98): Innføring av
kontantstøtte til småbarnsforeldre.

Ragni Hege Kitterod
(ragni.hege.kitterod@ssb.no) er
forsker i Statistisk sentralbyrå,
Seksjon for demografi og levekårs-
forskning.

8. Her har vi laget en todelt variabel på
grunnlag av opplysningene om ønsket ar-
beidstid hvor det skilles mellom mødre som
ønsker kortere arbeidstid på den ene side,
og andre yrkesaktive mødre på den annen.
Får å få et bedre bilde av hvilke forhold
som har betydning for ønsker om nedsatt
arbeidstid, har vi benyttet logistisk regre-
sjonsanalyse. Ved denne metoden kan vi
avgjøre hvilke av et sett forklaringsfaktorer
som har innvirkning på det fenomen som

NOU (1984:13): Åpningstider og tilgjengelig-
het. Bidrag til en samlet ei pningstidspolitikk.

NOU (1987:9A): Arbeidstidsreformer.

NOU (1987:9B): Vedlegg til Arbeidstids-
utvalgets utredning.

Rønning, Elisabeth (1998a): Barnefamiliers
tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og øko-



Rengjøringshjelp 	 Samfunnsspeilet 5/98

Fremdeles få småbarnsfami-
lier med rengjorin gshjelp

Til tross for at små-
barnsforeldrene har
fått bedre økonomi,
at mange ønsker seg
betalt hjelp, og at de
kan nytte forenklede
skattelosninger, så er
det stadig like få
småbarnsfamilier
som har betalt ren-
joringshjelp: Bare 6

prosent. Ikke uventet
er det de travleste,
rikeste og mest
barnerike familiene
som oftest har hjelp.
Mer uventet er det
mindre sammenheng
mellom mors utdan-
ningsnivå og bruken
av slik hjelp. Overras-
kende er det også at
andelen familier med
hjelp øker med mors
alder.

Ragni Hege Kitterod

"Vi kjøper oss fritid for karrieren -
og barna" skriver Dagbladet 20. juni
1998 i en reportasje om familier i
tidsklemme. Her omtales det vok-
sende tilbudet av tjenester som er
spesielt rettet mot dem som priori-
terer yrkeslivet høyt, og har spar-
somt med tid til hus-, omsorgs- og
vedlikeholdsarbeid hjemme. Som
eksempel på slike tjenester nevnes
rengjøringshjelp, praktikanter, kjøp
av hurtigmat og halvfabrikata,
handling på Internett, hjelp til stell
av hage eller kjæledyr, samt abon-
nement på vasking og stryking av
skjorter.

I denne artikkelen diskuterer vi
bruken av privat rengjøringshjelp
blant kvinner i den livsfasen som
gjerne er mest krevende med hen-
syn til omsorgsoppgaver hjemme,
nemlig småbarnsfasen. Vi spør hvor
mange som kjøper slike tjenester,
om andelen har økt de siste åra, og
hvilke grupper av småbarnsmødre
som kjøper hjelp til rengjøringen.

Særlig diskuteres om det først og
fremst er mødre i husholdninger
med god økonomi som har rengjø-
ringshjelp, eller om også andre
mødre kjøper slike tjenester. Opp-
lysningene er hentet fra en under-
søkelse om barnefamiliers tilsyns-
ordninger, yrkesdeltakelse og øko-
nomi før innføringen av kontant-
støtte. Undersøkelsen ble gjennom-
ført våren 1998. Utvalget ble truk-
ket blant kvinner med minst ett
barn under skolealder. Opplegget
for undersøkelsen er nærmere om-
talt i rammeteksten nedenfor.

Tidspress
I Norge, som i en rekke andre land,
er tjenester rettet mot private hjem
diskutert i flere sammenhenger de
siste åra. Etter hvert som stadig fle-
re kvinner har arbeid utenfor hjem-
met, også i perioder da de har små
barn, er behovet for avlastning
hjemme blitt tydeligere. En spørre-
runde gjennomført av NHO i 1997
blant kvinnelige ledere, viste at
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mange ser hjelp til husarbeid som
det mest ønskelige frynsegodet. En
del bedrifter tilbyr da også sine an-
satte hjelp til husarbeid og vedlike-
holdsoppgaver. Flere har tatt til or-
de for å stimulere kjøp og salg av
tjenester som kan lette hverdagen
for husholdninger med stort tids-
press (se f.eks. Sosialøkonomen
1994). Det er diskutert hvorvidt of-
fentlige virkemidler bør tas i bruk
for å fremme omsetningen av tje-
nester rettet mot private hjem, hvil-
ke virkninger ulike tiltak vil ha, og
om det er noe marked for slike tje-
nester (se f.eks. Cappelen mfl. 1995
og Holtsmark 1994).

I 1996 ble det innført regler som
skulle gjøre det enklere og billigere
for private husholdninger å enga-
sjere privatpersoner for arbeid i
hjemmet eller på fritidseiendom-
men (Skattedirektoratet 1996). På
denne måten (brisket man bl.a. å
gjøre hverdagen lettere for familier
med stort tidspress, og få bukt med
svart arbeid som man mente eksis-
terte på området.

Bruk av rengjøringshjelp er tidlige-
re analysert på grunnlag av utvalgs-
undersøkelser blant hele den voks-
ne befolkningen. Dette gir et godt
bilde av situasjonen blant kvinner
generelt, men begrensede mulighe-
ter for å se nærmere på kvinner i
spesielle livsfaser. Tidligere er det
foretatt analyser av gifte/samboen-
de kvinner i yrkesaktiv alder, gifte/
samboende kvinner med hjemme-
boende barn under 20 år, og gifte/
samboende kvinner uten hjemme-
boende barn (Kitterød 1996, 1997
og 1998).' Med den ferske undersø-
kelsen om barnefamiliers tilsyns-
ordninger, yrkesdeltakelse og øko-
nomi, kan vi analysere bruk av ren-
gjøringshjelp blant småbarnsmødre
mer detaljert enn hva som har vært
mulig tidligere. Vi kan også belyse
endringer siden midten av 1990-

tallet. Dessuten får vi bedre opplys-
ninger om bruk av rengjøringshjelp
blant enslige mødre enn hva vi tid-
ligere har hatt.

Det er ikke uten videre klart hva
som skal regnes som privat rengjø-
ringshjelp. Det kan være glidende
overganger mellom vennetjenester
utført mot en viss økonomisk godt-
gjørelse på den ene side, og rene
markedstjenester på den annen.
Dessuten kan noen oppfatte rengjø-
ring utført mot ukepenger av hus-
holdningens tenåringer som kjøp av
rengjøringshjelp, mens andre ikke
regner med dette. I undersøkelsen
fra 1998 spurte man om hushold-
ningen for tiden hadde noen form
for privat, betalt hjelp til rengjøring
av boligen eller annet husarbeid.
Det ble presisert at kommunal
hjemmehjelp ikke skulle regnes
med. Det ble imidlertid ikke spurt
om tjenestene ble kjøpt på det
"svarte" eller det "hvite" markedet,
eller hvor mye man betalte for dem.

6 prosent av gifte/samboende
småbarnsmødre har rengjø-
ringshjelp
Selv om private rengjøringstjenes-
ter diskuteres mye, er det forholds-
vis få småbarnsmødre som kjøper
hjelp til rengjøringsarbeidet. 6 pro-
sent av de gifte/samboende oppgav
i 1998 at de hadde hjelp til rengjø-
ring av boligen (tabell 1). Det ser
heller ikke ut til å ha vært noen øk-
ning i bruken av slike tjenester de
siste åra. I 1994 og 1995 var ande-
lene småbarnsmødre med slik hjelp
henholdsvis 8 og 7 prosent (Kitte-
rød 1996). 2

Flere forhold kunne gjøre det rime-
lig å vente at det hadde vært en viss
økning de siste åra. Tidligere analy-
ser har vist at både husholdningens
økonomiske situasjon, kvinnenes
utdanningsnivå og, til en viss grad,
arbeidstidens lengde har betydning

for bruken av privat rengjørings-
hjelp (Kitterød 1996, 1997 og
1998). Par med barn under skoleal-
der har fått høyere inntekt siden
midten av 1990-tallet. Fra 1995 til
1996 hadde denne gruppen en øk-
ning i inntekt etter skatt på hele
25 000 kroner i gjennomsnitt
(Statistisk sentralbyrå 1998a). Ut-
viklingen skyldtes først og fremst
høyere yrkesinntekter. Det har også.
vært en viss økning i småbarnsmød-
res yrkesaktivitet i perioden. Ande-
len yrkesaktive mødre har økt, og
blant de yrkesaktive har det vært en
viss forskyvning mot mer heltid og
lange deltidsordninger (Statistisk
sentralbyrå 1995 og 1998). Inn-
tektsøkningen innebærer at flere
kan ha fått råd til å kjøpe rengjø-
ringstjenester, mens økningen i yr-
kesaktivitet kan ha medført at flere
ønsker slike tjenester.

Debatten om bruk av rengjørings-
hjelp har vært preget av en viss mo-
ralisme og en sterk likhetsideologi.
Det har ikke vært betraktet som
helt "stuerent" å la andre vaske for
seg hjemme (Isaksen 1995, Brusdal
1998). Ifølge Brusdal er dette imid-
lertid i ferd med å endres. Dagens
kvinner er mer villige enn kvinner i
tidligere generasjoner til å la frem-
mede komme inn i privatsonen,
hevder hun. Også dette kunne gjøre
det rimelig å vente at flere enn for
etterspør hjelp til rengjøringsarbei-
det. Videre kunne det være rimelig
å anta at endringene i skatteregler
fra 1996 medførte økt bruk av ren-
gjøringshjelp.

Til tross for bedre økonomi og høy-
ere yrkesaktivitet, ser det altså ikke
ut til at flere småbarnsmødre kjøper
seg fri fra rengjøringsarbeidet i dag
enn på midten av 1990-tallet. Dette
kan skyldes at etterspørselen etter
slike tjenester er lav, men det kan
også tenkes at folk ikke får tak i tje-
nester i den form og til den pris de



Alle (2 244) (1 551)

Proseser 
Prosent N (uveid) 	 N (veid)

Husholdningens bruttoinntekt
-399 000 kr

Kilde: Undersøkelse av barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi for innføring av
kontantstøtte. Statistisk sentralbyrå 1998

400 000-499 000 kr 3
500 000-599 000 kr 6
600 000-699 000 kr 16
700 000 kr eller mer 35

Ungdomsskole-/videregående skolenivå (1
Universitets-/høgskolenìvå 	(1 3-1 4 års utdanning) 8
Universitets-/høgskolenivå II (15-16 års utdanning)
Universitets-/høgskolenivå Ilt eller forskernivå
(17 års utdanning eller mer) 25

Mors alder
-29 Ar

30-34 år 5
35-39 år 8
40 6'r eller mer 17

	(552)	 (378)

	

(137) 	 (93)

302) 	 (906)
(265)   (189)
(464) 	 (313)

(104) 	 (69)

(838) 	 (527)
(808) 	 (563)
(438)   (330)
(136) 	 (114)
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Vanlig ukentlig arbeidstid...
0 timer (ikke sysselsatt)
1-29 timer
30-39 timer
40-44 timer
45 timer eller mer

Antall barn under skolealder
Ett
To eller flere

ønsker. I en undersøkelse fra 1995
ble folk spurt om de kunne tenke
seg å ha privat rengjøringshjelp, og
hvor mye de eventuelt ville betale
for slike tjenester. Den pris folk var
villige til å betale (i overkant av 80
kroner pr. time i 1995-kroner), lå
nærmere det "svarte" enn det
"hvite" markedet, og langt under
timeprisen i profesjonelle rengjø-
ringsbyråer (Kitterød 1997). Vi vet
ikke hvor mange som har "svart"
rengjøringshjelp, men det er rimelig
å anta at det gjelder en god del.
Etter som arbeidsmarkedet de siste
åra har vært ganske stramt, kan det

ha blitt færre som tilbyr rengjø-
ringstjenester "svart". Dermed kan
det være vanskelig å få tak i rengjø-
ringstjenester til priser som folk fin-
ner akseptable. Profesjonelle ren-
gjøringsbyråer er forholdsvis dyre.
Veksten i denne bransjen kommer
bare dem til gode som har råd til
eller er villige til å betale forholds-
vis mye for tjenestene.

Både økonomi og tidspress
viktig for bruk av rengjø-
ringshjelp
Selv om rengjøringshjelp er lite ut-
bredt blant alle gifte/samboende

småbarnsmødre sett under ett, er
slik hjelp forholdsvis vanlig i enkel-
te grupper. Mange har fryktet at
økt bruk av rengjøringstjenester vil
bidra til å forsterke sosiale skillelin-
jer i befolkningen, både mellom
dem som selger og dem som kjøper
slike tjenester, og mellom dem som
har råd til å kjøpe rengjøringshjelp
på den ene side, og dem som ikke
har denne muligheten på den an-
nen. I internasjonal kvinneforsk-
ning har særlig forholdet mellom
kjøpere og selgere stått i fokus.
Man er bekymret for at kvinner får
motstridende interesser knyttet til
husarbeidet, og at kvinner fra høye-
re sosiale lag kan gjøre karriere i
yrkeslivet mens de overlater deler
av husarbeidet til kvinner med lav
lønn og dårlige arbeidsforhold
(Gregson og Lowe 1994, Wrigley
1991). Et sentralt spørsmål i den
norske debatten har vært hvorvidt
det bare er husholdninger med
romslig økonomi som kan kjøpe seg
fri fra deler av husarbeidet, eller
om økt bruk av hjemmetjenester
kan bidra til å lette hverdagen for
alle som mener å trenge det (Isak-
sen 1995). Mens noen frykter at økt
bruk av rengjøringshjelp vil med-
fore større sosial ulikhet blant kvin-
ner, hevder andre at slike tjenester
er et spørsmål om prioritering både
av tid og penger. Disse spørsmålene
har også stått sentralt i tidligere
analyser av bruk av rengjørings-
hjelp blant norske kvinner (Kitterød
1996, 1997 og 1998).

Analyser av gifte/samboende kvin-
ner i yrkesaktiv alder viser at privat
rengjøringshjelp både på 1970-,
1980- og 1990-tallet var et klart
høystatusfenomen i Norge, mens
det faktiske behovet for avlastning
hjemme hadde mindre betydning
(Kitterød 1998). Kvinner med høy
husholdningsinntekt og høy utdan-
ning hadde slike tjenester oftere
enn andre kvinner. Det var også slik

	(380)  	 (253)
4
7
	

(750) 	 (513)
8

18
	

(109) 	 (77)

	

(1 294) 	 (937)

	

(916) 	 (589)



Samfunnsspeilet 5/98 	 Rengjøringshjelp

at kvinner med lang arbeidstid ofte-
re hadde rengjøringshjelp enn kvin--
ner med kortere arbeidstid. Størrel-
sen på husholdningen og hvorvidt
man hadde små barn eller ikke,
hadde derimot ingen klar betyd-
ning.

Når vi ser på småbamsmødres bruk
av rengjøringshjelp i 1998, tyder
bivariate analyser (analyser hvor
bruk av rengjøringshjelp sees i sam-
menheng med ett kjennetegn om
gangen) på at både behovet for av-
lastning i hverdagen, husholdning-
ens økonomiske ressurser og mod-
renes utdanningsnivå har betyd-
ning. 3 Ikke uventet er rengjørings-
hjelp vanligere blant dem som har
lang arbeidstid enn blant ikke yr-
kesaktive og deltidsarbeidende (ta-
bell 1). Blant mødre som arbeider
svært mye, minst 45 timer pr. uke,
har 18 prosent hjelp til rengjørin-
gen. Også omfanget av omsorgs-
forpliktelsene hjemme ser ut til å ha
betydning. M0dre med minst to
barn under skolealder har oftere
hjelp til rengjøringen enn modre
med bare ett barn. Videre er det,
ikke uventet, slik at modre i hus-
holdninger med høy inntekt oftere
har rengjøringshjelp enn mødre i
husholdninger med lavere inntekt.
Blant mødre i husholdninger med
en bruttoinntekt på mellom
600 000 og 700 000 kroner har 16
prosent slik hjelp, mens hele en av
tre mødre med en husholdningsinn-
tekt på minst 700 000 kroner har
hjelp. Andelen øker også med ut-
danningsnivået, og er særlig høy
blant de virkelig velutdannede
mødrene. Hele 25 prosent av dem
med minst 17 års utdanning har
hjelp til rengjøringen. Videre er det
klare forskjeller mellom modre i uli-
ke aldersgrupper. Eldre småbarns-
mødre har oftere rengjøringshjelp
enn de som er yngre.

Slike sammenhenger mellom to og
to forhold som vises i tabell 1, kan
være vanskelige å tolke. Forskjelle-
ne mellom grupper kan skyldes un-
derliggende sammenhenger som
ikke kommer fram i tabellen. Ek-
sempelvis kan det tenkes at mødre i
ulike aldersgrupper skiller seg sys-
tematisk fra hverandre på flere må-
ter, og at det er disse andre for-
skjellene som har betydning for
hvorvidt man har rengjøringshjelp
eller ikke. En rimelig antakelse kun-
ne f.eks. være at eldre modre har
flere barn, bedre økonomi og høye-
re utdanning enn yngre, og at det

er disse forskjellene som forklarer
at eldre mødre oftere har rengjO-
ringshjelp enn yngre. For å få et
bedre bilde av hvilke forhold som
har betydning for gifte/samboende
smabarnsmodres bruk av rengjø-
ringshjelp, har vi gjennomført ana-
lyser som tar hensyn til betydnin-
gen av flere forhold samtidig, såkal-
te multivariate analyser (se ram-
me).

Det viser seg at både mors arbeids-
tid, antall barn under skolealder,
husholdningens bruttoinntekt, samt
mors alder har betydning for bruk



Rengjøringshjelp 	 Samfunnsspeilet 5/98

av privat rengjøringshjelp også når
andre forhold holdes konstante. Alt
annet likt, er det altså slik at små-
barnsmødre med lang ukentlig ar-
beidstid oftere har privat rengjø-
ringshjelp enn dem med kortere ar-
beidstid, modre med flere barn un-
der skolealder oftere har hjelp enn
mødre med færre barn under skole-
alder, mødre i høyinntektshushold-
finger oftere har hjelp enn mødre i
husholdninger med lavere inntekt,
og eldre mødre oftere har hjelp enn
yngre. De tre første sammenhen-
gene er som ventet, og tyder på at
både behovet for avlastning hjem-
me (arbeidstid og antall små barn)
og den økonomiske situasjonen er
viktig for hvorvidt mødre kjøper seg
fri fra rengjøringsarbeidet eller
ikke.

Eldre mødre har oftere hjelp
Den fjerde sammenhengen, at eldre
mødre oftere har hjelp enn yngre,
kan i første omgang virke overras-
kende. Dette gjelder altså uansett
arbeidstid, antall små barn, inntekt,
utdanningsnivå, bosted, hvorvidt
man har permisjon eller ikke, og
hvorvidt man er trygdet/på attfø-
ring eller ikke. I analyser av bruk av
rengjøringshjelp blant gifte/sambo-
ende kvinner med hjemmeboende
barn under 20 år, og blant alle gif-
te/samboende kvinner i yrkesaktiv
alder, er det ikke funnet noen klar
alderseffekt (Kitterod 1997 og
1998). Det er ikke lett å gi noen
god forklaring på hvorfor eldre
småbarnsmødre oftere har rengjø-
ringshjelp enn yngre. Muligens kan
det ha sammenheng med at de er
kommet lengre i yrkeskarrieren, har
mer ansvarsfulle jobber, og er blitt
mer vant til å delegere arbeidsopp-
gayer til underordnede. Muligens
har de også høyere timelønn enn
yngre modre, slik at de kan finan-
siere rengjøringstjenester med lave-
re tidsinnsats i yrkeslivet. Mer bruk
av rengjøringshjelp blant eldre

modre kan også ha sammenheng
med at disse oftere enn yngre har
store barn i husholdningen i tillegg
til dem som er under skolealder, at
de har stone boliger, eller at ekte-
felles/samboers arbeidsinnsats
hjemme og ute er annerledes. Mer
detaljerte analyser av datamateria-
let kan gi en bedre forståelse av
sammenhengen mellom alder og
bruk av rengjøringshjelp blant
småbarnsmødre.

Selv om det, som vist i tabell 1, er
en bivariat sammenheng mellom
modres utdanningsnivå og bruk av
rengjøringshjelp, har utdanningsni-
vået ingen klar effekt i den multiva-
riate analysen. Dette er uventet et-
tersom tidligere analyser av gifte/
samboende kvinner med barn un-
der 20 år, og av alle gifte/samboen-
de kvinner i yrkesaktiv alder, har
vist at utdanning har klar selvsten-
dig betydning for bruk av rengjø-
ringshjelp (Kitterød 1996, 1997,
1998). Utdanningsnivå antas gjerne
å være en viktig indikator på sosial
status og har vist seg å ha stor be-
tydning for kvinners preferanser,
interesser og tilpasninger på flere
områder (Ellingsæter, Noack og
Rønsen 1997). Når utdanning ikke
har noen selvstendig betydning for
bruk av private rengjøringstjenester
blant gifte/samboende småbarns-
modre i 1998, kan dette være et
tegn på at utdanning i mindre grad
er et høystatusfenomen etter hvert
som stadig flere tar høy utdanning.
En mulig forklaring på at vi ikke
finner noen klar effekt av utdan-
ningsnivA i denne undersøkelsen,
kan også være at mange av delta-
kerne er forholdsvis unge og ennå
ikke ferdig utdannet. Men heller
ikke når vi kontrollerer for hvorvidt
folk er under utdanning eller ikke,
har mødres utdanningsnivå selv-
stendig betydning for bruk av privat
rengjøringshjelp. Videre analyser av
datamaterialet vil kunne gi stone

klarhet i utdanningsnivåets rolle for
småbarnsmødres kjøp av rengjø-
ringstjenester.

Verken landsdel for bosted, hvor-
vidt en av partene har permisjon
eller ikke, eller hvorvidt man er
trygdet/på attføring eller ikke har
noen selvstendig betydning for bru-
ken av rengjøringshjelp.

11 prosent har rengjørings-
hjelp blant par med to fulle
jobber
Mye av debatten om rengjørings-
hjelp har dreid seg om behovet i
husholdninger hvor begge foreldre
bruker mye tid i yrkeslivet. I medie-
oppslag om tjenester rettet mot pri-
vate hjem er det gjerne såkalte to-
karrierefamilier som står i fokus,
husholdninger hvor begge foreldre
har gode jobber og satser mye på
karriere i yrkeslivet. Undersøkelsen
som analyseres her gir ikke opplys-
ninger om karriereplaner og karrie-
reønsker, men vi kan studere bruk
av rengjøringshjelp blant par hvor
begge har full jobb. Tabell 2 viser
bruk av rengjøringshjelp blant små-
barnsmødre som selv har en ar-
beidstid på minst 37 timer pr. uke,
har en ektefelle/samboer med til-
svarende arbeidstid, og hvor ingen
av partene har permisjon fra yrkes-
livet. Om lag en av fem småbarns-
mødre befinner seg i denne kate-
gorien, og 11 prosent av disse har
privat rengjøringshjelp. Det store
flertallet av husholdninger med to
heltidsarbeidende småbarnsforeldre
tar altså rengjøringsarbeidet selv.

Også blant husholdninger med to
heltidsarbeidende foreldre er det
selvsagt stor variasjon i bruken av
rengjøringshjelp. Bivariate analyser
viser i grove trekk det samme
mønsteret som vi fant for alle gifte/
samboende småbarnsmødre sett
under ett, men sammenhengene er
sterkere. Bruk av slik hjelp øker
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re. Enslige modre som er i jobb har
i gjennomsnitt noe lengre arbeids-
tid enn gifte/samboende mødre i
jobb.

r permisjon

Prosent N (uveid) 	 N (veid)

Alle

Vanlig ukentlig arbeidstid
30-39 timer
40-44 timer
45 timer eller mer

Antall barn under skolealder
Ett
To eller flere

Husholdningens bruttoinntekt
-399 000 kr

400 000-499 000 kr
500 000-599 000 kr
600 000-699 000 kr
700 000 kr eller mer

Utdanningsnivå
Ungdomsskole-/videregående skolenivå
Universitets-/høgskolenivå  I (13-14 års utdanning)
Universitets-/høgskolenivå II (15-16 års utdanning)
Universitets-/høgskolenivå  Ill eller forskernivå
(17 års utdanning eller mer)

Mors alder
-29 år

30-34 år
35-39 år
40 år eller mer

	(430)	 (322)

6
	

(152) 	 (162)
10
	

(195) 	 (109)
26
	

(77) 	 (48)

8
	

(271) 	 (211)
15 	 (155) 	 (123)

	

(96) 	 (71)
2 	 (141) 	 (106)
6 	 (86) 	 (67)

23 	 (38) 	 (27)

	

(50) 	 (37)

	

(206) 	 (159)

	

(55) 	 (43)

	

(111) 	 (79)

32 	 (44) 	 (32)

	

(133) 	 (90)
8
	

(169)  	 (126)
14
	

(95) 	 (76)
36
	

(30) 	 (28)

Ettersom det er såpass få enslige
mødre i materialet, er det bare i be-
grenset grad mulig å studere for-
skjeller i bruk av rengjøringshjelp
mellom ulike grupper. Tabell 3 vi-
ser en del bivariate sammenhenger.
I hovedsak ser det ut til at mønste-
ret er det samme blant enslige som
blant gifte/samboende. Rengjø-
ringshjelp er vanligere blant dem
med lang arbeidstid enn blant dem
som arbeider mindre utenfor hjem-
met, vanligere blant dem med flere
barn enn blant dem med bare ett
barn, vanligere blant dem med høy
inntekt enn blant dem med lavere
inntekt, vanligere blant dem som
har høy utdanning enn blant dem
med lavere utdanning, og vanligere
blant eldre enn blant yngre. Det la-
ve antallet observasjoner gir ikke
grunnlag for å foreta meningsfylte
multivariate analyser av bruk av
privat rengjøringshjelp blant enslige
mødre.

45

6
13

Kilde: Undersøkelse av barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av
kontantstøtte. Statistisk sentralbyrå 1998

med mødrenes arbeidstid, antall
barn under skolealder, hushold-
ningens bruttoinntekt, mødrenes
utdanningsnivå og alder. Eksempel-
vis har nesten halvparten (45 pro-
sent) av heltidsarbeidende modre i
husholdninger med en bruttoinn-
tekt på minst 700 000 kroner hjelp
til rengjøringen. Blant dem som er
40 ar eller mer har vel en av tre slik
hjelp. Multivariate analyser tyder
på at det først og fremst er hus-
holdningens bruttoinntekt og mød-
renes alder som har betydning for
kjøp av rengjøringstjenester blant
småbarnsmødre i par med to fulle
jobber.

4 prosent av enslige små-
barnsmødre har rengjørings-
hjelp
I underkant av en av ti modre i un-
dersøkelsen bodde sammen med
barn uten å være gift eller sambo-
ende. 5 Blant disse hadde 4 prosent
privat rengjøringshjelp (tabell 3).
Andelen er ikke signifikant lavere
enn blant gifte/samboende mødre.
Gruppen av enslige mødre skiller
seg fra gruppen av gifte/samboen-
de på flere måter. Jevnt over er de
noe yngre, har færre barn, lavere
inntekt og lavere utdanning. Ande-
len yrkesaktive er også lavere, mens
andelen med trygdeytelser er høye-

Oppsummering
Det er altså forholdsvis få små-
barnsfamilier som kjøper seg fri fra
rengjøringsarbeidet. Blant gifte/
samboende mødre er andelen 6
prosent, mens den blant enslige er
4 prosent. Det ser ikke ut til å ha
vært noen økning i bruken av slike
tjenester de siste åra. Også blant
par hvor begge er i full jobb har ba-
re et lite mindretall, om lag en av
ti, privat rengjøringshjelp. Det er
imidlertid store forskjeller mellom
grupper av mødre. Foreløpige ana-
lyser tyder på at både behovet for
hjelp hjemme og husholdningens
økonomiske ressurser har betyd-
ning for bruken av private rengjø-
ringstjenester. Dette gjelder både
for enslige og for gifte/samboende.
Blant gifte/samboende er det særlig



Prosent
	

N (uveid) 	 N (veid)
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Alle

Van lig ukentlig	 arbeidstid
0 timer (ikke sysselsatt)
1-29 timer
30-39 timer
40 timer eller mer

Antall barn under skolealder
Ett
To eller flere

Husholdningens bruttoinntekt
-149 000 kr

150 000-249 000 kr
250 000 kr eller mer

Mors alder
-29 år

30-34 år
35 år der mer

arbeidstidens lengde, mengden om-
sorgsforpliktelser hjemme og hus-
holdningens bruttoinntekt som er
viktig. Det er også slik at eldre
modre oftere har rengjøringshjelp
enn yngre, mens utdanningsnivået
ikke har noen klar selvstendig be-
tydning.

Dette står i motsetning til funn i
tidligere analyser som har vist at
utdanningsnivået har Mar betyd-
ning i den forstand at høyt utdan-
nede kvinner oftere har rengjø-
ringshjelp enn dem med lavere ut-
danning, noe som er tolket slik at
utdanning er et uttrykk for sosial
status og at privat rengjøringshjelp
er et høystatusfenomen. Når vi ikke
finner noen klar sammenheng mel-
lom utdanningsnivå og bruk av ren-
gjøringshjelp blant småbarnsmødre

(148) 	 (122)
(35) 	 (23)

(79) 	 (61)
(49)  	 (41)

16
	

(26) 	 (22)

1 	 (140)   (110)
14 	 (40) 	 (33)

(101) 	 (74)
5
	

(39) 	 (33)
(43) 	 (38)

i 1998, kan dette tyde på at utdan-
ningsnivh i mindre grad enn tidlige-
re er et uttrykk for sosial status
etter hvert som stadig flere tar
høyere utdanning.

Vil flere kjøpe rengjørings-
tjenester i åra som kommer?
Det er vanskelig å spå om utviklin-
gen i bruk av privat rengjørings-
hjelp i tiden framover. Media skri-
ver stadig om tokarrierefamilienes
eller turbofamilienes behov for tje-
nester som kan lette en hektisk
hverdag, og forskere hevder at det
skjer endringer i kvinners holdnin-
ger til slike tjenester. Mens dette
tidligere var et område forbundet
med mye moralisme, har dagens
kvinner, hevdes det, et mer prag-
matisk forhold til kjøp av tjenester
hjemme. Bruken av rengjørings-

hjelp blant norske kvinner har imid-
lertid vært stabil og tilnærmet
uendret siden midten av 1970-tallet
til tross for at flere forhold kunne
gjøre det rimelig å anta at det var
en økning denne perioden (Kitterød
1998). Yrkesaktiviteten blant kvin-
ner steg betraktelig slik at tiden til
disposisjon for arbeid hjemme ble
redusert. Kvinner skar kraftig ned
på tiden til husarbeid, uten at dette
i særlig grad ble veid opp av en øk-
ning blant menn eller hjemmeboen-
de tenåringsbarn (Statistisk sentral-
byrå 1975, 1983 og 1992). Dess-
uten fikk folk atskillig større boliger
(As 1996) slik at det ble mer å hol-
de rent. I 1973 hadde 5 prosent av
gifte/samboende kvinner i yrkesak-
tiv alder privat rengjøringshjelp.
Både i 1980, 1990 og 1994 var an-
delene omtrent de samme (Kitterød
1998).

Selv om få kjøper seg fri fra rengjø-
ringsarbeidet, er det imidlertid for-
holdsvis mange som ønsker slike
tjenester. I 1995 gav en av tre kvin-
ner i yrkesaktiv alder uttrykk for at
de kunne tenke seg å ha privat ren-
gjøringshjelp. Også her var det stor
variasjon mellom grupper, men skil-
lelinjene var noe annerledes enn for
bruken av rengjøringshjelp. Noe
forenklet kan vi si at behovet for
avlastning i hverdagen hadde mer å
si for ønsker om, enn for bruk av,
rengjøringshjelp. Kvinner med lang
arbeidstid og kvinner i store hus-
holdninger ønsket oftere hjelp enn
andre kvinner.

Når det ikke har vært noen økning i
bruken av privat rengjøringshjelp
de siste åra, kan dette ha sammen-
heng med forhold både på etter-
spørsels- og tilbudssiden. Selv om
mange kan tenke seg å ha rengjø-
ringshjelp, kan det, særlig i en
situasjon med et forholdsvis stramt
arbeidsmarked, være vanskelig å få
tak i pålitelig og stabil hjelp til en

	(183)	 (145)

	(62) 	 (43)

	

(29)     (25)
4
	

(50)  	 (41)
17
	

(27) 	 (23)

Utdanningsnivå
Ungdomsskole-/videregående skolenivå
Universitets-/høgskolenivå (13 års utdanning eller mer)

Kilde: Undersøkelse av barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi for innføring av
kontantstøtte. Statistisk sentralbyrå 1998
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akseptabel pris. Utviklingen fram-
over i hvor mange, og hvem, som
kjøper rengjøringstjenester vil av-
henge av en rekke forhold. Det vil
ha betydning hvorvidt det etableres
virkemidler for å stimulere omset-
ningen av slike tjenester, hvilken
utforming disse eventuelt får, og
hvilke seriøse tilbud som vokser
fram. Videre har trolig inntektsut-
viklingen i privathusholdninger,
endringer i folks holdninger og
prioriteringer og i arbeidsdelingen
mellom menn og kvinner betyd-
fling. Også utviklingen i bedrifters
praksis med å tilby rengjøringshjelp
som frynsegode til ansatte vil pAvir-
ke omfang og fordeling av private
rengjøringstjenester.

1. Det er ikke gjennomført egne undersøkel-
ser av kjøp av tjenester hjemme. De analy-
ser som refereres her, er basert på spørsmål
stilt i ulike utvalgsundersøkelser i Statistisk
sentralbyrå. Også menn nyter selvsagt godt
av at husholdningen har rengjøringshjelp
og er med på å avgjøre om husholdningen
skal kjøpe slike tjenester eller ikke. Men
ettersom det gjerne er kvinner som har an-
svar for rengjøringen, er bruk av slike tje-
nester oftest analysert med utgangspunkt i
kvinnene.

2. Prosenttallene for småbarnsmødre fra
1994 og 1995 er basert på forholdsvis få
observasjoner. Usikkerheten ved tallene fra
disse åra er derfor større enn for tall fra
1998.

3. Ettersom store boliger er mer tidkre-
vende å gjøre rent enn mindre, er det rime-
lig å anta at boligstørrelsen kan ha betyd-
ning for bruken av rengjøringshjelp. Analy-
ser av en undersøkelse fra 1980 tyder på at
dette er tilfellet (Kitterød 1997). Data-
materialet som benyttes her, inneholder
dessverre ikke opplysninger om bolig-
størrelse.

4. Ettersom den avhengige variabelen i mo-
dellen (hvorvidt man har rengjøringshjelp
eller ikke) bare har to mulige utfall, er det
benyttet en logistisk regresjonsanalyse. Ved
denne metoden kan man avgjøre hvilke av
et sett forklaringsvariabler som har innvirk-
ning på det fenomen som belyses. Her be-
regnes effekten av hver enkelt variabel sam-
tidig som andre forhold holdes konstante.

Flere av forklaringsvariablene er her be-
handlet som kontinuerlige variabler, ikke
som grupperte, slik som i tabell 1. Dette
gjelder både mors ukentlige arbeidstid, an-
tall barn under skolealder, husholdningens
bruttoinntekt, mors utdanningsnivå og mors
alder. Ukentlig arbeidstid er målt i timer pr.
uke, husholdningens bruttoinntekt er gitt
intervaller på 1000 kroner, og utdannings-
nivået har verdier fra 1 til 8 hvor 8 repre-
senterer den høyeste utdanningen.

5. Som enslige modre regnes her dem som
oppgir at de ikke er formelt gift og ikke bor
sammen med ektefelle/samboer. Dette skil-
ler seg fra avgrensninger som ofte gjøres i
andre sammenhenger hvor det er vanlig å
regne som enslige forsørgere dem som mot-
tar utvidet barnetrygd (se f.eks. Kjeldstad
1998).
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Shame ulikhet i barnetall

1990-tallet har gitt
små endringer i den
samlede fruktbarhe-
ten til norske kvin-
ner, men storre varia-
sjoner i fruktbarhets-
atferden. Flere kvin-
ner velger å vente til
senere i livsløpet
med å få barn. Det er
imidlertid fortsatt
mange som stifter
familie tidlig i 20-
årene. Utviklingen
fruktbarhetsmonste-
ret går i retning av
storre spredning i an-
tall barn kvinnene
får. Nedgangen i an-
delen tobarnsmodre
har skjedd på bekost-
fling av en økning i
andelen barnløse og
ettbarnsmodre, samt
en økning av andelen
som velger å få tre
eller flere barn.

Trude Lappegård

Hva har skjedd med fruktbarheten
blant norske kvinner gjennom
1990-tallet? Fortløpende blir vi in-
formert om fruktbarheten gjennom
utviklingen i samlet fruktbarhetstall
(SFT- se egen ramme) Bak et slikt
tall ligger det imidlertid store varia-
sjoner i fruktbarhetsmønsteret, for
eksempel i alder for når kvinner får
sitt første barn. For a se nærmere
på forandringer i fruktbarhetsmøns-
teret har vi valgt et kohortperspek-
tiv. Dette innebærer at vi følger
hvert enkelt fødselskull eller kohort
gjennom deres fruktbarhetsperiode.

Sist fruktbarhetsmønsteret til nors-
ke kvinner ble beskrevet gjennom
registerbaserte datai var i en artik-
kel i Samfunnsspeilet som baserte
seg på data fra 1991 (Kravdal
1994). I denne artikkelen har vi
kunnet se på utviklingen i fruktbar-
heten til og med 1997. Dette inne-
bærer at vi har tall som kan beskri-
ve fruktbarheten for store deler av
1990-tallet. Sett i et kohortperspek-
tiv betyr det at kvinnene vi følger,
er blitt seks år eldre, noe som gir
oss mulighet til å beskrive trekk i de
siste årenes fruktbarhetsmønster.
Artikkelen tar utgangspunkt i en
oversikt over barnetallsfordelingen
til kvinner bosatt i Norge 1. august
1998 for ulike aldersgrupper og
fødselsku11 2 .

Mangfoldet
Mangfoldet blir et viktig stikkord
når vi skal beskrive fruktbarheten

på 1990-tallet. I kjølvannet av et
mer likestilt samfunn finner vi sta-
dig nye trekk i familiedannings-
mønsteret. Dette kan være at rekke-
følgen på begivenhetene ikke er like
faste som tidligere, eller at ramme-
ne rundt begivenhetene er endret.
Det kan også bety at familiedannin-
gen skjer senere i livsløpet enn hva
som var vanlig for tidligere fødsels-
kull (Blom mfl. 1993). Dette vil si
kvinner født fra 1930 til godt og vel
1950. For kvinner født senere enn
1950 har vi sett en utvikling av nye
trekk i familiedanningen.

Det er likevel ikke slik at alle kvin-
ner går nye veier. Tidligere er det
blitt vist at kvinner født i 1960 med
middels og lang utdanning ventet
to til tre år lenger med å få barn
enn kvinner med tilsvarende utdan-
ning for noen tiår siden. Kvinner
uten videregående utdanning fort-
satte derimot å få sitt første barn
like tidlig som kvinner med bare
grunnskoleutdanning gjorde på
sekstitallet, noe som illustrerer at
unge kvinners hverdag er mer ulik
enn den var bare for noen tiår siden
(Noack og Rønsen 1994).

I 1997 ble det født nesten 60 000
barn i Norge. I samlet fruktbarhets
tall utgjorde dette 1,86 barn per
kvinne. Et tall som ligger under
reproduksjonsnivået, det vil si det
barnetallet som er nødvendig for å
få akkurat balanse mellom fødsler
og dødsfall når en ser bort fra
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inn- og utvandring. Med dagens
dødelighet tilsvarer reproduksjons-
nivået et samlet fruktbarhetstall på
2,08. Figur 1 viser hvordan SFT har
endret seg fra 1950 og frem til
1997. Etter en topp på nesten tre
barn per kvinne rundt 1965, var det
kraftig fall helt frem til midten av
1970-tallet. Dette fallet ble etter-
fulgt av utflating og en økning igjen
fra 1984. Gjennom hele 1990-tallet
har det vært små endringer i frukt-
barheten til norske kvinner.

Høy fruktbarhet i europeisk
målestokk
To forhold er verd å merke seg ved
samlete fruktbarhetstall til norske
kvinner på 1990-tallet. Det ene er
at vi ligger på et relativt høyt frukt-
barhetsnivå i europeisk sammen-
heng. Mens SFT i Norge var 1,86 i
1997 var det i Italia og Spania hen-
holdsvis 1,22 og 1,15 i samme hr
(Eurostat 1998). Irland er det lan-
det som ligger nærmest Norge i
fruktbarhetsnivå med 1,97 barn per
kvinne. Det er ikke lett å gi et enty-
dig svar på hvorfor de nordiske lan-
dene ligger på et høyere fruktbar-

hetsnivå enn land lenger sydover i
Europa. Et mulig svar er knyttet til
normen om en selvstendig forsør-
gerrolle som står sterkt i de nordis-
ke landene. For de fleste nordiske
kvinner innebærer dette en forvent-
ning om at de fortsetter å jobbe et-
ter at de har fått barn, og at hver-
dagen består i en kombinasjon av
barneomsorg og yrkesdeltakelse.
Dette er muliggjort gjennom at
samfunnet langt på vei har tilrette-
lagt for en slik kombinasjon. Når en
slik kombinasjon ikke er like selv-
følgelig, som i mange av de sydeu-
ropeiske landene, vil det være man-
ge som må gi opp sin jobbkarriere
når de får barn. Når spørsmålet om
å få barn er et enten-eller-spørsmål,
vil det være flere som velger yrkes-
deltakelse på bekostning av barne-
omsorg enn om det hadde vært et
både-og.

I nordisk sammenheng er det bare
Island som ligger høyere enn oss
med 2,04 barn per kvinne. Finland
og Danmark hadde begge et samlet
fruktbarhetstall på 1,75 i 1997 (Eu-
rostat 1998). I Sverige derimot har
det vært en dramatisk nedgang i
fruktbarheten de senere år. Mens
det i 1997 ble født 1,52 barn per
kvinne, var dette tallet hele 2,1 i
1991. At Sverige i øyeblikket ligger
på et lavt fruktbarhetsnivå i nordisk
sammenheng, blir av svenske de-
mografer tolket som et resultat av
en ufordelaktig økonomisk politikk,
og det antas ikke å være en indika-
sjon på at fruktbarhetsnivået i Sve-
rige har nådd det samme lave nivå-
et som i andre deler av Europa. Et
økende antall unge mennesker i
Sverige har hatt problemer med å
etablere seg på arbeidsmarkedet
den siste tiden. Dette har ført til at
mange har utsatt førstefødslene i
større grad enn før, og dette er den
viktigste årsaken til at SFT har sun-
ket (Hoem og Hoem 1997).

Stabilt fødselstall og frukt-
barhetsnivå på 1990-tallet
Det andre interessante med den
norske fruktbarheten, er at nivået
har variert så lite gjennom 1990-
tallet. Økonomiske fruktbarhetsteo-
rier knytter gjerne endringer i
fruktbarheten til endringer i de
økonomiske konjunkturene. I Sveri-
ge er det, som vist, sammenfall
mellom endringer i den svenske
økonomien og endringer i fruktbar-
hetsnivået. For Norges del har
1990-tallet vært preget av store
konjunktursvingninger, uten at
dette har gått utover fruktbarhets-
nivået. At det er flere tiår siden
fruktbarhetstallene har vært så sta-
bile som nå, kan tyde på at det også
er andre forhold enn de økonomis-
ke som har betydning for kvinnenes
fruktbarhet. Senere i artikkelen vil
vi komme inn ph hvilke forhold
dette kan være. Det er viktig å un-
derstreke at en ikke kan se bort fra
at den stabiliteten som her nevnes,
kan skyldes tilfeldigheter i kohort-
effekter som ikke kommer frem nål -

en ser på det samlede fruktbarhets-
tallet.

De videre beskrivelsene av fruktbar-
hetsmønsteret tar utgangspunkt i
tabell 1, som viser hvor mange barn
noen utvalgte kvinnekull har fått
ved ulike aldre.

Førstegangsfødende blir
stadig eldre
Alderen for når kvinnene får sitt
første barn, er stadig økende. Et
mål som gjerne brukes i denne sam-
menheng er kvartil- og medianalde-
ren ved første fødsel. Disse målene
viser alderen da henholdsvis en
fjerdedel og halvparten av samtlige
kvinner i et fødselskull har blitt
mødre.

Medianalderen har steget jevnt for
kvinner født etter 1950 (figur 2).
Av kvinner født i 1950 hadde
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halvparten rukket å bli mødre da de
var 22,8 år. Medianalderen ate til
26,7 år for dem som var født i
1970. Kvartilalderen har også økt,
men ikke i samme takt som medi-
analderen. For dem som var født i
1950 var kvartilalderen på 20,2 år
og for 1970-kohorten 22,6 år. Frem
til 1973-kohorten har den steget
ytterligere til 23,3 år. Differansen
mellom kvartil- og medianalderen
har steget med nærmere to år fra
1950- til 1970-kohorten.

Disse tallene tyder på at ikke alle
utsetter tidspunktet for når de får
sitt første barn, men at dette gjelder
mer for noen grupper kvinner enn
for andre. De som utsetter å få sitt
første barn, utsetter det imidlertid
stadig lengre. Andelen som ikke
hadde fått sitt første barn ved fylte
30 år, var for 1950-kohorten 16,9
prosent, men den for 1960-kohor-
ten var 25,9 prosent (tabell 1). For
kvinner fodt syv år senere - 1967 -
var nesten en tredjedel uten barn
det året de fylte 30 an Det viser at
stadig flere venter med å få sitt

26
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181
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første barn til etter at de er fylt 30
år.

Vi følger svensk monster
En analyse av svenske kvinner viste
at blant kvinner født i 1972, hadde
drøyt hver fjerde kvinne fått barn
til og med september det året de
ble 25 år. I Norge var det 36 pro-
sent som hadde blitt mødre det året
de fylte 25 år for 1972-kohorten.
For kvinner født i 1967 var det til-
svarende tallet i Sverige 36 prosent,
og går en tilbake til de svenske
kvinnene som var født i 1950, had-
de 55 prosent fått minst ett barn i
slutten av september det året de
fylte 25 år (Hoem 1998) 3 . I Norge
var andelen 43 prosent ved fylte 25
år for kvinner født i 1967 og 66
prosent for kvinner født i 1950.
Disse tallene viser at Sverige ligger
noen år foran Norge i utsatte fors-
tefødsler, gitt at kvinnene i de to
landene vil følge samme monster.

At det blant en gruppe kvinner sta-
dig skjer en utsettelse av tidspunk-
tet for når de blir mødre, må sees i
sammenheng med at de i en stadig
lengre periode bruker tiden på ut-
danning og jobb, mens barn får
vente. For de fleste kvinner vil det i
dagens mer likestilte samfunn være
slik at utdanning, jobb og barn ikke
er et enten-eller, men et både-og.
Det nye fødselsmønsteret favner
imidlertid ikke alle kvinner. I Fami-
lie- og yrkesundersøkelsen 1988 4

fant en at gapet mellom de lavt ut-
dannede og de øvrige kvinnene er
blitt større (Noack og Ronsen
1994). For å studere i hvilken grad
dette er tilfelle vil vi i løpet av 1999
utføre en registerstudie hvor vi
blant annet skal se på fruktbarhets-
mønsteret i ulike inntektsgrupper
og utdanningsgrupper.

Flere barnløse?
I hvilken grad vil en stadig utsetting
av første fødsel påvirke antallet

som forblir barnløse på livstid? Tal-
lene fra tabell 1 viser at kvinnene
langt på vei, men ikke fullt ut, grei-
er å "ta igjen" de utsatte fødslene
før 40-årsalder. De første kvinne-
kullene som for alvor adopterte det
nye mønsteret med førstefødsel se-
nere i livet, var født i siste halvdel
av 1950-tallet (Blom mfl. 1993).
Foreløpig har vi tall for inntil 1957-
kohorten. Dette gjør at det ennå er
noe tidlig å trekke noen slutning
om hvilke konsekvenser det nye
fruktbarhetsmønsteret har for barn-
løsheten. Vi kan imidlertid gjøre no-
en antakelser med utgangspunkt i
barnløsheten ved 35-årsalderen.
For 1957-kohorten var det 15,1
prosent som ikke hadde blitt mødre
det året de fylte 35 år, mens det var
15,9 prosent blant 1962-kohorten.
Mest sannsynlig vil nok en del av
disse bli modre i årene som kom-
mer. Om det vil være så mange at
den endelige andelen barnløse
kommer under 10 prosent, som
blant kvinner født mellom 1930 og
1950, synes mer tvilsomt.

Dette datamaterialet gir ikke svar
på i hvilken grad den økende ande-
len barnløse er et resultat av at fle-
re kvinner velger å ikke få barn, el-
ler et resultat av at det er blitt flere
ufrivillig barnløse. Selv om det kan
være vanskelig å vite hvor dette
skillet går, er det studier som viser
at det er den frivillige barnløsheten
som øker mest (Noack 1996b).

Selv om summen av andelen "frivil-
lige" og "ufrivillige" barnløse skulle
øke til 13-15 prosent, vil innslaget
av kvinner som bevisst eller mer
ved tilfeldighetenes spill prioriterer
jobb fremfor barn fortsatt være me-
get beskjedent (Noack og Rønsen
1994). Familien står sterkt i det
norske samfunnet. Tidligere studier
støtter dette inntrykket ved å vise
til at de aller fleste kvinner og

menn ønsker seg barn (Blom mfl.
1993).

Flere stopper etter ett barn...
Tobarnsnormen "toppet seg" med
1950-kohorten, hvor hele 45,5 pro-
sent av alle kvinner fikk to barn (ta-
bell 1). For senere kohorter har
denne andelen vært synkende. En
viktig årsak til det er at andelen
som får kun ett barn og andelen
barnløse øker. Blant kvinner født i
1940 var det 19,8 prosent som had-
de enten ingen eller ett barn det
året de fylte 40 år, mens det for da-
gens 40-åringer (1957-kohorten)
var 26,6 prosent.

Det er likevel slik at de fleste kvin-
ner i Norge som får ett barn også
får ett barn til. Figur 3 viser ande-
len av de med minst ett barn som
også har fått to. Her finner vi en
svak tendens til at andelen som får
barn nummer to er gått ned. For
kvinner født i 1940-årene var det
liten forskjell i andelen som hadde
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35 år
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fått barn nummer to når de hadde
fylt 35 år, og når de hadde fylt 40
år. Det var altså få som fikk sitt
andre barn etter 35-årsalderen. Det
var en andel på noe over 85 prosent
både for 35- og 40-åringene. For
kvinner født etter 1950 øker denne
forskjellen noe. For kvinner født i
1962 var andelen under 80 prosent
da de var 35 år.

Ser man på andelen som kun hadde
ett barn da de var 35 år, var det for
kvinner født i 1940 en andel på
11,3 prosent. Denne andelen hadde
Okt med nesten 6 prosentpoeng til
17,2 prosent for kvinner født i
1962. Differansen vil mest sannsyn-
lig ha gått noe ned når disse kvin-
nene har fylt 40 år, som en følge av
at andelen som er førstegangsf0-
dende etter 35 år øker. Utsettelse
av første fødsel vil også fore til ut-
settelse av andre fødsel. Når flere
kvinner får sitt første barn tidlig i
30-årene, vil det resultere i at flere
får barn nummer to etter fylte 35
år. Den økende andelen kvinner
som ender opp med ett barn, må
også sees i sammenheng med utset-
telse av førstefødsler, og at den bio-
logiske muligheten for å bli gravid
reduseres med økende alder.

I andre vestlige land har vi i lang
tid sett en økning blant dem som
nøyer seg med ett barn. I Tyskland
var det for eksempel en andel på 30
prosent av dem som hadde fått ett
barn, som ikke hadde fått barn
nummer to (Höhn og Liischer
1988).

...men flere føder også sitt
tredje barn
Er det igjen blitt moderne å få man-
ge barn? De senere års utvikling
kan tyde på at dette er tilfellet i en-
kelte grupper. Nesten halvparten av
kvinnene født i 1935 fikk tre eller
flere barn. Dette er et nivå vi lite
trolig vil få igjen. Dette nivået var

nok mer et resultat av usikre pre-
vensjonsmetoder enn av kulturelle
trender. Kvinner født etter 1950 har
hatt gode muligheter for selv å
kontrollere om og når barna skal
komme (Noack 1996a). Introduk-
sjonen av p-piller og spiral i siste
halvdel av 1960-årene endret hele
beslutningsprosessen rundt det å få
barn. De nye metodene gav blant
annet bedre muligheter og forvent-
ninger til planlegging av svanger-
skap (Blom mfl. 1993). Endringer i
prevensjonsbruken forte til endrin-
ger i fruktbarhetsatferden. Kvinner
som etablerte seg på 1970-tallet
skilte seg fra kvinner som hadde
etablert seg på 1950- og 1960-tallet
på flere måter. Nedgangen i fød-
selstallene, fra sist på 1960-tallet,
kunne tilskrives en konsentrasjon
om tobarnsfamilien på bekostning
av tre eller flere barn, samt etter
hvert også stigende gjennomsnitts-
alder ved første barns fødsel (Blom
mfl. 1993).

Barnetallsfordelingen (tabell 1) vi-
ser at det skjedde en dramatisk
nedgang i andelen som fikk tre eller
flere barn fra kvinner født i 1935 til
kvinner født i 1950. Mens nærmere
halvparten av kvinnene i 1935-ko-
horten hadde fått tre eller flere
barn ved 40-årsalderen, var det 20
prosentpoeng færre for 1950-kohor-
ten. For kvinner født etter 1950 har
andelen vært stabil inntil 1957-ko-
horten, hvor vi ser en svak tendens
til økning.

En annen måte å se på tilbøyelighe-
ten til det å få sitt tredje barn på, er
å ta utgangspunkt bare i de som har
fått sitt andre barn. I figur 3 viser vi
andelen av de med minst to barn
som har fått sitt tredje. For den
eldste kohorten (1935-kohorten) i
vårt materiale, var det rundt 60
prosent av de med to barn som fikk
barn nummer tre ved fylte 40 år,
mens andelen for kvinner født i be-

gynnelsen av 1950-årene var redu-
sert til rundt 40 prosent. For senere
kohorter har andelen økt noe.

Ved å se på endringer blant 35-
åringer kan vi følge utviklingen helt
frem til 1962-kohorten. Av tobarns-
mødrene født i 1952, var det frem
til de var 35 år 36,8 prosent som
hadde valgt å få også sitt tredje
barn. For kvinner født 10 år senere
(1962) hadde denne andelen økt
med nesten 5 prosentpoeng til 41,5
prosent. Siden stadig flere får barn
etter fylte 35 år, vil denne andelen
øke frem til de når 40-årsalderen.

Denne gjennomgangen viser at an-
delen av tobarnsmodre som har fått
minst ett barn til har økt for de
yngre fødselskullene, samtidig som
andelen tobarnsmødre av alle kvin-
ner i de samme kohortene er relativ
stabil. Dette tyder på at det ikke er
mulig å si at det er en generell
trend å få mange barn, men at det
er tilfelle i enkelte grupper. Hvilke
grupper dette er, vil være et sent-
ralt tema når vi nå skal se fruktbar-
heten i sammenheng med inntekt
og utdanning.

Muligheter og valg
Flere forhold vil ha betydning for
kvinners fruktbarhet. I teorier om
fruktbarhet er det gjerne ulike for-
hold som blir vektlagt når de skal
forklare endringer i fruktbarheten.
Dette kan blant annet være økono-
miske, politiske, samfunnsmessige
og kulturelle forhold. Mest sann-
synlig vil nok de endringene vi ser
være et resultat av en kombinasjon
av alle de nevnte forholdene.

Okt likestilling, høyere utdannings-
nivå, økt inntektspotensiale og mo-
derne hjelpemidler i familieplanleg-
gingen har gitt kvinnene større fri-
het til å velge livsløp enn tidligere.
Jentenes ønsker og muligheter for
utdanning på lik linje med gutter er
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ofte trukket frem som en rimelig
forklaring på at barna kommer se-
nere i livsløpet (Noack 1994).

I noen økonomiske fruktbarhetsteo-
rier er det blitt hevdet at kvinners
nye muligheter og valg i større grad
vil føre til at kvinner prioriterer løn-
net arbeid på bekostning av om-
sorgsoppgaver i familien, og der-
med foretrekker et lavt barnetall
(se f.eks. Butz og Ward 1977 og Er-
misch 1988). En slik teori kan langt
på vei være med på å forklare at
stadig flere venter lenger for de blir
mødre. Kvinner ønsker ofte å få et
fotfeste i yrkeslivet etter endt ut-
danning, men som det ofte er vist,
trenger det ikke være ensbetydende
med at kvinner ikke (brisker å få
barn. Kvinner ønsker familie, men
også en yrkesdeltakelse. De fleste
kvinner i de yngre generasjonene er
vokst opp i en tid hvor økt likestil-
ling og nye familiemønstre har gjort
seg gjeldende. For en stor del av
disse kvinnene vil det oppleves like
naturlig å være en del av arbeidsli-
vet som å ha barneomsorg. Hvor-
dan samfunnet tilrettelegger for en
best mulig kombinasjon mellom
barneomsorg og yrkesdeltakelse, vil
dermed være av stor betydning for
utviklingen av fruktbarheten.

Verdier i endring?
Et annet viktig forhold som vil ha
betydning for endringer i fruktbar-
heten, er endringer i generelle ver-
dier i samfunnet. En teori som blir
brukt for å forklare nedgangen i
fruktbarheten de senere år, er frem-
veksten av individualistiske hold-
ninger. Dette er en situasjon hvor
ens egen livsutfoldelse på en rekke
områder verdsettes høyt, og hvor
tradisjonelle verdier mister sitt grep
på befolkningen (se f.eks. van de
Kaa 1987 og Lesthaeghe og
Meekers 1986).

Her blir en egenorientering satt opp
mot en orientering mot det å få
barn. Når en slik selvutfoldelse blir
legitim, kan det komme i konflikt
med varige forpliktelser overfor fa-
milie. Dette vil være særlig betyd-
ningsfullt hvis egenorienteringen er
ledsaget av en likestillingsånd, slik

at også kvinnene føler seg fri til å
forfølge sine mål (Kravdal 1994).
At individuelle holdninger er en
motsetning til det å få barn, er ikke
umiddelbart klart. Mange vil hevde
at det å få barn nettopp er en egois-
tisk handling. De aller fleste sier da
også at de ønsker å ha barn når de
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blir spurt (Blom mfl. 1993). Det
slike holdninger i større grad kan
forklare, er nedgangen i antall
barn. Få barn vil for mange være
mer praktisk enn en stor barne-
flokk, når barneomsorgen skal
kombineres med yrkesaktivitet.

Hvilken betydning har så familien
og tradisjonelle verdier i en tid hvor
likestilling og individuell frihet er
kommet for å bli? Her dreier det
seg om to viktige temaer som bør
være gjenstand for analyse og de-
batt. Det ene dreier seg om hvilken
ramme familien vil få i fremtiden.
Tradisjonelt er ekteskapet den ram-
men flest forbinder med familien,
men i de senere årene er det stadig
flere som velger å leve i papirløse
samlivsformer. Mange stiller spørs-
mål ved om dette er med på å svek-
ke familien som institusjon. Andre
vil hevde at samboerskap kan fun-
gere like forpliktende som ekte-
skap, om i en noe annen form. Kan
en finne tradisjonelle verdier i de
nye samlivsformene, eller er de kun
et uttrykk for individuell frihet?

Det andre temaet dreier seg om
hvordan en kan kombinere familie-
livet med yrkesaktivitet og utdan-

. ning. Når de yngre kvinnegenera-
sjonene ønsker de samme yrkesmu-
lighetene som menn, vil storsam-
funnet ha en viktig oppgave i å gjø-
re det mulig å kombinere dette med
et familieliv. Hvordan det tilrette-
legges gjennom ulike ordninger, ser
ut til å ha betydning for utviklingen
av fruktbarheten.

følge av inn- og utflytting til landet og
dødsfall.

3. Tallene kan ikke direkte sammenlignes,
da tallene for Sverige gjelder tom. septem-
ber det året de fyller 25 år, mens de norske
tallene gjelder hele det året de fylte 25 ar.
De svenske tallene vil mest sannsynlig være
noe høyere om hele året hadde vært med i
beregningen.

4. Familie- og yrkesundersøkelsen er en
landsomfattende intervjuundersøkelse om
fruktbarhet og familiedanning.
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Kvinner og menn 1998:

Hvor likestilte er vi?

"Women and Men in
Norway 1998" heter
en ny publikasjon
som Statistisk sent-
ralbyrå har gitt ut i
samarbeid med
Barne- og familie-
departementet. Her
får vi oversikt over
utviklingen i likestil-
ling mellom kjøn-
nene på en rekke
samfunnsområder de
senere år. I denne ar-
tikkelen presenterer
vi smakebiter fra
publikasjonen. Vi kan
rope litt av konklu-
sjonen i artikkelen:
På mange sentrale
felter er det langt
igjen til likestilling.

Randi Kjeldstad

Hva mener vi med like-
stilling?
Det kan være nyttig å betrakte den
historiske utvikling mot samfunns-
messig likestilling mellom kvinner
og menn som en prosess på tre plan
eller i tre faser (Jonung 1979, Skre-
de 1998). For det første vil en for-
utsetning for likestilling mellom
kvinner og menn være at alle sam-
funnsmedlemmer, uansett kjønn,
har de samme formelle rettighetene
og pliktene. Det betyr at lover og
regler for deltakelse i samfunnet,
såvel på det sosiale som det økono-
miske og det politiske området, skal
være de samme for kvinner og
menn.

For det andre må det på de ulike
samfunnsarenaene være adgang til,
og plass for, både kvinner og menn.
Det vil blant annet si at kvinner og
menn skal ha like muligheter til ut-
danning, til lønnet arbeid og egen
inntekt. Lik adgang til samfunnets
arenaer forutsetter, i tillegg til
kjønnsnøytrale formelle regler, at
forholdene legges til rette for at
begge kjønn får reelle muligheter til
å delta. Offentlig tilrettelegging av
barnetilsyn og -omsorg er ett av fle-
re tiltak som bidrar til å likestille
kvinners og menns reelle mulighe-
ter for å delta i samfunnslivet.

For det tredje: Et likestilt samfunn
er et samfunn der kvinner og menn
deltar på lik linje. Målsettingen
med likestillingspolitikken må der-
for være at innsatsen på alle områ-
der i samfunnet skal utføres som et
integrert og likeverdig samarbeid
mellom kvinner og menn, og at li-
keverdig innsats belønnes likt. Å
delta på lik linje innebærer ikke
nødvendigvis at kvinner og menn til
enhver tid utfører de samme oppga-
vene. Det innebærer imidlertid at
mulighetene til å velge ikke er sys-
tematisk dårligere for det ene enn
for det andre kjønn, og at det ene
kjønn ikke begrenses i sin livsutfol-
delse av det andre kjønn, f.eks. på
grunn av vold og trakassering.

Politikk og likestilling:
Endringer i regelverk og
deltakelse
Da norske kvinner fikk stemmerett i
stortingsvalg i 1913, var det som
nummer to av de nordiske land. Ba-
re Finland var tidligere ute. Det tok
imidlertid nesten ti år før første
kvinne ble valgt inn på Stortinget
(1922), mer enn 30 år før vi fikk
første kvinnelige regjeringsmedlem
(1945), nesten 70 år for vi fikk vår
første kvinnelige statsminister
(1981) og 80 år før første kvinne
ble valgt til stortingspresident
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(1993). I nordisk sammenheng er vi
fortsatt alene om å ha hatt kvinne-
lig statsminister.

Den langsomme historiske utviklin-
gen i kvinners deltaking og verv i
politikken, viser at formelle regler
ikke er tilstrekkelige for å sikre ad-
gang til, og deltakelse på, sam-
funnsområder som tradisjonelt har
vært styrt av menn. Først da likestil-
lingsutviklingen skjøt fart på 1970-
tallet, gjennom kvinners økte delta-
king i utdanningssystemet og på
arbeidsmarkedet (se senere), be-
gynte kvinnene for alvor å bli synli-
ge i det politiske landskapet. Kvin-
neandelen av stortingsmedlemmene
økte fra under 10 prosent i 1970,
til 39 prosent i 1993, for så å redu-
seres noe i 1997-valget, til 36 pro-
sent. Den sterke økningen av kvin-
ner i politiske posisjoner på 1970-
og 1980-tallet må også sees i sam-
menheng med et spirende statlig
engasjement for å trekke kvinner
inn i styre og stell. I 1972 ble Like-
stillingsrådet og en egen departe-
mentsavdeling med ansvar for å
samordne regjeringens likestillings-
politikk opprettet. I 1979 kom Like-
stillingsloven. Den slo fra og med
1981 fast at både kvinner og menn
skal være representerte i offentlige
styrer og råd. Fra og med 1988
inneholder den en bestemmelse om
at kjønnsfordelingen i offentlige
styrer og råd ikke skal være skjeve-
re enn 40/60 prosent.

De tallene som foreligger for 1990-
tallet gir imidlertid ikke noe enty-
dig bilde av at kvinnene har økt sin
innflytelse i politikken eller i offent-
lig forvaltning. Redusert eller stag-
nerende kvinneandel gjelder ikke
bare i Stortinget. Det gjelder også
blant fylkesmenn og departements-
råder, i politietaten og blant prester
i Den norske kirke. Eksempler på
Okt kvinnerepresentasjon i offentlig
forvaltning på 1990-tallet, finner vi
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i dommerstanden, og i politikken; i
regjering, kommunestyrer og fyl-
kesting.

Utdanning: En møysommelig
kvinnerevolusjon
Kvinner fikk formell adgang til høy-
ere utdanning på slutten av forrige
århundre, og første kvinne ble opp-
tatt som student ved universitetet i
1884. Men det var først på 1970-
tallet, da likestillingsprosessen skjøt

fart, at kvinnene for alvor begynte å
ta høyere utdanning. Det gikk ikke
mange år før det ble mer vanlig å ta
høyere utdanning blant kvinner enn
blant menn. I gruppen 19-24 år
skjedde dette i 1981. I dag (1996)
studerer 31 prosent av kvinnene i
denne aldersgruppen på universitet
eller høgskole. Tilsvarende andel
blant menn er 23 prosent.
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I dag er det lite som tyder på at det
eksisterer formelle eller adgangs-
messige hindringer for at kvinner
utdanner seg på lik linje med menn.
Likevel har vi i dagens Norge et ut-
danningssystem sterkt preget av
kjønnssegregasjon. Særlig er dette
tydelig på lavere utdanningsnivåer.
Blant jenter og gutter som velger
andre fagfelt enn allmennfag i vide-
regAende skole, avspeiler fagvalge-
ne tradisjonelle kjønnsskiller: Av
dem som velger fag innenfor
industri, håndverk, naturvitenskap
og teknikk utgjør jentene bare 10
prosent. Samtidig utgjør de 92 pro-
sent av elevmassen innen helsevern.
Dette er 25 år etter at det ble ned-
felt i nasjonale skoleplaner at det
skal arbeides aktivt i undervisnin-
gen for å fremme likestilling mel-
lom kjønnene (1971).

På høyere utdanningsnivåer er
imidlertid kjønnsskillet noe mindre
markert. På høyeste universitets- og
høgskolenivå utgjør kvinnene 29
prosent av de uteksaminerte på
fagområdet industri, håndverk na-
turvitenskap og teknikk og 57 pro-
sent innen helsevern.

Arbeidsmarkedet: Kvinnene
befester sin stilling
I tiårene før århundreskiftet ble det
gradvis åpnet for at kvinner kunne
ansettes eller drive egen virksomhet
i en rekke næringer og yrker, og i
1912 ble det lovbestemt at kvinner
hadde adgang til de fleste offentlige
stillinger. Nesten 50 år senere ble
det innført forbud mot direkte
lønnsdiskriminering på grunnlag av
kjønn gjennom lovfesting av like-
lønn i samme stilling (i offentlig
sektor i 1959 og i privat sektor i
1961).

Den kraftige økningen i yrkesdelta-
king blant kvinner gjennom 1970-
tallet og fram til 1986, førte,
sammen med et stort sett stabilt

Kilde: Arbeidskraftundersokelsene

sysselsettingsnivå blant menn, til en
kraftig utjevning i sysselsetting
mellom kjønnene. Utjevningen fort-
satte det påfølgende tiåret, men
skyldtes da hovedsakelig at syssel-
settingen sank blant menn. De aller
siste årene har det igjen vært en øk-
ning i sysselsettingen, denne gang
både blant kvinner og menn.

Selv om kvinnesysselsettingen hai-

Okt i så godt som alle aldersgrup-
per, skyldes svært mye av utjevnin-
gen mellom kjønnene mødrenes inn-
tog på arbeidsmarkedet, særlig
gjennom 1980- og 1990-årene. Ut-
viklingen startet blant modre til
større barn, i første rekke ettbarns-
mødrene. Etter hvert ble det også
mer og mer vanlig å forbli i yrkesli-
vet i småbarnsalderen og etter and-
re eller tredje fødsel. Dette har selv-
følgelig sammenheng med en sterk
forbedring i permisjonsrettighetene
til nybakte foreldre i løpet av disse
årene. I 1993 ble fødselspermisjo-
nen utvidet til ett år med 80 pro-
sent lønn, noe som har bidratt til at
det i dag er svært få kvinner som

Kilde: Arbeidskraftundersokelsene

sier opp stillingen sin i denne fasen
(Bø og Lyngstad 1998) 1 . Nye be-
stemmelser som ble innført
1990-tallet, som fedrekvoten på fire
uker av fødselspermisjonen (1993)
og tidskontoordningen som mulig-
gjør en stone fleksibilitet i arbeids-
tid for modre og fedre (1994), har
også bidratt til økt stabilitet i yrkes-
livet blant kvinner.

Kvinners tilknytning til arbeidsmar-
kedet har gjennom 1980- og 1990-
tallet vært mindre følsom for endre-
te konjunkturer enn tilfellet har
vært for menn. Etter at kvinner har
hatt høyest arbeidsløshetsprosent
fram til slutten av 1980-tallet, har
menn hatt betydelig høyere ar-
beidsløshet fram til 1996. I dag
(1997) er det så godt som ingen
forskjell i arbeidsløshet mellom
kvinner og menn, hhv. 4,2 og 4
prosent. Arbeidsløsheten er tradi-
sjonelt høyest blant ungdom. Etter
flere år med høyest ungdomsar-
beidsløshet blant menn, har den de
siste to årene vært høyest blant
kvinner (16-25 år).
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Kvinnejobber mindre
konjunkturutsatt
At menns arbeidsmarkedssituasjon
har vært mer følsom for endrete
konjunkturer de siste tiårene, har
nær sammenheng med det kjønns-
delte arbeidsmarkedet. Reduserte
oljepriser, stagnasjon i investerin-
ger, nedgang i vareomsetningen
osv. har på kort sikt liten innvirk-
ning på behovet for offentlige tje-
nester som helsetjenester, undervis-
ning og omsorg. Offentlig tjeneste-
yting utgjør kvinnearbeidsplasser
først og fremst. Derfor har kvinner
vært noe mer skjermet mot ned-
gangskonjunkturen på arbeidsmar-
kedet i perioden fra 1986 til 1993.
Figur 6 viser at kommunesektoren,
som for en stor del utgjøres av un-
dervisnings-, helse-, pleie- og om-
sorgsyrker, faktisk representerte en
buffer mot arbeidsløshet for kvin-
ner i denne perioden. Antall kvin-
ner økte i kommunale jobber samti-
dig med generell nedgang og stag-
nasjon i sysselsettingen. Dette
gjaldt i langt mindre grad for
menn.

Etter 1993, da arbeidsløsheten sank
og sysselsettingen økte for både
kvinner og menn, har det vært lite
endring i andelen som jobber i of-
fentlig sektor. Det vil si at sysselset-
tingsøkningen fordelte seg temme-
lig jevnt på privat og offentlig sek-
tor i disse årene for begge kjønn.

Mot et kjønnsintegrert
arbeidsmarked?
I dag er det ingen formelle hindrin-
ger, og langt færre reelle hindringer
enn før, for at kvinner og menn skal
kunne delta på lik linje i de samme
jobbene. Likevel har integrerings-
prosessen mellom kvinner og menn
på arbeidsmarkedet vært preget av
til dels motstridende utviklingstrekk
de siste tiårene. For eksempel har
den kjønnsdelte yrkesstrukturen
endret seg lite. Det kan illustreres
ved kjønnsfordelingen i de to yrkes-
gruppene (syke)pleiearbeid, som
omfatter 40 prosent av de sysselsat-
te kvinnene, og jern- og metallvare-
arbeid, som omfatter nesten 10 pro-
sent av mennene. Innen pleiearbeid
utgjør kvinnene i dag 93 prosent av

de sysselsatte. Innen jern- og me-
tallvarearbeid utgjør de 3 prosent.

At det er langt igjen til full integre-
ring, viser seg også ved at kvinner
og menn er ulikt fordelt i stillings-
hierarkiet. Her har det imidlertid
skjedd en viss utjevning, ved at an-
delen med lederstilling2 er nesten
fordoblet blant de sysselsatte kvin-
nene fra 1981 til 1995 (fra 6 til 11
prosent), mens økningen blant
menn har vært svakere (fra 25 til
28 prosent).

Selv om det fortsatt er klare kjønns-
forskjeller i arbeidstid, har det også
her skjedd en viss utjevning på
1980- og 1990-tallet ved at kvinner
i økende grad jobber heltid. I 1997
var heltidsandelen blant kvinner 54
prosent mot 47 prosent i 1980. Hel-
tidsandelen blant menn har ligget
stabil på 90 prosent. Utviklingen i
arbeidstid er imidlertid svært for-
skjellig i ulike aldersgrupper. Mens
heltidsandelen har gått kraftig ned
for både kvinner og menn i alderen
under 25 år, hovedsakelig på grunn
av økt tendens til å kombinere sko-
legang og deltidsarbeid, har det
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vært en motsatt utvikling blant noe
eldre og middelaldrende kvinner. I
alderen 25-54 år har deltidsandelen
blant kvinner sunket med rundt 25
prosent i disse årene.

Kjønnsforskjeller i arbeids-
vilkår
En del opplever deltidsarbeid som
ufrivillig undersysselsetting. Det
gjelder særlig deltidssysselsatte
menn. I 1997 hadde 17 prosent av
deltidssysselsatte menn og 14 pro-
sent av deltidssysselsatte kvinner
forsøkt å få lengre arbeidstid. Un-
dersysselsetting er imidlertid samlet
sett et mer utbredt fenomen blant
kvinner enn blant menn, og gjelder
drøyt 6 prosent av de sysselsatte
kvinnene mot knapt 2 prosent av
mennene. Omfanget av undersys-
selsetting har endret seg lite det sis-
te tiåret. Mens konjunkturbestemt
arbeidsløshet i større grad har pre-
get menns arbeidsmarkedstilknyt-
ning de siste tiårene (jf. tidligere),
kjennetegner kronisk undersyssel-
setting i større grad kvinners yrkes-
tilknytning.

At kvinner og menn i stor utstrek-
ning arbeider i ulike yrker og i ulike
sektorer av arbeidslivet, innebærer
også at de er omgitt av, og utsatt
for, svært ulike arbeidsmiljøbelast-
ninger. I statistikken fins det mange

Kilde: Arbeidskraftundersokelsene

mål på arbeidsmiljøbelastninger, og
spørsmålet om hvem som har de
største belastningene av kvinner og
menn, er helt avhengig av hvilke
forhold som måles. For eksempel er
kvinner mer utsatt for sterke vaske-.
midler, tørr luft, problemer i forbin-
delse med ukomfortable arbeidsstil-
linger og loft, monotone bevegelser
og mye stående og gående arbeid,
mens menn er mer utsatt for kulde
og trekk, metallstøv, støy, vibrasjo-
ner og ekstra tunge løft.

Kvinner har et noe hyppigere fra-
vær fra jobben enn menn. Det kan
nok til en viss grad ha sammenheng
med ulike vilkår på arbeidsmarke-
det og ulike arbeidsmiljøbelastnin-
ger. Statistikken tyder imidlertid på
at fødsel og den generelle arbeids-
delingen i samfunnet, med mor som
fortsatt hovedansvarlig for barne-
omsorgen, er vel så utslagsgivende.
I 1997 hadde 17 prosent av de sys-
selsatte kvinnene et midlertidig fra-
vær fra jobben, mot tilsvarende 12
prosent av mennene 3 . Den viktigste
fraværsgrunnen er ferie for både
kvinner og menn. Kvinner er imid-
lertid like ofte fraværende på grunn
av fødsel og omsorg for barn som
på grunn av egen sykdom. Det har

riktignok vært en svak økning i
menns fravær på grunn av fødsel og
barneomsorg i løpet av 1990-tallet,
likevel utgjør slikt fravær bare 2
prosent av menns fravær, mot til-
svarende 23 prosent av kvinners
fravær.

Lik inntektsutvikling og
stabile forskjeller
I 1996 hadde kvinner totalt en
gjennomsnittsinntekt på 105 000
kroner, som tilsvarer 60 prosent av
gjennomsnittsinntekten til menn.
Kjønnsforskjellene var enda større
når det gjelder formue. Kvinnenes
gjennomsnittsformue på 107 000
kroner tilsvarte omtrent halvparten
av menns formue.

Den enkeltes samlete inntekt består
for de fleste av flere ulike inntekts-
kilder eller inntektskomponenter,
og noen inntektskomponenter er
mer kjønnsmessig jevnt fordelt enn
andre. Størst kjønnsforskjell er det i
gjennomsnittlig aksjeutbytte, der
kvinnelige aksjeeiere hadde et
gjennomsnittlig utbytte på 23 000
kroner i 1996, svarende til 43 pro-
sent av utbyttet til mannlige aksje-
eiere. Kjønnsforskjellene er minst i
offentlige pensjonsytelser og renter
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Aksjeutbytte

fra bankinnskudd. Her utgjorde
gjennomsnittlig nivå for kvinnelige
mottakere 70 prosent av nivået til
menn i 1996 . Samtidig utgjorde
kvinnelige lønnsmottakeres gjen-
nomsnittlige lønnsinntekt på
138 000 kroner to tredeler av nivå-
et til mannlige lønnsmottakere.

Inntektsutviklingen har vært tilnær-
met lik for kvinner og menn de se-
nere år med en økning i bruttoinn-
tektene på 14 prosent i faste kroner
for både kvinner og menn i perio-
den 1993-1996. Lønnsinntektene
har økt mest for kvinner, mens tje-
nestepensjonene og aksjeutbyttet
har økt mest for menn. Å leve på
renter har imidlertid blitt mindre
lukrativt i perioden for begge
kjønn.

Svakere lønnsutjevning de
siste årene
Den relative økningen i kvinnenes
lønnsinntekt har sammenheng med
økt kvinnesysselsetting, og at en
økende andel kvinner jobber heltid.
I tillegg har lønnsnivået økt noe
mer for kvinner enn for menn.
Samlet sett utgjorde heltidsansatte
kvinners lønn 86,5 prosent av hel-
tidsansatte menns lønn i 1996, mot
85 prosent i 1991 (NOU 1998:2).

Utviklingen går imidlertid med ulik
hastighet i ulike næringer. Tabell 4
omfatter ca. 60 prosent av alle hel-
tidsansatte, og viser lønnsutviklin-
gen for kvinner og menn fra 1980
til 1996. For perioden som helhet
var økningen i kvinnenes relative
lønn størst blant funksjonærer i
NHO-bedrifter. Kjønnsforskjellene
var likevel størst i denne nærings-
gruppen i hele perioden. I de fleste
næringene ser lønnsutjevningen fra
1980-årene ut til å ha stagnert noe
på 1990-tallet, idet kvinnenes årlige
relative lønnsvekst var langt sterke-
re i perioden 1980-1990 enn i
perioden 1990-1996. Unntakene

' I NHO-bedrifter
Kilde: Lønnsstatistikk og Arbeids- og administra-
sjonsdepartementet

her er noen næringsgrupper innen
det offentlige, nemlig blant statsan-
satte og i skoleverket.

Minstepensjon i økende grad
en kvinnepensjon
Utviklingen i nivået på de samlete
inntektene fra folketrygden har
vært tilnærmet lik for kvinner og
menn de senere år. I perioden
1993-1996 økte trygdeinntektene
med 10 prosent for kvinner og 9
prosent for menn (jf. tabell 3). Vi
har foreløpig i liten grad vært vitne
til en utjevning i pensjonsnivå mel-
lom kvinner og menn. Det har sam-
menheng med at opptjening av
pensjonsrettigheter er en prosess
som tar tid, i folketrygden tar det
40 år å opptjene fulle pensjonsret-
tigheter. Grunnlaget for pensjonsni-
vået til dagens pensjonister ble såle-
des lagt for mange år siden, for de
fleste i en tid da svært mange kvin-
ner ikke var i lønnet arbeid. Derfor
har kvinners økte sysselsetting og
økte relative lønnsnivå, og derav
følgende økte pensjonsopptjening i
folketrygden de siste tiårene, ennå

Kvinner

.4.

444 Menn
\ .

4
44.4.

44-
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ikke gitt utslag i utjevning i pen-
sjonsytelsene. En slik utjevning kan
tidligst ventes å finne sted om et
par tiår fra nå (Kjeldstad 1988).

Men selv om kvinnenes endrete ar-
beidsmarkedstilknytning i liten
grad har slått ut i økte relative
gjennomsnittspensjoner for kvinner,
har det bidratt til at flere har opp-
nådd en liten tilleggspensjon. Dette
fikk utslag i en nedgang i andelen
minstepensjonister allerede fra tid-
lig på 1980-tallet. Imidlertid har
den generelle lønnsutviklingen over
lengre tid bidratt til at nedgangen i
andel mannlige minstepensjonister
har vært enda sterkere. I 1997 var
det 54 prosent av de kvinnelige og
13 prosent av de mannlige alders-
pensjonistene som var minstepen-
sjonister. Kvinneandelen av minste-
pensjonistene har vært økende, og i
dag utgjør kvinnene 86 prosent av
minstepensjonistene.

Lite entydig utvikling i
"privatlivet"
Statistikk over endringer i kvinners
og menns forhold til, og vilkår på,

den offentlige og økonomiske are-
na, viser at det i løpet av de siste
tiårene har det skjedd store og vik-
tige skritt i retning av mer likestilte
roller og mer jevnbyrdige relasjoner
mellom norske kvinner og menn.
Men statistikken viser også at utvik-
lingen har vært langt fra entydig.

På de mer "private" områdene av
livet er bildet enda mindre entydig.
Skeptikere til likestillingsutviklin-
gen peker ofte på at når kvinner
blir mer "like" menn, innebærer det
visse negative konsekvenser i form
av at kvinnene tar til seg også de
mer usunne eller destruktive ele-
mentene av den tradisjonelle
mannsrollen. En mindre negativ va-
riant av en slik antatt utvikling vil
være at kvinner i økende grad av-
laster mennene for de negative ut-
slagene av den tradisjonelle manns-
rollen, og at menn dermed får et
bedre liv. Kanskje menn også blir
mer "like" kvinner? I hvor stor grad
det er en gjensidig sammenheng
mellom kjønnsspesifikke utviklings-
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trekk på ulike områder i samfunnet,
er vanskelig å si.

Uten at det nødvendigvis er et di-
rekte årsak-virknings-forhold, er
det likevel rimelig å anta at større
økonomisk selvstendighet blant
kvinner har en sammenheng med
aningen i andelen av befolkningen
som bor alene. På den ene siden
innebærer økonomisk selvstendig-
het mulighet til å forsørge seg selv i
eget hushold. På den andre siden
blir det nødvendig å ha egen inn-
tekt når man bor alene.

Kvinner har oftere nære
venner
Blant de eldste er andelen som bor
alene, mer enn dobbelt så høy for
kvinner som for menn. Dette er et
vedvarende bilde, og har først og
fremst sammenheng med at kvinner
lever lenger enn menn og lenger
enn sine ektefeller. Veksten i ande-
len som bor alene har likevel vært
sterkest i yngre aldersgrupper. Det
gjelder både kvinner og menn. Det
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er imidlertid ikke sånn at det å bo
alene er det samme som å være en-
som. Andelen som oppgir å mangle
fortrolige venner, er betydelig redu-
sert fra 1980 til 1995, og det gjel-
der stort sett begge kjønn. Imidler-
tid er kjønnsforskjellene store, ved
at kvinner oftere har nære venner
enn menn, og det er lite som tyder
på at forskjellene har blitt mindre
på dette området. Særlig er kjønns-
forskjellen stor i ung voksen alder. I
aldersgruppen 25-44 år er f.eks. an-
delen som ikke har en fortrolig
venn, tre ganger så høy blant menn
som blant kvinner, hhv. 19 og 7
prosent.

Kvinner er mer redde for
vold, men er de mer utsatt?
Sammenlignet med statistikk fra
den offentlige arena foreligger det,
naturlig nok, langt mindre statistikk
om fordeling av ansvar og innsats
mellom kvinner og menn i familien
og forhold ellers i privatlivet. I hvor
stor grad statistikkprodusentenes
respekt for "privatlivets fred" inne-
bærer at privatlivets ufred forblir
usynlig, vet vi følgelig lite om. Den
vold og redsel for vold som fram-
kommer i levekårsundersøkelsene,
viser neppe hele virkeligheten, fordi
opplysninger om privat vold må an-
tas å bli underrapportert i slike
bredspektrete undersøkelser.

Menn

Kilde: Levekårsundersøkelsene

Levekårsundersøkelsene viser imid-
lertid klare kjønnsforskjeller med
hensyn til redsel for "utendørs"
vold. Mellom tre og fire ganger så
mange kvinner som menn oppgir at
de er urolige for å bli utsatt for vold
når de beveger seg ute. Kjønnsfor-
skjellene i faktisk utsatthet er imid-
lertid betydelig mindre. Kvinners
frykt er likevel ikke bare irrasjonell.
I og med at kvinner har vanskelige-
re enn menn for å beskytte seg mot
overgrep, har de større grunn til å
frykte vold enn menn. I tillegg er
det slik at når kvinner rammes,
rammes de anderledes og ofte har-
dere enn menn (Gundersen 1998). 4

Menns levealder faker mest
Menn dør tidligere enn kvinner,
men kvinner er mer syke enn menn.
Dette er en velkjent "sannhet". Er
det noe som tyder på at de store
endringene i kjønnsrelasjonene i
arbeidslivet og i økonomien har bi-
dratt til å rokke ved denne "sannhe-
ten"? Ser vi på forventet levealder,
har menn de senere år halt kraftig
innpå kvinnene. Riktignok øker le-
vealderen i store trekk for både
kvinner og menn, men for første
gang i dette hundreåret har vi siden
1980 vært vitne til en økning som
er sterkere for menn enn for kvin-
ner. Om denne trenden primært er
en avspeiling av at menn i økende

grad "avlastes" tunge og helsened-
brytende oppgaver ved at deltaking
i det offentlige og økonomiske liv er
blitt mer likedelt, er foreløpig van-
skelig å si. Vi har imidlertid vært
vitne til en markert nedgang, særlig
blant menn, i hjerte- og kardødelig-
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het (Ostby og Skiri 1998), en lidel-
se som antas å være delvis stressre-
latert. 5

At menn er blitt avlastet noe med
hensyn til økonomisk ansvar, ser
imidlertid ikke ut til å ha gitt utslag
i en entydig tendens til nedgang i
selvmordsraten blant menn. Riktig-
nok har det siden toppåret 1988
vært en ujevn nedgang for både
menn og kvinner, men kjønnsfor-
skjellene har holdt seg relativt sta-
bile, med tre ganger så høy rate for
menn som for kvinner.

Lite endring i voksne kvinners
røykevaner
Røykemønsteret har blitt mer likt
for kvinner og menn. Blant alle
kvinner har andelen røykere holdt
seg temmelig stabil i perioden,
mens menn har hatt en betydelig
nedgang, fra 42 prosent i 1980 til
34 prosent i 1996. Tilsvarende an-
del blant kvinner var hhv. 31 og 32
prosent. Blant de unge røyker imid-
lertid både kvinner og menn mind-
re enn før, med en nedgang fra ca.
35 til 29 prosent dagligrøykere i pe-
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rioden 1980 til 1996. Det er således
de godt voksne kvinnene som ser ut
til å være mest resistente mot of-
fentlighetens og myndighetenes in-
formasjon og tiltak mot røyking de
senere år. Det er kanskje ikke helt
unaturlig å se denne tendensen i
sammenheng med at kvinner har
blitt mer like menn på viktige are-
naer i samfunnet, og at de også har
overtatt enkelte av de mer usunne
elementene av den tradisjonelle
mannsrollen. Det er også fullt ten-
kelig at "avlastingshypotesen" (jf.
tidligere) kan være relevant i denne
sammenheng, nemlig ved at daglig-
livets stress i økende grad er blitt
pålagt eller overtatt av kvinner, og
dermed blitt svakere for menn. Har
vi fått færre stressrøykende menn
og flere stressrøykende godt voksne
kvinner?

Egenrapportert helse:
Parallel l utvikling for kvinner
og menn
Har større likhet mellom kjønnene i
ansvar og deltakelse i samfunnet
også fort til større helsemessig lik-
het? I og med at kvinner i en Arrek-
ke har vært registrert med hyppige-
re helseproblemer enn menn, er det
naturlig å spørre om økt likestilling
fører til at kvinner etter hvert opp-
lever færre helseproblemer. Imid-
lertid skulle "avlastingshypotesen"
(jf. tidligere) snarere gi en forvent-
ning om at økt ansvar og arbeids-
byrde medfører økt helserisiko for
kvinner og redusert helserisiko for
menn. Det vil gå for langt her å an-
tyde hva som henger sammen med
hva på dette området. Å redusere
forskjeller i kvinners og menns hel-
se til utelukkende sosiale forskjel-
ler, vil i beste fall være å vise bare
deler av virkeligheten. Ikke desto
mindre vil endringer i sykdomsbil-
det til kvinner og menn være en av
flere viktige indikatorer på endrin-
ger i kjønnsrelasjonene i samfunnet
og i kvinners og menns levekår.

Det fins mange mål på sykelighet i
befolkningen, og ulike statistikk-
kilder viser til dels ulike utviklings-
trekk på 1980- og 1990-tallet. Dette
har sannsynligvis primært å gjøre
med ulike undersøkelsesopplegg
(Ramm mfl. 1998). Så vel helseun-
dersøkelsene 1985 og 1995 og leve-
kårsundersøkelsene på 1980- og
1990-tallet, alle utført av Statistisk
sentralbyrå, tyder på en viss økning
i folks helseproblemer. Tabell 6 vi-
ser endring i andel som ifølge hel-
seundersøkelsene oppgir å ha noen
utvalgte sykdommer. 6 økningen i
muskel- og skjelettlidelser er særlig
markert. Selv om det er flest kvin-
ner som lider av sykdommen, har
økningen i perioden vært ganske
parallell for kvinner og menn. Tal-
lene tyder også på en viss økning i
hjerte-karlidelser. At flere lever
med slik sykdom enn før, betyr ikke
nødvendigvis at det oppstår flere
nye tilfeller. Det har nok for en stor
del sammenheng med at færre dør
av denne typen sykdommer enn før
(jf. tidligere). Eller sagt på en an-
nen måte: Flere lever lenger med
hjerte-karlidelser. Også i denne syk-
domsgruppen er det en viss over-
hyppighet av kvinner. Det samme
gjelder nervøse lidelser.
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De tre nevnte sykdomsgruppene er
alle av den typen man skulle for-
vente økte som følge av økt stress
og økt arbeidsbyrde. Tallenes tale
er imidlertid uklar når det gjelder
en mulig sammenheng mellom
endret sykdomsbilde og endrete ar-
beids- og ansvarsforhold for kvin-
ner og menn. Det er ikke umulig at
eventuelle helsemessige belastnin-
ger av økt yrkesdeltaking, dobbelt-
arbeid og økonomisk forsørgeran-
svar for kvinner kompenseres ved
positive helseeffekter av en mer ut-
adrettet og uavhengig kvinnerolle.

Konklusjon: Fortsatt langt
igjen
Utviklingen mot økt likestilling mel-
lom norske kvinner og menn har
pågått lenge. På det formelle plan
har kvinners adgang til deltakelse i
samfunnslivet blitt utvidet gradvis, i
varierende tempo, helt siden forrige
århundre. I dag er deltakelse på
den offentlige arena ikke bare en
rett for kvinner på lik linje med
menn, det er også et ønske og en
nødvendighet for de aller fleste.
Men lik adgang og tilnærmet lik
deltaking på ulike samfunnsarenaer
er ikke ensbetydende med et
kjønnsmessig integrert arbeidsliv,
jevnbyrdige roller ute og hjemme,
og lik belønning for innsatsen. Det
er fortsatt langt igjen.

Mens likestillingsutviklingen fram
til i dag i all hovedsak har vært et
resultat av endringer i kvinnenes
rolle i samfunnet, har søkelyset de
senere år i økende grad vært rettet
mot mannsrollen og menns innsats.
Fram til i dag har utviklingen inne-
båret at menn har blitt avlastet for
en stor del av familieforsørgeran
svaret. Med 1990-årenes forvent-

-

ning om større innsats fra menn
hjemme og i barneomsorgen, er det
imidlertid grunn til å tro at menn i
sin tur i noen grad vil avlaste kvin-
nene hjemme.

I hvor stor grad slike rolleendringer
innebærer konsekvenser for kvin-
ners og menns levekår og livskvali-
tet, er vanskelig å si. Dagens statis-

tikk, f.eks. om livsstil og helse, for-
teller neppe hele sannheten. For
eksempel vil eventuelle helseeffek-
ter av endringer i personers livs-
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situasjon og gjøremål oftest først
framtre etter at det har gått en
stund. Det er gjerne når alderdom-
men nærmer seg, at år med stress
og hardt arbeid slår ut i vond rygg
og tynnslitte nerver. I og med at de
store sprangene i likestillingsproses-
sen fortsatt er relativt ferske og
langt fra avsluttet, er slike eventuel-
le ringvirkninger vanskelig å måle i
dag.

1. Personer som er midlertidig fraværende
fra jobben, f.eks. på grunn av 1. gangs mili-
tær- eller siviltjeneste og fødselspermisjon
inntil ett år, regnes her som sysselsatte.

2. Lederstilling er her definert i samsvar
med Standard for inndeling etter sosioøko-
nomisk status i offentlig norsk statistikk
(SNS nr. 5, 1984), som et yrke preget av
rett og plikt til å lede andres arbeid. Stan-
darden er under revisjon, og statistikk på
stillingsnivå etter 1995 vil bli publisert på
senere tidspunkt etter ny standard.

3. Statistikken er her ikke utfyllende idet
den omfatter kun midlertidig fravær på fem
sammenhengende virkedager eller mer.
Fravær på grunn av barns sykdom (utenom
mors og fars fødselspermisjonsperiode) er
ikke identifisert som egen kategori og inn-
går i samlekategorien "annet".

4. Kriminalstatistikken viser at mens menn
er mest utsatt for voldskriminalitet generelt,
er kvinner mest utsatt (over dobbelt så ofte
som menn) for seksuelle overgrep og vold-
tekt.

5. En annen viktig årsak til økt levealder er
nedgang i sped- og småbarnsdødeligheten,
men her er kjønnsforskjellene relativt små.

6. Noe av økningen i rapportert sykelighet i
helseundersøkelsene antas å skyldes en
bedre registrering av syketilfeller i 1995
enn i 1985 (jf. Ramm mfl. 1998).
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le på hva folk sier
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Støy og forurensning i Oslo:

Vi kan sto
om støy og støv

Når folk i intervju-
undersøkelser svarer
at de er utsatt for
støy, stem/ eller annen
forurensning, så kan
man lure på om de
overdriver fordi
spørsmålet settes på
dagsorden. Vår un-
dersøkelse viser at
dette som regel ikke
er tilfellet. Støykart-
legging viser at de
som oppgir at de pla-
ges av støy, også
oftest bar i strok som
er eksponert for støy.
Det samme gjelder
for luftforurensning.

Ketil Flugsrud,
Gisle Haakonsen og
Li-Chun Zhang

To av fem voksne i Oslo sier de er
utsatte for luftforurensning ved bo-
ligen sin. Videre plages en av fire av
flystøy og mer enn en av fem av
veistøy. En persons opplevelse av
veitrafikkstøy er imidlertid ikke ba-
re avhengig av veistøynivået, men
også av hvor plagsomt han eller
hun opplever flystøy.

Hvorfor var vi i tvil om hva
folk sa?
Gjennom Statistisk sentralbyrås
(SSB) levekårsundersøkelser har en
kartlagt hvordan folk selv opplever
miljøbelastninger, både i og utenfor
boligen (Statistisk sentralbyrå
1998a og 1998b). Svarene på spørs-
mål om hvor utsatt folk er for miljø-
belastninger, eller hvor plagsomme
disse belastningene er, påvirkes
imidlertid også av andre faktorer
enn den faktiske støyen eller for-
urensningen. Holdninger til støy-
og forurensningskildene, erfarings-
bakgrunn m.m. er faktorer som vil
påvirke svarene. I 1997 var det en
sterk økning i befolkningens opp-
levde miljøbelastninger i forhold til
undersøkelsen i 1995 (Statistisk
sentralbyrå 1998a). Det er lite som
tyder på at miljøtilstanden har end-
ret seg vesentlig i denne perioden,
så her må andre faktorer også spille
inn.

Samtidig som det foreligger under-
søkelser om folks subjektive oppfat-
ning, finnes det økende datameng-
der knyttet til "objektiv" miljøtil-
stand. Det finnes en veistøydataba-
se for enkeltadresser i Oslo kommu-
ne, støysoner rundt Fornebu er be-
regnet (flystøy) og det er gjort be-
regninger av forurensningskonsen-
trasjoner i ulike områder. Vi har
prøvd å finne eventuelle sammen-
henger i datamaterialet.

Formålet med analysen har vært å
studere:

• hvordan fysiske forurensnings-
og støynivåer påvirker folks
opplevelse av miljøbelastninger
(eller om vi kan stole på inter-
vjudata som gjelder miljøbelast-
ninger).

• i hvilken grad inntekt, alder,
kjønn, utdanningsnivå m.m.
spiller inn på folks opplevelse av
støy/forurensning.

I denne omgang er analysen bare
gjort for Oslo. I Oslo finnes landets
største befolkningskonsentrasjon,
og en stor andel av den er utsatt for
en eller flere miljøbelastninger.
Oslo-resultatene vil derfor ha en
stor generaliseringsverdi.

To av fem utsatt for luftforu-
rensning
Levekårsundersøkelsen 1997 viser
at omtrent hver femte voksen i Oslo
føler seg utsatt for støy fra veitra-
fikk når de oppholder seg innen-
dørs. Av disse opplever halvparten
støyen som noe eller meget plag-
som. En av fire opplever flystøy
som meget eller noe plagsom uten-
for boligen. 43 prosent er utsatt for
luftforurensning, og kilden til dette
er for de fleste veitrafikk. Mer enn
en av tre er utsatt for støv fra vei-
trafikk, og av disse er det bare 7
prosent som sier at dette ikke er
plagsomt. Noe over en firedel er ut-
satt for lukt fra samme kilde.

Veistøy gjør folk mer plaget
av flystøy (og omvendt)
Figur 1 viser hvor plagsom folk sy-
nes flystøyen er, og samtidig hvilket
flystøynivå det er utenfor boligen
ifølge Luftfartsverkets beregning
(1996). Andelen som synes flystøy-
en er plagsom øker kraftig etter
hvert som den reelle flystøyen øker.
I områder der flystøyen er mer enn
60 EFN (ekvivalent flystøynivå i
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Stray fra vei - ute
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Lukt fra industri 1

Røyk, støv eller nedfall fra industri'

Luftforurensning - ute
	

43 	 57
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40
	

27

' Industri, anleggsvirksomhet, avfallsforbrenning e.l.
Industri, anleggsvirksomhet eller lignende kilder

3 Andel som er utsatt for en eller flere av de fire luftforurensningsbelastningene nevnt ovenfor. De som er
utsatt er gruppert etter det mest alvorlige svaret de gir på hvor plagsom forurensning er. For eksempel oppgir
24 prosent av de utsatte at en eller flere forurensninger er meget plagsom
Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997
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Ekvivalent flystoynivå
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Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997
Miljøbelastning Meget plagsom 	 Noe plagsom 	 Lite plagsom Ikke plagsom  

Støy fra fly - ute

Støy fra bedrifter m.m. - ute

19 	 21 	 54

88

Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997 

Vår analyse viser at det ikke bare er	 Prosent
støynivået knyttet til flytrafikk som	 100
bestemmer hvor plagsom flystøyen
oppleves. Jo mer plagsom man
synes veitrafikkstøy er, jo mer plag-
som oppleves flystøyen (gitt samme
beregnede flystøyniva). Tilsvarende
er en persons opplevelse av veitra-
fikkstøy ikke bare avhengig av
veistøynivaet, men også av hvor
plagsom han/hun synes flystøy er.	 20
Figur 3 viser forklaringsstrukturen
for fly- og veistøybelastning. Sam-
menhengen mellom folks plage av
fly- og veistøy bekreftes også av
andre undersøkelser. I en analyse
for Oslo fant Transportøkonomisk
institutt (TOI) også at både fly- og
veitrafikkstøy påvirker graden av
flystøyplage (TOI 1990). 	 Kilde: Levekårsundersokelsen 1997

desibel') oppfatter alle dette som
mer eller mindre plagsomt. Tilsva-
rende er det nesten ingen med den
laveste flystøybelastningen som
oppfatter dette som meget plag-
somt. Figur 2 viser tilsvarende at
etter hvert som veitrafikkstøyen
øker, øker også andelen som sier at
de er utsatt for veitrafikkstøy.

Ved hjelp av en logistisk regresjons-
analyse 2 kan man gi en statistisk
beskrivelse av den strukturen som
ligger bak disse observasjonene.
Denne viser at støyplagene øker sig-
nifikant3 med støynivået for fly og
veitrafikk når det spørres om opple-
velsen både inne og ute.

80

60

40

0 Under 16 16-24 	 25-34 35 og over
Veistoy dBA

Utsatt og noe eller meget plagsom
E Utsatt og ikke eller lite plagsom
L=1 Ikke utsatt
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Luftforurensning: Vanskelig å
skille mellom ulike kilder
Det er tilsvarende utført en logistisk
regresjonsanalyse av svarene på
spørsmål angående luftkvalitet'. Fi-
gur 4 viser forklaringsmønsteret
som fremkommer etter analysen. Vi
ser at det er en signifikant sammen-
heng mellom folks svar på om de er
plaget av støv fra veitrafikk og foru-
rensningskonsentrasjonene knyttet
til denne utslippskilden. Sannsyn-
ligheten for at folk vil føle at støvet
er plagsomt øker altså med den
målte konsentrasjonen av PM„
(partikler med diameter mindre
enn 2,5 p,m), PM2 5-10 (partikler med
diameter mellom 2,5 og 10 ,um) og
NO 2 (nitrogendioksid). Dette resul-
tatet fremkommer etter at man har
gruppert svarene i to grupper; en
gruppe med de som ikke er utsatt,
samt de som er utsatt men opplever
støvet som ikke eller lite plagsomt
og en gruppe med de som opplever
støvet som noe eller meget plag-
somt. Analysen viser videre at folks
støvplager som de knytter til veitra-
fikken også avhenger av folks opp-
levelse av lukt (uansett forurens-
ningskilde).

Det er videre en signifikant sam-
menheng mellom folks opplevelse
av hvor plagsomt støv fra industri,

anleggsvirksomhet eller lignende
kilder er, og konsentrasjoner av
PM2 og NO2 sluppet ut fra andre
kilder enn veitrafikken, for eksem-
pel industri, avfallsforbrenning,
skipsfart eller oppvarming av boli-
ger og kontorer. Denne sammen-
hengen kommer til tross for at den

viktigste bidragsyteren til PM„-
konsentrasjonen her er vedfyring i
private husholdninger, en kilde som
ikke er nevnt i spørsmålsteksten. At
sammenhengen likevel er signifi-
kant, kan komme av at det er vans-
kelig å vite hvor støv stammer fra.
Mange tror kanskje at støvet de ser
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kommer fra industri o.l., mens det i
virkeligheten kan være f.eks. vedfy-
ring som er synderen. Videre ser vi
at folks støvplager knyttet til indus-
tri o.l. også avhenger av folks opp-
levelse av lukt både fra industri og
veitrafikk.

Uavhengig av om man kategorise-
rer svarene etter hvor plagsomme
belastningene er 5 (som i figur 4)
eller om man er utsatt for belastnin-
gen 6, viser det seg at folks opplevel-
se av lukt og støvplager fra den
samme forurensningskilden virker
inn på hverandre. Det er også signi-
fikante sammenhenger mellom
forurensningskonsentrasjoner knyt-

Diagrammene viser samm
nra en variabel  en anne

forklares med variasjonen
gitt  verdiene på de øvi

forbundet med piler, men
de er, betyr dette a
effekt utover den melloml
lomliggende variabelen.
betydning utover
kjeden Relevant luftforurei

Svar om lukt fra

tet til en kilde og folks støvplager
fra denne kilden (uavhengig av
valgt kategorisering). Forskjellen i
sammenhenger mellom de to ulike
måtene å kategorisere på ligger i
hvordan plager fra forskjellige kil-
der henger sammen.

Generelt kan man si at når folk i
intervjuundersøkelser svarer at de
er utsatte for støy eller luftforurens-
ning, så er det også ofte slik at de
objektivt sett bor i et utsatt strøk.
Levekårsundersøkelsen 1997 viste
en markert økning i folks opplevel-
se av egen forurensnings- og støy-
belastning i forhold til tidligere un-
dersøkelser (Statistisk sentralbyrå

Len, gitt verdien
en har da ingen selvsten

mliggende variabelen. Se
sion Svar om støv fra

Opplevelse
av lukt
fra vei  

Opplevelse
av lukt fra

industri m.m.                  

Opplevelse
av støv
fra vei  

Opplevelse
av støv fra

industri m.m.        

Relevant
luftforurensnings.

konsentrasjon

1998b). Ved en slik kraftig økning
er det lett å starte søket etter meto-
diske svakheter ved undersøkelsen.
Gjennomgangen ovenfor bekrefter
imidlertid langt på vei konklusjone-
ne fra Levekårsundersøkelsen 1997.

Plage av flystøy øker med
leilighetens etasje
Når man studerer plage av flystøy
og luftforurensning fra veitrafikk
sammen, ser man at plage av støy
forsterker plage av luftforurens-
ning. Dette fremkommer til tross
for at det faktiske flystøynivå ikke
statistisk signifikant forsterker pla-
ge av forurensning direkte. Dette
kan tolkes som om de som allerede
føler seg utsatt for én miljøulempe
vil oppleve en annen miljøulempe
som mer plagsom enn de som bare
er utsatt for denne siste ulempen
alene.

Vi har undersøkt om folks opplevel-
se av egne miljøbelastninger varie-
rer med andre faktorer i tillegg til
faktisk forurensningskonsentrasjon
eller støynivå. Multivariat analyse
er brukt for å undersøke om det

me 3. Forklaring til figurene 3 og
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forekommer slik samvariasjon med
alder, kjønn, utdanningsnivå, hus-
holdningsinntekt, boligtype, etasje,
boligareal og botid (antall år man
har bodd i boligen).

Analysen viser at den eneste av de
undersøkte bakgrunnsvariablene
som har noen betydning for folks
støyopplevelse, er hvilken etasje de
bor i, og dette har kun betydning
for fly og ikke vei. Dette kan ha fle-
re forklaringer. De som bor i de
øverste etasjene kan tenkes å motta
noe mer flystøy enn de som bor len-
ger ned. En annen årsak kan være
at de som bor høyt oppe ser flyene,
og dermed klarer å knytte plagene
til riktig støykilde. Videre kan det
være at de som bor lengst nede to-
talt sett er utsatt for et høyere støy-
nivå, slik at flystøyen til en viss
grad "drukner" i annen støy.

Analysen viser at menn er mer pla-
get av støv fra industri o.l. enn
kvinner. Dette har vi vanskelig for å
finne noen forklaring på. Som
nevnt tidligere er vedfyring en av
de viktigste utslippskildene for sve-
vestøv. Det faktum at spørsmålsfor-
muleringen ikke inneholder denne
utslippskilden gjør at dette blir van-
skelig å tolke. Videre viser det seg
at folk som bor i blokk, bygård o.l.
er mer plaget av støv fra veitrafikk
enn folk som bor i enebolig, rekke-
hus o.l. Det har ikke, med våre til-
gjengelige datasett, vært mulig å
undersøke om konsentrasjonen fak-
tisk er lavere ved de aktuelle enebo-
ligene o.l. enn ved blokker, bygAr-
der o.l. Slike eventuelle forskjeller i
belastning kan f.eks. skyldes ulik
størrelse på grøntareal foran boli-
gen, avstand til trafikkert vei m.m.
inne i samme km2-rute. Sammen-
hengen mellom hustype og plage av
støv fra veitrafikk kan altså skyldes
effekter fra usikkerheter i datama-
terialet.

Usikkerheter
Det finnes flere usikkerheter i data-
settene. Det er bare veistøydata for
103 av adressene, mens 81 adresser
er gitt verdien mindre enn 15 dBA
etter et sett regler beskrevet i ram-
me 1. For flystøy faller 273 av de
350 adressene inn under kategorien
mindre enn 50 EFN, slik at utvalget

som har en støybelastning på mer
enn 50 EFN er på bare 77 husstan-
der. Videre er forurensningskonsen-
trasjonene gitt som et km2-rutenett
selv om de reelle konsentrasjonene
i to adresser i en rute kan variere
kraftig. Belastningene i f.eks. ruta
ved Linderud vil ganske sikkert va-
riere kraftig avhengig av om man
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bor inntil Trondheimsveien, eller
om man bor i skogkanten noen
hundre meter ovenfor.

Det er også usikkerheter som kom-
mer av at spørsmålene ikke alltid er
helt sammenlignbare med de bereg-
nede verdiene av støy og forurens-
ning (se rammene 1 og 2 for nær-
mere beskrivelse av disse beregne-
de verdiene). Et eksempel kan være
at når det spørres om støy fra fly-
trafikk, kan det tenkes at mange
også regner helikoptertrafikk inn
under dette. I Oslo er det hyppig
trafikk med ambulanse- og trafikko-
vervåkingshelikoptere som sikkert
en del opplever som plagsomt. Flys-
tøydataene inneholder imidlertid
bare data for trafikk knyttet til For-
nebu, slik at annen luftfart ikke er
med i datasettet.

Det kan videre være vanskelig å si
hvor støv eller lukt i leiligheten
stammer fra. Hvis man er utsatt for
støv i Oslo, vil sikkert de fleste si at
det stammer fra veitrafikk, selv om
det godt kan komme fra andre
utslippskilder i byen eller det kan
være langtransportert.

Generelt kan vi si at andel variasjon
i opplevelse av luftforurensning
som kan forklares av tilsvarende
forurensningsnivå, er betydelig
mindre enn andel variasjon i opple-
velse av støyplager som kan forkla-
res av tilsvarende støynivå.

Vi bør arbeide videre med
problemstillingene
Det er flere sider ved dette prosjek-
tet som kan følges opp med videre
studier. Først og fremst bør man
trekke inn flere kommuner (Bergen,
Trondheim og Drammen7) for å øke
utvalgsstørrelsen og minske usik-
kerheten. Det hadde også vært
ønskelig å gjøre en studie med
bedre miljødata. Helst bør man ha

støy- og forurensningsdata beregnet
spesielt for hver enkelt bolig.

For å bedre datakvaliteten for frem-
tidige analyser av denne typen,
kunne det være ønskelig å endre
spørsmålsformuleringene noe i de
kommende levekårsundersøkelsen
Det kan være uklart om uttrykket
ved boligen betyr kun utenfor eller
både innen- og utenfor boligen. Vi-
dere bør lukt fra vedfyring inklude-
res i spørsmålsteksten.

Vi mener det er viktig å øke sikker-
heten i beregningene over ekspone-
ring for støy og forurensning, og vil
vurdere et eventuelt nytt prosjekt
med dette som formål. Prosjektet
kan kombinere to tilnærminger:

1. Det utvikles metode for å genere-
re nye støydata ved hjelp av GIS
(geografiske informasjonssystemer)
med bruk av avstand til støykilde
og stengsler som sperrer for denne
kilden.

2. Et tilleggsutvalg til Levekårsun-
dersøkelsen 1997 trekkes med ut-
gangspunkt i boligtype, beliggenhet
i forhold til støykildene m.m. Svare-
ne som dette utvalget gir sammen-
lignes med støydata generert ved
hjelp av GIS (punkt 1 ovenfor).

1. Støy morgen og kveld er tillagt større
vekt enn støy på dagtid.

2. Kort beskrivelse av den statistiske meto-
den kan fås ved henvendelse til forfatterne.

3. Signifikant på et 5-prosentnivå. Gjelder
alle steder i artikkelen der det snakkes om
signifikante sammenhenger.

4. Den logistiske regresjonen baserer seg
her på prinsipalkomponent transformerte
luftforurensningskonsentrasjoner.

5. To grupper: Meget plagsom/noe plagsom
og lite plagsom/ikke plagsom/ikke utsatt.

6. To grupper: Utsatt og ikke utsatt.

7. Statens forurensningstilsyn prioriterer
miljøovervåkning i byene Oslo, Bergen,
Trondheim og Drammen.
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Finanskomiteen, Lotte og
Kirsten Hansen

Finanskomiteen kjen-
ner du selvfølgelig.
"Lotte" er det en del
som vet om, men vet
de hvor "hun" har
fått navnet sitt fra?
Kirsten Hansen blir
du bedre kjent med
hvis du leser videre.
Hun betyr mer for din
og landets økonomi
enn du aner, og hun
har det travelt nå i
høstmånedene.

Dag Ellingsen

Når politikerne får lyst til å gjøre
noe med skattesystemet, og det
hender det jo de gjør, så går deres
tanker indirekte til førstekonsulent
Kirsten Hansen i Statistisk sentral-
byrå. Først går finanspolitikerne til
sine partiers gruppesekretariater.
Der sitter det en gruppesekretær,

ofte en sosialøkonom. Sekretæren
tar så en telefon til Kirsten Hansen.

For når en eller flere politikere mas-
ker å flikke på skattesystemet vårt,
så må de kunne dokumentere hvil-
ke effekter forslagene deres har.
For regjeringspartiene er saken
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forholdsvis grei. De har Finansde-
partementet til å hjelpe seg under
budsjettarbeidet. Opposisjonspar-
tiene kan også kontakte Finans-
departementet, eller de kan ringe
Kirsten Hansen:

- Spør de Finansdepartementet for
å bli kjent med virkningene av sine
forslag, er spørsmålene og svarene
tilgjengelige for alle partiene i Fi-
nanskomiteen. Ringer de til meg, er
spørsmålene en sak mellom det en-
kelte partiet og SSB.

Det fine er at Kirsten Hansen vil gi
dem akkurat det samme svaret som
de ville fått hvis de hadde ringt til
departementet. Her er det Lotte
kommer inn i bildet.

Lotte og hennes mor
- Finansdepartementet og vi bruker
den samme modellen for å beregne
virkningene av skatteendringer.
Modellen heter "Lotte", og ved å
bruke samme modell slipper vi en
diskusjon om virkningene av end-
ringsforslagene og premissene for
beregningene. Vi slipper å prate
forbi hverandre, fordi vi har den
samme modellen med de samme
forutsetningene for utviklingen i
priser, lønn og sysselsetting.

- Hvorfor heter modellen Lotte?
- Det er en gammel historie fra den
gangen den ble laget tidlig på
1970-tallet. Hun som laget den
første utgaven av modellen het
Charlotte Koren, jeg tror det er
derfor den heter det.

Charlotte Koren er nå forsker ved
Norsk institutt for forskning om
oppvekst, velferd og aldring, bedre
kjent som NOVA. Modellen hennes
er selvfølgelig kommet i nye versjo-
ner, men er fremdeles det instru-
mentet man tyr til når man skal fin-
ne ut hvem som vinner eller taper
på en skatteendring. Modellen gir
også svar på hvilke inntekter Staten
får eller mister hvis man endrer på
satsene. "Lotte" beregner forde-
lings- og provenyvirkningene av en
skatteendring, for å si det mer på
fagspråket. Modellen er basert på
inntekts- og formuesundersøkelsene
til Statistisk sentralbyrå, som igjen
henter sine data fra selvangivelsene
våre. Hansen bruker Lotte til spørs-
mål knyttet til skatt på inntekt og
formue for personlige skatteplikti-
ge.

- Får du mange rare eller vanskelige
spørsmål?
- Politikerne har god profesjonell
hjelp i sine gruppesekretariater, og
det er dem jeg snakker med. Vi har
en løpende og god dialog.

- Hender det at du har enkeltpoli-
tikere på tråden?
- Nei, det er bare helt unntaksvis.

Travle høstmåneder
Fra regjeringen legger fram sitt
budsjettforslag i begynnelsen av ok-
tober, og fram til finansinnstillingen
foreligger i slutten av november, er
det en svært travel periode for Han-
sen.

- Det er ikke alle år at skattespørs-
mål står sentralt, så det varierer en
del hvor mye jeg har å gjøre. Men
stort sett er det mye å gjøre. Nå (9.
oktober) er det stille for stormen.

Skattespørsmål kan også komme
opp utenom disse høstmånedene.
Virkelig baluba var det våren 1991.
Skattereformen skulle vedtas i juni
dette året, og Kirsten Hansen og
hennes kolleger jobbet natt og dag,
kvelder og helger denne våren.
Innad i Byrået samarbeider hun
særlig med Seksjon for inntekts- og
lønnsstatistikk som står for inn-
tekts- og formuesundersøkelsen. I
tillegg har hun hyppige kontakter
med de som jobber med nasjonal-
regnskapet og finansstatistikken.

"Regnestua" og "Punchen"
Kirsten Hansen har gått gradene i
SSB: Assistent, fullmektig, sekretær,
førstesekretær, konsulent og nå
førstekonsulent. Etter artium i 1965
var hun en liten tur innom Blin-
dern, før hun begynte på "Regne-
stua" i SSB. Sammen med "Punc-
hen" var dette kvinnearbeidsplasser
i Byråets ryggrad. Mannfolka holdt
til på driftsavdelingen. På Regne-
stua satt 8-10 kvinner bak hver sin
grønne bordregnemaskin av merket
Facit. Inn på stua kom ferdig utfylte
skjemaer som skulle summeres,
eller priser på skotøy, mjøl (som
det heter på "byråsk") eller gardi-
ner. Prisene ble veiet og justert, og
sakte men sikkert kunne konsum-
prisindeksen regnes ut.

- Arbeidet på Regnestua gav meg
en veldig god oversikt over den
statistikken som produseres på
"Huset", og det har jeg hatt glede
av siden.

Headhunting
Hansen ma ha gjort en god jobb
med Faciten, for bare ett år seinere
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Byråskolekandidat
- Kan jeg kalle deg en selvlært sosial-
økonom?
- Nei, sosialøkonom er jeg i hvert
fall ikke, og selvlært er jeg bare
delvis. Mye har jeg lært av dyktige
kolleger, og mye har jeg lært på
Byråskolen.

Byråskolen eksisterer fremdeles,
men har stadig mindre til felles
med den skolen Hansen gikk på i
1968 og 1969. Dengang hadde sko-
len egen rektor og høytidelige
skriftlige og muntlige eksamener
med påfølgende vitnemål. Lærere
var sentrale byrånavn som Juul
Bjerke og Arne Øien. Elevene lærte
sosialøkonomi, statistikk, administ-
rasjon og samfunnslære. I dag er
det Blindern og andre læresteder
som leverer fullt utdannede medar-
beidere til SSB, mens mange av
dagens veteraner i Byrået har sin
formelle kompetanse fra Byråsko-
len.

Glad i bøker
- Jeg trives i Byrået, og identifiserer
meg med det. Det er naturlig når
du har vært her så lenge.

Hun tar også del i det utenomfagli-
ge livet i Byrået. Hvis Dagens Næ-
ringsliv vil ha en interessant person
til sin spalte "På nattbordet", er de
hermed tipset om Kirsten Hansen:

satt hun på forværelset til Arne
Øien. Han var da forsker på forsk-
ningsavdelingen i SSB. Sentralt
plasserte kilder med god byråhisto-
risk kompetanse hevder at Øien
headhuntet henne inn fra Regne-
stua.

På forskningsavdelingen satt hun til
1972. Hennes sjef må ha vært for-
nøyd med sin hodejakt: I 1971 flyt-
tet Øien til Finansdepartementet
som ekspedisjonssjef, og allerede
året etter flyttet Kirsten Hansen et-
ter. I Finansdepartementet var hun

i ni år, før hun returnerte til SSB
igjen. Denne gangen kom hun til
økonomisk analysegruppe i forsk-
ningsavdelingen. Gradvis tok hun
over mer og mer av arbeidet med
Lotte og skatteberegninger, og de ti
siste årene har hun vært bindeled-
det mellom stortingspolitikerne og
Lotte. På byråspråket sier vi at hun
"kjører på modellen". Det er en litt
brutal måte å si at hun utfører be-
regninger på den, samtidig som
hun vedlikeholder den. Mye av
"modellkjøringen" gjør hun for
Finansdepartementet.

- Jeg leser norsk og utenlandsk
skjønnlitteratur — gjerne krim også.
Jeg er med i styret for funksjonær-
biblioteket her i huset. Vi leser an-
meldelser og holder oss orientert,
og kjøper inn 100-200 bøker i året.

Dag Ellingsen
(dag.ellingsen@ssb.no) er redaktør
for Samfunnsspeilet og rådgiver i
Statistisk sentralbyrå, Seksjon for
levekårsstatistikk.
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