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Kulturbruk i storbyen og på småsteder:

Opera og ballett mot revyer

Trodde du at alle som
bor i Oslo-området

år mye på teater,
opera og på konser-
ter? Da tar du feil.
Men trodde du at det
likevel er de som går
mest på slike tilbud,
mens bygdefolk går
på lokalrevyer, fot-
ballkamper og spiller
trekkspill? Da tar du
ikke helt feil. Både
tilgangen til kulturtil-
bud og interessen for
dette er også størst i
storbyen. Derimot er
det mindre forskjell i
egen kulturaktivitet.

Odd Frank Vaage

En storby kjennetegnes ved at den
er mangfoldig. Svært mange bor og
oppholder seg der, mennesker med
ulik kulturell og etnisk bakgrunn,
interesser og væremåte. Mye av
storbyens tiltrekningskraft ligger i
mangfoldet; mengden av tilbud på
alle nivåer der forskjelligartede in-
teresser kan tilfredsstilles. Mangfol-
det i storbyen er også representert
ved ulikheten mellom innbyggerne.
Både de vellykkede og de som har
falt utenfor tiltrekkes av dens mu-
ligheter til fellesskap og anonymi-
tet. Den kjennetegnes ved stor ulik-
het i inntekt, boforhold, utdanning
og yrkestilknytning. Denne ulikhe-
ten vil gjenspeiles i utnyttelsen av
det som storbyen har å tilby inn-
byggerne.

Kulturelt uensartet i storbyen
Ifølge en teori om utvikling av sub-
kulturer i urbane strøk (Fischer
1995), kan tett befolkede områder i
stone grad utvikle spesielle subkul-
turer enn mindre tett befolkede om-
råder, og at de derfor blir mer kul-
turelt uensartede. Det er mulig å
skape et miljø rundt sære kulturin-

teresser, fordi det er befolknings-
grunnlag for det.

Ifølge Markeds- og Mediainstitut-
tets (MMI) "Norsk monitor" 1991
(Haveraaen 1993) er det mer åpen-
het og toleranse og stare aksept
for det særegne i de store urbane
sentra. I storbyen er det flere som
verdsetter individualitet og selv-
stendighet enn blant bygdebefolk-
ningen. Storbyboere aksepterer og
respekterer også i stare grad and-
res meninger og væremåter. En
høyere toleranse kommer også til
uttrykk gjennom holdninger til av-
vikende klesdrakter og levesett.

Stor personlig frihet
Georg Simmel (1978) har pekt på
at det distanserte og reserverte for-
hold mennesker har til hverandre i
storbyen, har sin funksjon. Dersom
den stadige ytre berøring med utal-
lige mennesker skulle framkalle så
mange indre reaksjoner som i små-
byen, ville man gå i fullstendig ind-
re oppløsning. Dette er med på å
skaffe individet en grad av person-
lig frihet. Denne friheten, i den
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anonyme storbyen, kan skape gm-
bunn for individualiserte aktivite-
ter, mens gruppeaktiviteter i større
grad preger spredtbygde områder.

Gjennom muligheten til avvikende
levesett, men også gjennom større
økonomisk og kulturell kontakt
med utlandet, kan det være slik at
befolkningen i storbyen er den som
først fanger opp trender utenfra. De
er innovatører på kultur- og fritids-
området, og ligger i forkant av det
som er rådende i flertallet av be-
folkningen. I tillegg kan man tenke
seg storbyen som en ramme for spe-
sielle typer kulturelt engasjement
og deltakelse som er overført og til-
lært gjennom familie eller allmenn-
utdanning. På samme måte kan
bygdekulturen bli tillært gjennom
tilsvarende sosialiseringsmekanis-
mer, som til dels kan stå som en
motsetning til storbykulturen.

I Norge har vi ingen utpregede stor-
byer. Det nærmeste vi kan komme
noe slikt er Oslo, med de nærlig-
gende forstadskommunene. Forsk-
ning har vist at det er store og sys-
tematiske forskjeller i levekårsres-
sursene mellom innbyggerne i Oslo
(Hagen 1994, Barstad 1997). Be-
regninger viser at inntektsulikheten
er større i de største byene i forhold
til resten av landet. (Andersen
1995). Blant landets barnefamilier
finner vi de rikeste i Oslo, men også
de fattigste (Epland og Erstad
1997).

Høyere utdanning i Oslo
Mens det for landet som helhet i
1996 var 20,9 prosent som hadde
utdanning på universitets- og høg-
skolenivå, var andelen 27,5 prosent
i Akershus og 33,7 prosent i Oslo
(Statistisk sentralbyrå 1998b).
Fremdeles er det likevel rundt 20
prosent som bare har utdanning
tilsvarende grunnskole i disse
fylkene.

En annen side ved storbyenes rela-
sjon til utdanning er det store antal-
let utdanningssøkende som fast el-
ler midlertidig bor der. Bare
Universitetet i Oslo og Høgskolen i
Oslo hadde til sammen nærmere
50 000 studenter i 1996 (Statistisk
sentralbyrå 1998b). Dette er i stor
grad aktive personer som benytter
de tilgjengelige kulturtilbudene i
stort monn.

Utdanning har klar sammenheng
med bruk av kulturtilbudene
(Vaage 1997). Ut fra dette må en
forvente at kulturbruken er høyere i
Oslo-området enn i andre deler av
landet, hvor utdanningsnivået ikke
er så høyt. Tidligere undersøkelser
viser at det er skille i kulturbruken
mellom by og bygd (Vaage 1995).
Ut fra dette bør vi også forvente at
befolkningen i Stor-Oslo skiller seg
fra mindre tett befolkede områder
pa dette feltet.

God tilgang på kulturtilbud
Befolkningen i Oslo og de nærlig-
gende kommuner har en unik til-
gang til kulturtilbud i forhold til
nordmenn ellers. Dette gjelder både
kvantitet og kvalitet. De har store
muligheter til både å være tilskuere

og selv å kunne delta i aktiviteter
på ulike nivåer. 38 prosent av de
teater- og operaforestillinger som
ble framført i Norge i 1996 fant
sted i Oslo. Dette gjelder også 53
prosent av dem som besøkte institu-
sjonsteatrene og 35 prosent av dem
som var på museer eller historiske
samlinger (Statistisk sentralbyrå
1998b).

Det er derimot god spredning av de
36 569 idrettsanleggene i Norge.
1 482 er i Oslo, mens 3 221 er i
More og Romsdal, et fylke med en
befolkning på under halvparten av
Oslos. Av alle anleggene i landet er
4 177 fotballbaner, det vil si mer
enn ett av ti anlegg (Statistisk  sent-
ralbyrå 1998a).

Også kultur- og mediebruksunder-
søkelsene viser at befolkningen i
Stor-Oslo har god tilgang til kultur-
tilbud. Nesten alle har en kino
mindre enn 25 km fra hjemmet og
to av tre har under 5 km til nær-
meste kino. Godt over 90 prosent
har kortere vei enn 25 km til nær-
meste teaterlokale. Det samme gjel-
der lokaler hvor det jevnlig holdes
konserter, hvor det vises kunstut-
stillinger og til nærmeste museum.
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Omtrent 90 prosent har under 5 km
til nærmeste bibliotek og idretts-
plass eller -hall. Folk i spredtbygde
strøk har også god tilgang til biblio-
tek og idrettsplasser. For de fleste
er heller ikke avstanden til nærmes-
te kino eller museum avskrekkende
lang. Derimot har hele 47 prosent
mer enn 50 km til nærmeste teater-
lokale, 40 prosent har minst like
langt til et konsertlokale og 30 pro-
sent må reise minst så langt for å
komme til en kunstutstilling. Vi kan
altså uten videre sla fast at befolk-
ningen i Oslo-området har meget
god tilgang til kulturtilbud, og de
fleste vet at de har denne tilgangen.

Bruken samsvarer med
tilgjengeligheten
Ut fra tilgjengeligheten og inntekts-
og utdanningsfordelingen i Stor-
Oslo, bør det ikke være overrasken-
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(unntatt idrett)

Benyttet teater,
opera, ballett,
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kunstutstilling

0 	 5 	 10 15 20 25
Antall ganger

Hele landet M Stor-Oslo
Spredtbygd

Kilde: Kultur- og mediebruksundersokelsene
1994 og 1997

de at kulturbruken faktisk er høy i
denne regionen.

Ser vi bort fra besøk på idrettsar-
rangement, har 93 prosent av dem
som bor i Stor-Oslo vært på et eller
annet kulturtilbud siste 12 måne-
der. 78 prosent har vært på det vi
kan kalle et mer seriøst tilbud, en-
ten teater, opera, ballett (inkludert
andre danseforestillinger), konsert
eller kunstutstilling. I gjennomsnitt
har de vært på 9,8 slike tilbud. Tar
vi kino, bibliotek, museum og
idrettsarrangement med i beregnin-
gen, har de alt i alt vært på 24,4
kulturtilbud siste 12 måneder.
Dette er markert høyere enn landet
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som helhet, og særlig høyere enn
blant dem som bor i spredtbygde
strøk.

Selv om gjennomsnittet er høyt re-
lativt sett, er det store forskjeller
Stor-Oslo-boerne imellom. Dette
viser at tilgjengelighet i seg selv
ikke er nok til å benytte tilbudene.
Utdanningsnivå er en klart utslags-
givende faktor. Det er et særlig ty-
delig skille mellom dem som har
høyere utdanning og dem som ikke
har det. Dette gjelder antall besøk
på kulturtilbud i det hele tatt, men
spesielt antall besøk på de seriøse
kulturtilbudene. Mens Stor-Oslo-
boere med bare grunnskole i gjen-
nomsnitt har vært på 5,7 slike til-
bud siste 12 måneder, har de med
høyere universitets- eller høgskole-
utdanning vært på 14,4 slike tilbud.

Inntekten gjør også utslag, men
ikke i samme grad som utdanning.
Det som kan være overraskende er
det høye besøkstallet blant dem
med lavest inntekt. Dette skyldes
antakelig at det i denne gruppen er
mange unge under utdanning og
ellers som ikke har etablert familie
ennå, og som kan eller ønsker å
prioritere kulturtilbud framfor
andre utgiftsposter.

Unge voksne mest kulturelle
Alder virker inn på hvor mye man
bruker kulturtilbudene, uavhengig
av tilgang. Særlig er det de eldre
som faller under gjennomsnittet. De
unge voksne benytter tilbudene
mest.

Yrkessituasjonen har sammenheng
både med utdanning, inntekt og al-
der. Det er særlig høyere funksjo-
nærer og personer under utdanning
som er de mest aktive kulturbruker-
ne, mens pensjonister og arbeidere
benytter tilbudene minst. Mens 51
prosent av arbeiderne i Stor-Oslo
har vært på et eller annet seriøst

På et eller annet
kulturtilbud

På teater, opera,
ballett, klassisk
konsert, kunst-
utstilling, museum
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Hele landet 60 	 44 	 5 	 8
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Kino Teater Opera

Hele landet 6,4 2,4 1,8

Stor-Oslo 7,0 3,1 2,2
Spredtbygd 5,3 1,9 1,5

kulturtilbud siste 12 måneder, gjel-
der det for 89 prosent av de høyere
funksjonærene.

Etter dette generelle overblikket
over kulturbruk samlet, kan vi se på
de enkelte kulturtilbudene.

Andelen brukere per ar er høyere
blant befolkningen i Stor-Oslo enn i
gjennomsnittsbefolkningen nar det
gjelder alle kulturtilbudene unntatt
besøk på folkebibliotek og idrettsar-
rangement. I forhold til dem som
bor i spredtbygde strøk, er forskjel-
len særlig stor når vi ser på opera,
ballett, kunstutstillinger og kino.

Stor-Oslo-befolkningen går dess-
uten oftere på de fleste kulturtil-
budene. Dette gjelder også når en
bare tar hensyn til dem som har be-
søkt de ulike kulturtilbudene siste
12 måneder. Teatergjengerne i
Stor-Oslo, det vil si de som har vært
på minst en revy-, teater- eller
musikalforestilling siste år, var i
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gjennomsnitt på 3,1 slike forestillin-
ger. Den tilsvarende gruppen i
spredtbygde strøk var på 1,9 fore-
stillinger. De tilsvarende tallene for
populærkonsert var 4,7 og 2,8, for
kunstutstillinger var de 4,2 og 2,2.
Slike tall viser at storbybefolknin-
gen er mer aktive kulturbrukere,
noe som kan skyldes flere forhold.
Som allerede vist, har de kort av-
stand til slike tilbud. I de fleste til-
feller har de også flere tilbud å vel-
ge mellom. De har lettere tilgang til
tilbud som interesserer dem. Antal-
let besøk på idrettsarrangementer
viser at dette ikke gjelder alle kul-
turtilbud. Idrettstilskuerne i Stor-
Oslo går i gjennomsnitt 9,2 ganger
per år, mens de som bor i spredt-
bygde strøk går 9,7 ganger. Kanskje
dette er unntaket som bekrefter
regelen?

Minst bruk blant arbeidere og
pensjonister
Fordelingen etter yrkesstatus viser
at arbeidere og pensjonister er de

minst aktive kulturbrukerne; mens
5 prosent av arbeiderne har vært på
opera siste 12 måneder, gjelder det
for 18 prosent av de høyere funk-
sjonærene. Mens 14 prosent av pen-
sjonistene har vært på populærkon-
sert siste 12 måneder, gjelder det
for 67 prosent av dem som er under
utdanning. I det hele tatt er det en
tydelig sammenheng mellom yrkes-
status og kulturbruk i Oslo-områ-
det.

Det er også en sammenheng mel-
lom kulturbruk og familiefase. Det
er gifte/samboende med skolebarn
som i størst grad har vært både på
teaterforestillinger, kunstutstillin-
ger, museer, idrettsarrangementer
og klassiske konserter. Yngre ensli-
ge går i størst grad på populærkon-
serter, mens de unge som bor hos
foreldre i størst grad har vært på
kino, ballettforestillinger og folke-
bibliotek. Eldre enslige skiller seg ut
som dem som i minst grad benytter
kulturtilbudene blant befolkningen
i Stor-Oslo.

Aldersmessig finner vi stort sett de
samme forskjellene som for landet
som helhet: Det er de unge som
helst går på kino, på folkebibliotek
og på idrettsarrangement. Ser vi
bort fra de eldste, er både andelen
på teater, ballettforestillinger, klas-
siske konserter, kunstutstillinger og
museer nokså lik mellom alders-
gruppene. Den kjente sammenhen-
gen mellom kjønn og kulturbruk (se
for eksempel Vaage 1998), finner vi
også igjen i Stor-Oslo. Kvinner be-
nytter seg av de fleste kulturtilbud i
større grad enn menn. Det klare
unntaket er idrettsarrangement,
hvor mennene er ivrigst.

Noen benytter aldri
kulturtilbudene
Vi har hittil sett på de aktive, de
som har benyttet slike tilbud siste
12 måneder. Hva med den gruppen
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som aldri har vært på kino, teater
osv. Hvilke skiller finner vi der?

Det er atskillig færre som aldri har
vært på de forskjellige tilbudene i
Stor-Oslo enn i landet som helhet
og spesielt i spredtbygde strøk. Sær-
lig gjelder dette kunstutstillinger,
opera, ballett og teaterbesøk, men
også konserter.

Til tross for at det er færre som ikke
bruker kulturtilbudene blant Stor-
Oslo-befolkningen enn i landet
ellers, er det likevel slik at betydeli-
ge grupper blant dem som bor i
denne regionen i liten grad eller
aldri har brukt de ulike tilbudene
som de har rett utenfor stuedøra.
Det er store forskjeller i bruken av
de ulike tilbudene mellom forskjel-
lige samfunnsgrupper i Stor-Oslo
som i landet som helhet. (Vaage
1995 og 1998). Andelen brukere
Oker betydelig med økende utdan-
ning for alle kulturtilbudene. Ande-
len som har vært på teater siste 12
måneder er 30 prosent blant dem
som bare har grunnskoleutdanning,
mens den er 68 prosent blant dem
med utdanning på høyeste nivå. Til-
svarende tall for besøk på kunstut-
stilling er henholdsvis 27 og 77 pro-
sent.

Tre av fem arbeidere i Oslo
har aldri vært ph ballett
Det er svært få som ikke har vært
på kino, museum, teater, idretts-
arrangement og folkebibliotek, uan-

sett gruppe. 13 prosent av arbeider-
ne og av personer over 66 år har
likevel aldri vært på folkebibliotek.
Blant arbeiderne svarte også 13
prosent av de aldri har vært på tea-
ter. 71 prosent av 9-15-åringene
har aldri vært på opera, mens det
gjelder bare 20 prosent i alders-
gruppen 45-66 år og bare 13 pro-
sent blant kvinnene i denne alders-
gruppen. 62 prosent av arbeiderne
har aldri vært på ballettforestilling.
Dette gjelder bare 26 prosent av
dem med høyest utdanning. Det er
også flest arbeidere som aldri har
vært på noen klassisk konsert og på
kunstutstilling, henholdsvis 47 og
40 prosent. Blant personer med
høyere akademisk utdanning er det
derimot bare 2 prosent som aldri
har vært på kunstutstilling. I denne
gruppen har 11 prosent aldri vært
på klassisk konsert.

Mer kulturbruk i storbyen
også blant lite aktive grupper
Kulturtilbudene blir altså brukt i
ulik grad blant Stor-Oslo-boerne,
avhengig av hvilken sosialgruppe
man tilhører. Er det slik at de som i
liten grad benytter disse tilbudene i
storbyen likevel bruker dem mer
enn i andre deler av landet? Når vi
trekker ut noen spesielle grupper
som tradisjonelt sjelden bruker kul-
turtilbud, finner vi klare forskjeller:

Generelt kan vi si at det også innen-
for disse avgrensete samfunnsgrup-
pene er en større andel som benyt-

ter de ulike kulturtilbudene blant
storbyboerne enn blant dem som
ikke har samme tilgang til slike til-
bud. Blant de eldste er det tydelig
at storbyboerne er mer aktive når
det gjelder de fleste tilbudene. De
eldste i storbyen har en andel besøk
på teater, opera, ballett, kunstutstil-
ling og museer som er på høyde
med, eller over, andelen tilskuere i
samme aldersgruppe i spredtbygde
strøk. Bare konserter og idrettsar-
rangement har en tilskuerandel
som er på samme nivå i storby og
spredtbygde strøk.

Blant dem som bare har grunnskole
er det også store forskjeller mellom
storby og spredtbygde strøk. For-
skjellen er særlig stor når det gjel-
der kinobesøk, men den er også
markant når vi ser på biblioteksbe-
søk. Arbeidere i de to bosettingsom-
rådene har derimot ikke så veldig
forskjellig andel kulturbesøk. Pen-
sjonistene i de to områdene skiller
seg særlig fra hverandere ved besøk
på kino, opera, kunstutstillinger og
besøk på folkebibliotek.

Noen av de forskjellene vi finner i
kulturbruk når vi sammenligner uli-
ke grupper i Stor-Oslo og i spredt-
bygde strøk, kan skyldes forskjellig
utdanningsnivå innenfor dem. Hol-
der vi utdanning konstant og ser på
pensjonister med lav utdanning,
finner vi likevel at det blant dem
som bor i Stor-Oslo, er en større
andel som går både på kino, teater,
bibliotek, kunstutstillinger og på
museer.

Blant høyere funksjonærer med
høyere utdanning, er også forskjel-
len temmelig klar. Blant Stor-Oslo-
boerne er det en større andel som
både går på kino, opera, ballett,
klassiske konserter og kunstutstil-
linger. Mens disse i gjennomsnitt
går 14,8 ganger på seriøse kulturtil-
bud per år, er tallet 7,5 blant dem
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24 14 41 40 43 18
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nasjonale og internasjonale kulturli-
vet. Lokalpatriotismen som hentes
fram gjennom amatørkulturen, er
ikke så framtredende i storbyen.

Det er de unge som er de store bru-
kerne av amatørkulturen både i
storbyen og i spredtbygde strøk.
Den profesjonelle andelen av kul-
turbruk øker med alder. Blant 9-15-
åringer i storby er 52 prosent av
teaterbesøkene og 51 prosent av
besøkene på klassisk konsert ama-
tørkonserter. Blant den samme
aldersgruppe i spredtbygde strøk er
andelen henholdsvis 65 og 76. Ni-
vået er altså forskjellig, men relativt
sett er situasjonen den samme.

Kino Teater Opera

Grunnskole
Stor-Oslo 	 51
	

30
Spredtbygd 	28 	23

	
1

Arbeidere
Stor-Oslo 	 56 	 32
Spred tbygd 48 	 30

Pensjonister
Stor-Oslo 	 29 	 22
Spredtbygd 	 12 	 19

Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsene 1994 og 1997

som bor i spredtbygde strøk og som
er høyere funksjonærer med høyere
utdanning.

Storbyboere går i mindre
grad på amatør-tilbud
I tillegg til at de som bor i spredt-
bygde strøk sjeldnere besøker kul-
turtilbud enn de som bor i Stor-
Oslo, bruker de også i større grad
tilbud som utøves av amatører.

En operaforestilling kan lett falle
igjennom som seriøst kulturtilbud
uten profesjonelle aktører. På de

Prosent

80

60

40

20

0

færreste operabesøk ser man ama-
tørforestillinger. Det gjelder både
blant storbybefolkningen og de som
bor i spredtbygde strøk. Teaterfore-
stillinger (rene teaterforestillinger,
revyer og musikaler er med her) og
konserter er i mye større grad fol-
kelige, i den betydning at de kan
utføres av amatører og samtidig
være kvalitativt givende og beriken-
de for tilskuerne. Slike forestillinger
i lokalsamfunnet kan skape en felles
sammenknytning. Den profesjonelle
kulturbruken som vi finner i storby-
en, har mer en anknytning til det

Kulturinteressen relativt stor
i storbyen
Det er vanskelig å si om storbyboer-
nes interesse for kulturtilbud er
direkte påvirket av den lette tilgan-
gen de har til slike tilbud. Utdan-
ningsnivået og sosialt overførte
holdninger og vaner har nok også
sin innvirkning. Uansett er det iføl-
ge undersøkelsene slik at Stor-Oslo-
boerne er mer interessert i de fleste
kulturtilbud enn befolkningen som
helhet, og særlig i forhold til dem
som bor i spredtbygde strøk. Igjen
er det bare idrettsarrangement som
skiller seg ut i motsatt retning.
Også for tilbud som er brukbart
spredt over hele landet, som kino
og bibliotek, er interessen større i
storbyen.

På samme måte som for kulturbru-
ken, er det også klare forskjeller i
kulturinteressen innenfor de ulike
befolkningsgruppene i Stor-Oslo.
Ser vi på opera, er det store for-
skjeller mellom de ulike gruppene.
Mens 5 prosent av arbeiderne er
svært eller ganske interessert, gjel-
der det 21 prosent blant høyere
funksjonærer. Mens 13 prosent er
så interessert blant personer med
bare grunnskoleutdanning, gjelderKilde: Kultur- og mediebruksundersokelsene 1994 og 1997
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spredtbygde strøk i hva de ser på
kunstutstillinger, med ett unntak:
Storbyboerne ser i mindre grad på
kunsthåndverk. Innenfor storbyen
er det ikke noe klart skille mellom
undergruppene. De ser stort sett på
samme type kunstgjenstander når
de går på utstilling.

	Popu- Kunst- 	 Folke- 	 Idretts-
Klassisk 	 lær- 	 ut- 	 Mu- biblio- arrange-

Kino Teater Opera Ballett konsert konsert stilling 	 seum 	 tek 	 ment 
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Alionmur111100: 

det 27 prosent blant personer med
høyere utdanning. Ser vi på tilsva-
rende befolkningsgrupper i spredt-
bygde strøk, er det også her 5 pro-
sent av arbeiderne som er særlig
interessert i opera. Derimot gjelder
det bare 10 prosent blant høyere
funksjonærer. 5 prosent av dem
med bare grunnskoleutdanning er
interessert i opera, mens det er 15
prosent som er særlig interessert i
opera blant dem med høyere utdan-
ning. Forskjellen er altså til stede i
både urbane og spredtbygde områ-
der, menmen på ulike nivåer.

Hittil har vi sett på fordelingen av
den generelle kulturbruken. Under-
søkelsene gir også mulighet til å se
på hvilke grupper som tiltrekkes av
de ulike sjangrene innenfor de
enkelte tilbudene. Resultatene er
basert på hva slags forestilling, kon-
sert og så videre folk besøkte sist de
benyttet tilbudet.

Liten forskjell i valg av kino-
forestillinger
Hva slags filmer man ser på kino,
varierer ikke så mye mellom dem
som bor i storbyen og i spredtbygde
strøk. Begge gruppers repertoar
domineres av komedier og krim/
actionfilmer. Storbyboerne ser like-
vel noe mer sosialdrama når de går
på kino. Dette gjelder særlig de
med høy utdanning.

Kunstmuseer helst besøkt av
storbyboere
Mens mer enn 50 prosent av dem
som bor spredtbygd var på folke-
museum sist de var på museum, var
det under 30 prosent av storbyboer-
ne. De var til gjengjeld i langt stør-
re grad på kunstmuseer enn dem
som bor spredtbygd. Dette behøver
nødvendigvis ikke ha noe med in-
teresse å gjøre, men heller tilgan-
gen til slike tilbud. I storbyen som i
landet som helhet, er det kvinnene
som er de ivrigste besøkere av
kunstmuseene.

Det er ingen store forskjeller mel-
lom storbyboerne og dem som bor i
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Mer rock og jazz i storby
Storbyboere går i større grad enn
de som bor i spredtbygde strøk på
rock/popkonserter og jazzkonser-
ter, mens disse heller går på korps/
janitsjarkonserter når de går på
konsert. De moderne musikksjan-
gerne rock og jazz står til sammen
for 74 prosent av Stor-Oslo-boernes
siste konsertbesøk, bare 52 prosent
blant dem som bor spredtbygd.
Samles korpsmusikk, viser, folke-
musikk og country & western i en
"folkelig" gruppe, representerer den
35 prosent av Stor-Oslo-boernes be-
søk, mens andelen for dem som bor
i spredtbygde strøk er 57 prosent.

I storbyen er det de med høyere ut-
danning og de middelaldrende og
eldre som helst går på jazzkonsert.
De unge går helst på rock og pop-
konserter.

Hele landet 	 M Stor-Oslo
	 Spredtbygd

Kilde: Kultur- og mediebruksundersokelsene 1994 og 1997
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Flere på klassiske konserter i
storbyen, færre på kor
Befolkningen i Stor-Oslo hører i
større grad på klassisk musikk, når
de går på konserter, enn befolknin-
gen som bor i spredtbygde strøk.
Dette må antakelig henge sammen
med tilgangen til konserttilbud
hvor det framføres symfonisk mu-
sikk. Korsang, helst på amatørnivå,
kan derimot lyttes til i alle deler av
landet. Derfor er det ikke så over-
raskende at denne konserttypen er
overrepresentert blant konserttilhø-
rerne i spredtbygde strøk.

Revyene dominerer i spredt-
bygde strok
Av sceneforestillingene er det revy-
er folk ser mest på både i landet
som helhet og særlig i spredtbygde
strøk. Andelen som ser revy er langt
lavere i Stor-Oslo. Her er det drama
som topper listen, tett fulgt av revy-
er og komedier. Dette bør vi også se
i sammenheng med at tilbudet av
den type teaterforestillinger i langt
større grad er tilgjengelig i Oslo
enn andre steder i landet.

Fotball mest populært både i
sentrum og periferi
Folk foretrekker stort sett samme
typer idrettsgrener i Stor-Oslo og i

spredtbygde strøk. Variasjonen er
likevel noe større i Stor-Oslo. Fot-
ball er det dominerende tilbudet og
den dominerende aktiviteten i lan-
det som helhet. Tilbudet av andre
aktiviteter er større i folkerike om-
råder, hvor man i større grad kan
dyrke særinteressene.

Det er en nokså tydelig forskjell
blant Stor-Oslo-boerne mellom de
med høy og de med lav utdanning.
Blant de med lav utdanning står
lagidrettene fotball og håndball
sterkt, med 68 prosent, mens 50
prosent av dem med høyere utdan-
ning hadde vært på slike arrange-
ment sist de var tilskuere på idretts-
arrangement. Til gjengjeld var de i
større grad på friidrettsstevner og
skirenn.

Lokal idrett helst i spredt-
bygde strøk
Mens mer enn tre firedeler av de
som bor spredtbygd har vært på et
lokal- eller kretsarrangement sist de
var på et idrettsstevne, gjelder dette
for under 50 prosent av dem som
bor i Stor-Oslo. Mer enn tre ganger
så mange i denne gruppen var på et
internasjonalt arrangement i for-
hold til dem som bor spredtbygd.
Det er klart at tilbudet av slike ar-

rangementer er mye større i storby-
en enn andre steder. Samtidig kan
en ikke se bort fra at lokalpatriotis-
men og fellesskapsfølelsen er ster-
kere i mindre befolkede områder,
og at det er en større vilje til å støt-
te de lokale kreftene.

Liten forskjell i egenaktivitet
Generelt er det liten forskjell i
egenaktiviteten mellom storbyboere
og dem som bor i spredtbygde
strøk. Dette gjelder både idrettsak-
tiviteter, musikk og sang og kunst-
neriske aktiviteter. Det kan skyldes
at slike tilbud er nokså godt fordelt
over hele landet. Storbyboerne er i
noe større grad medlem av kunstfo-
reninger, noe som vel kan skyldes
at denne type aktiviteter er sentrert
om de større byene. De som bor i
spredtbygde strøk, er i noe større
grad med i idrettsforeninger. Her
ser vi sammenhengen med den
høye tilskuerandelen i den samme
gruppen.

Blant Stor-Oslo-befolkningen er det
en del forskjeller i egenaktivitetsni-
vået, på samme måte som det er
forskjeller i tilskuerandelen. De
med høy utdanning spiller mer mu-
sikkinstrumenter selv. De er også i
større grad med i kunstforeninger
og idrettsforeninger. Det er de med
lavest og de med høyest utdanning
som er mest aktive på idrettsbanen.
Ellers er elever og studenter de
mest idrettsaktive.

På samme måte som for andelen
tilskuere, er det fotballen som do-
minerer blant folks egne idrettsakti-
viteter, men i mindre grad i storby-
en enn i spredtbygde strøk. Jogge-
bølgen er sterkest i storbyen, det
samme gjelder de små idrettene.
Igjen er det sannsynlig at tilbudet
av slike aktiviteter er størst der det
er mange folk å ta av. Dette gjelder
for eksempel sykling, svømming,
orientering og turmarsjer.
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Piano i storbyen, trekkspill på
landsbygda
Selv om profilen på instrumentval-
get er nokså lik, er det noen som
peker seg ut. Det er storbyboerne
som i størst grad spiller piano. De
som bor spredtbygd spiller i større
grad andre tangentinstrumenter,
trekkspill og blokkfløyte. Det er
kvinner, helst eldre mennesker og
personer med høy utdanning som
spiller piano i storbyen. De som
spiller trekkspill i spredtbygde strøk
er helst menn, eldre mennesker og
personer med lav utdanning.

Kulturbruk: Utdanning — men
også identitet?
Generelt sett kan vi si at en større
andel benytter kulturtilbud i storby-
en enn i mindre tett befolkede om-
råder. Likevel er det klare forskjel-
ler mellom ulike sosiale grupper,
knyttet til utdanning, yrkesstatus og
alder. Forskjellene i kulturbruken er
altså til dels like store innenfor stor-
byen som ellers i landet, men blant
de ulike undergrupper er aktivite-
ten på et noe høyere nivå enn der
hvor tilgjengeligheten til tilbudene
er dårligere.

Vi finner ikke bare trekk av generell
nivåforskjell i kulturbruk og interes-
se mellom storbyen og spredtbygde
strok. Det er særlig store forskjeller
innenfor den mer "seriøse" kultu-
ren, representert ved opera, ballett,
kunstutstillinger og teater, med
idretten som motstykke. Mer spe-
sielt er det visse trekk som peker
mot en oppdeling av bruken av de
ulike tilbudene i en storbykultur og
en bygdekultur. I musikken er inte-
ressen størst for jazz og rock i stor-
byen, mens viser, folkemusikk, ja-
nitsjar og country & western er mer
representert i bygdekulturen. Klas-
siske konserter og piano er mest
framtrende i storbyen — mens kor
og trekkspill i stone grad er uttrykk
for bygdas kulturaktiviteter.

I museumsammenheng er kunst-
museene mest framtredende i stor-
byen, mens folkemuseer og -samlin-
ger er mest besøkt av bygdefolket.
På teaterscenene er dramaene mest
sentrale i bykulturen, mens revyene
helst lokker folk til billettkøene
bygdene. De individuelle idretts-
grener blomstrer mest i bykulturen.

Fotballen dominerer særlig
landsbygda.

Disse motsetningene kan skyldes
ulik grad av tilgang til de forskjelli-
ge tilbudene. Men det er mulig å
sette disse monstrene i sammen-
heng med et visst skille i kulturell
interesse, smak, identitet — og
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mangfold. Dette kan gjerne knyttes
både til storbyens tradisjonelle kul-
turelle hegemoni og mer heteroge-
ne, ukonvensjonelle og individuali-
serte atmosfære der subkulturer
kan leve side om side. Det kan også
kobles til et kulturliv med et særlig
profesjonalisert preg, der et kjøpe-
kraftig publikum skaper etterspor-

sel. Kulturlivet i bygdene kan i sta-
re grad knyttes til amatøraktivite-
ter, med lokalsentrerte og motkul-
turelle og sosialt samlende trekk.

Litteratur
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Kulturbruken på 1990-tallet:

Mer krim, komedier og
konserter

I det store og hele
har nordmenn for-
synt seg fra den kul-
turelle meny på
samme måte gjen-
nom 1990-tallet. Noe
har likevel endret
seg. Andelen av be-
folkningen som går
på konserter har økt,
særlig gjelder det
musikk i kirken. Unge
gutter liker å gå på
kino, men går noe
mindre nå enn tidli-
gere. Stadig flere ser
krim og action på
kino. Når vi går på
teater, er det oftere
populært med kome-
dier.

Odd Frank Vaage

I 1991 ble det over Kulturdeparte-
mentets budsjett bevilget 1,8 mil-
liarder kroner til kulturformål. I
1996 var det tilsvarende tallet ca. 4
milliarder kroner (Statistisk sentral-
byrå 1998). Vi kan ikke forvente at
denne økte satsingen umiddelbart
setter spor etter seg som en økning
i nordmenns bruk av kulturtilbud-
ene i denne perioden. Likevel er det
interessant å se hva Statistisk sent-
ralbyrås (SSB) kulturbruksunder-
søkelser gir av indikasjoner på at
det har vært synlige endringer i
kulturbruken i disse åra.

Det generelle overblikk - liten
endring
I hovedsak har det skjedd liten
forandring i kulturbruken, skal vi
dømme etter de kulturbruksunder-
søkelsene som SSB gjennomførte i
1991, 1994 og 1997. Dette gjelder
både andelen som benytter tilbude-
ne og antall ganger tilbudene be-
nyttes.

Andelen som har benyttet de ulike
aktivitetene siste 12 måneder viser
at endringene mellom disse tre åra
har vært små. Det eneste tilbudet
hvor det kan snakkes om en betyde-
lig endring gjelder klassiske konser-

1991 1994 1997

Kino 58 61 60
Idrettsarrangement 57 59 54
Folkebibliotek 49 51 52
Museum 41 45 44
Teater/musikal/revy 44 45 44
Kunstutstilling 41 44 43
Populærkonsert 32 38 38
Klassisk konsert 27 34 37
Ballett-/danseforestilling 8 9 8
Opera/operette 5 5 6
1■1111■•■••■•••	

Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsene 1991,
1994 og 1997

1991 1994 1997

Kino 7,4 6,9 5,9
Idrettsarrangement 10,9 11,3 11,3
Folkebibliotek 11,5 10,0 9,6
Museum 2,5 2,6 2,6
Teater/musikal/revy 2,4 2,4 2,4
Kunstutstilling 3,6 3,4 3,1
Populærkonsert 3,6 4,0 3,6
Klassisk konsert 3,4 3,3 3,4
Ballett-/danseforestilling 2,3 1,7 2,0
Opera/operette 1,6 1,8 1,8

Kilde: Kultur- og mediebruksundersokelsene 1991,
1994 og 1997

ter, det vil si konserter med klassisk
musikk, samtidsmusikk, kirkemu-
sikk eller kor. Her har det vært en
økende andel brukere. I en viss
grad gjelder dette også for popu-
lærkonserter. Slår vi andelen som
har vært på klassiske konserter og
populærkonserter sammen, har
andelen økt fra 48 prosent i 1991,
55 prosent i 1994, til 57 prosent i
1997.

Antall besøk blant dem som har
vært på de forskjellige kulturtilbud-
ene siste 12 måneder, har generelt
sett også endret seg lite. Det ser li-
kevel ut til å ha vært en svak ned-
gang i besøket blant dem som besø-
ker folkebibliotek og kunstutstillin-
ger. Også kinogjengere går tilsyne-
latende noe mindre på kino. Her
har vi tall også for mellomliggende
år: I 1992 var antallet besøk 6,3, i
1995 var det 6,6 og i 1996 var det
6,1. Dette gir også et bilde av at
kinogjengere har hatt en nedgang i
besøket, hvis vi ser bort fra 1992.

Tilgangen til kulturtilbudene og in-
teressen for dem har også endret
seg lite. Avstanden til nærmeste
kulturtilbud er omtrent den samme
for den gjennomsnittlige nordmann
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i 1997 som i 1991. Det eneste tilbu-
det hvor det er mulig å snakke om
noen endring gjelder kino. I 1991
var det 55 prosent som hadde un-
der 5 km til nærmeste kino eller lo-
kale som jevnlig brukes til kinofore-
stillinger. I 1994 var andelen 53 og
i 1997 var den 50. Andelen for dem
som bodde under 10 km fra et slikt
tilbud var henholdsvis 76 prosent,
73 prosent og 70 prosent. Det ser
altså ut til at tilgjengeligheten til
kino har gått noe ned i denne
perioden. Dette kan ses i sammen-
heng med at både antall kinoer og
antall sitteplasser på kino har gått
noe ned de seinere åra (Statistisk
sentralbyrå 1998).

Selv om det er slik at det har vært
liten endring i kulturbruken blant
gjennomsnittsbefolkningen gene-
relt, og når vi ser på de enkelte kul-
turtilbud som sådan, kan det likevel
ha skjedd forandringer innenfor un-
dergrupper av befolkningen og mel-
lom sjangrene innenfor kulturtil-
budene.

Unge gutter går sjeldnere på
kino
Vi finner en nedgang i antall besøk-
te forestillinger blant kinogjengere
både blant menn og kvinner. Det
har også vært en nedgang blant 16-
19-åringer og blant de mellom 25
og 34 år. Særlig blant unge gutter i
alderen 16-24 år har nedgangen
vært betydelig. Kinogjengere i den-
ne grupper var i gjennomsnitt på
15,3 forestillinger i 1991, mens tal-
let var 8,2 i 1997. Personer med
lavere utdanning går heller ikke så
ofte på kino som tidligere. Generelt
kan vi si at personer under utdan-
fling går mye på kino, men ikke så
mye som tidligere. Andelen kino-
gjengere i denne gruppen var 92
prosent i 1991 og hele 97 prosent i
1997. Antall besøk gikk derimot
ned fra 15,3 til 9,7 i samme perio-
de.

De som har høyest husholdnings-
inntekt går i større grad på kino
enn personer med lavere inntekt.
Det er likevel personer med middels
eller høy inntekt som særlig har
minsket sitt kinobesøk.

Ser mer krim og action på
kino
De som går på kino ser mer på
krim- og actionfilmer enn de gjorde
tidligere. Mens 19 prosent av kino-
gjengerne i 1991 så den type film
sist de var på kino, var det 28 pro-
sent i 1997. Det har også vært en
økning innenfor sciencefictionfil-
mer. Derimot ser vi i mindre grad
westernfilmer.

Det er særlig menn, men også kvin-
ner, som ser mer krim- og action-
filmer enn for, og særlig gjelder det
unge mennesker. Dessuten ser per-
soner med både høy og lav utdan-
ning mer krim og action. Mens det i
1991 var 9 prosent av dem med
høyere akademisk utdanning som
så den type film sist de var på kino,
var andelen 23 prosent i 1997.

Teaterbesøket har vært stabilt i de
aller fleste befolkningsgrupper på
1990-tallet. Eneste antydning til
endring har vært blant personer
under utdanning, der andelen som
har vært på teater, musikal eller
revy har økt fra 52 prosent i 1991
til 58 prosent i 1997. Andelen blant
lavere funksjonærer har gått ned
fra 54 prosent til 46 prosent i sam-
me periode.

Mer komedie på teater
Folk som går på teater ser i noe
større grad komedier enn de gjorde
tidligere. Dette gjelder alle, men
særlig menn og unge mennesker.
Mens 16 prosent av mannlige tea-
tergjengere var på en komedie sist
de var på teater i 1991, var andelen
Okt til 26 prosent i 1997.

Unge kvinner mer på opera
Besøk på opera-/operetteforestillin-
ger og på ballett-/danseforestillin-
ger har stort sett holdt seg på sam-
me nivå i alle befolkningsgrupper.
Den eneste merkbare endringen er
at andelen som har vært på opera
blant unge mennesker i alderen 16-
24 år har økt fra 3 prosent i 1991
til 7 prosent i 1997. Dette ser vi
igjen ved at andelen som går på
opera også har økt blant personer
under utdanning. Det er i hovedsak
blant unge kvinner at andelen
operabesøkende har økt. Dette kan
muligens være et potensiale for en
varig endring i operabruken.

Blant dem som går og ser på bal-
lett- og danseforestillinger er det
klassisk ballett som har vært mest
besøkt, tett fulgt av moderne ballett
og dans. Folkedans og selskapsdans
har vært mindre besøkt. Det har
vært liten endring i denne fordelin-
gen. Andelen kvinner som var på
moderne ballett sist de var på bal-
lettforestilling har økt noe fra 1991
til 1997. Blant personer som bor i
Oslo eller Akershus har derimot
andelen som var på klassisk ballett
Okt, fra 46 prosent i 1991 til 62
prosent i 1997.

Begge kjønn går mer på
klassiske konserter
Som allerede nevnt har det vært en
aning i andelen som går på klas-
siske konserter. Denne økningen
gjelder både menn og kvinner.  Øk-
ningen har også vært merkbar i alle
aldersgrupper unntatt blant de
eldste. Aldersfordelingen blant
menn og kvinner viser at menn i
alle aldersgrupper har økt andel be-
søk på slike konserter. Blant kvin-
ner har den eldste aldersgruppen
hatt en nedadgående trend. Kvin-
ner i alderen 45-66 år og gutter i
aldersgruppen 9-15 år har hatt den
største økningen. Blant de siste var
andelen 25 prosent i 1991 og 42
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prosent i 1997. Økningen har
funnet sted i alle bostedsstrøk; i
storbyene, småbyene så vel som i
spredtbygde strok.

Blant yrkesgruppene er det spesielt
høyere funksjonærer og selvstendi-
ge som har okt andelen besøk på
klassiske konserter. Blant arbeidere
og lavere funksjonærer har øknin-
gen vært mindre. Det er særlig per-
soner med høyere utdanning på
lavere nivå som har okt sin andel,
men det er fremdeles personer med
høyere akademisk utdanning som
går mest på slike konserter.

Hører mer musikk i kirken
Bare kirkemusikk har økt oppslut-
ning fra 1991 til 1997 blant dem
som går på konserter med denne
type musikk. Korsang, klassisk mu-

sikk og samtidsmusikk har holdt
seg omtrent på samme nivå i denne
perioden. Økningen i besøk på kon-
serter med kirkemusikk gjelder bå-
de for menn og kvinner. Det er sær-
lig konsertgjengere blant barn i al-
deren 9-15 år og personer i alderen
45-66 år som i størst grad har økt
besøk på kirkekonserter.

Menn går mer på populær-
konserter
Andel som siste 12 måneder har
vært på konsert med populærmu-
sikk økte fra 1991 til 1994, men
holdt seg deretter på samme nivå.
Likevel har menn hatt en økning i
disse åra, fra 35 prosent i 1991 til
41 prosent i 1997. Også blant per-
soner i alderen fra 25-66 år har det
vært en økende andel som går på
populærkonserter. økningen har
dessuten vært tydelig blant perso-
ner med høyere utdanning. Verd å
merke seg er det også at det har
vært økning både blant arbeidere
og blant høyere funksjonærer og
særlig blant personer med lav hus-
holdningsinntekt.

Generelt sett har det vært liten end-
ring i hva slags populærkonserter vi
går på i denne perioden. Rock- og
popkonserter er desidert mest po-
pulære. Dernest følger korps-/janit-
sjarkonserter, visekonserter og jazz-
konserter. Det har vært en økning i
andelen som går på rock-/popkon-
serter. Mens det i 1991 var 43 pro-
sent som horte på rock/pop sist de
var på en populærkonsert, var an-
delen 56 prosent i 1997. Blant de
med lavest utdanning har det vært
en økning i andelen som foretrek-
ker jazz og viser. Blant folk med
høyest utdanning er derimot ande-
len som går på jazzkonserter gått
noe ned, fra 25 prosent i 1991 til
17 prosent i 1997.

Besøket på utstillinger med billed-
kunst eller kunsthåndverk og på

museer har vært temmelig stabilt.
Kvinner som går på kunstutstillin-
ger har likevel hatt en nedgang i
antall besøk de går på per år. Dette
gjelder stort sett kvinner i alle alde-
re. Blant menn har antallet besøk
vært mer stabilt, og faktisk okt i
aldersgruppen 67-79 år fra 2,1 i
1991 til 4,3 i 1997. Menn har hatt
en økning i andelen som går på
museer, fra 41 prosent i 1991 til 47
prosent i 1997. Denne økningen
gjelder alle aldersgruppene fra 16
til 66 år. Det har også vært en øk-
ning i andelen museumsbesøk blant
dem som bor i spredtbygde strøk,
fra 34 prosent i 1991 til 43 prosent
i 1997. Barn i alderen 9-15 år har
hatt en nedgang i andelen som går
på folkemuseer, fra 47 prosent i
1991 til 29 prosent i 1997. Dette
oppveies med en liten oppgang for
de andre museumstypene, spesielt
gjelder det kunstmuseene.

Barn går sjeldnere på folke-
bibliotek
Blant alle aldersgrupper unntatt de
yngste har kvinnene okt besøk på
folkebibliotek. Blant jenter 9-15 år
har andelen på bibliotek siste 12
måneder gått ned fra 81 til 75 pro-
sent fra 1991 til 1997. Antall besøk
blant disse har gått ned fra 17,1 til
12,9 i samme periode. Også blant
gutter i denne aldersgruppen har
antallet besøk gått ned. Det samme
gjelder personer med lav utdan-
ning. Andelen som går på bibliotek
har økt blant dem med høyere aka-
demisk utdanning, blant høyere
funksjonærer og blant personer som
bor i de store byene. I spredtbygde
strøk har antallet besøk gått noe
ned.

At barn har endret sine vaner noe i
forhold til folkebiblioteket går også
fram av andelen som har lånt bok
på biblioteket siste 12 måneder. Det
er atskillig færre som lånte bok på
folkebiblioteket i 1997 enn det var
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eldre barna, det vil si 13-15 år, var
andelen på 69 prosent i 1991, 68
prosent i 1994 og 59 prosent i
1997.

seks år tidligere. Dette gjelder også
unge i alderen 16-24 ar.

Økt andel på idrettsarrange-
ment i OL-året 1994
Andelen som har vært og sett på
idrettsarrangement ate noe fra
1991 til 1994, mest sannsynlig som
et resultat av vinter-OL på Lille-
hammer. I 1997 gikk andelen bety-
delig ned. Det var kvinners økende
andel som forte til stigningen i
1994. For mange av dem fungerte
muligens Lillehammer-OL mer som
et sosialt og kulturelt arrangement
enn som et idrettsarrangement. I
hvert fall var det slik i 1994 at mens
det blant mannlige idrettstilskuere
var 43 prosent som var svært inte-
ressert i å se på slike arrangemen-
ter, var andelen blant kvinner 29
prosent. I tillegg var 8 prosent av
dem ikke interessert i h gå på slike
arrangementer i det hele tatt.

Andelen som har vært på ulike
idrettsarrangementer har variert
lite fra 1991 til 1997. Det klare
unntaket er skiidrett, som hadde en
tydelig økning i 1994, med en til-
svarende nedgang for fotballkam-

per. Denne tendensen gjelder både
menn og kvinner. At 1994 stod i
skiidrettens tegn på Østlandet er
tydelig. Andelen som var og så ph
skiidrett var hele 22 prosent i dette
OL-året, mens den var 9 prosent i
1991 og 7 prosent i 1997. På sam-
me måte kan en si at ski-VM i
Trondheim hadde innvirkning på
besøket i Trøndelag: Mens 10 og 14
prosent var på et skiidrettsarrange-
ment i henholdsvis 1991 og 1994,
var det hele 25 prosent som var på
et slikt arrangement sist de var og
så på idrett i 1997. Det ser derfor ut
til at slike arrangement bare skaper
midlertidige blaff i oppslutningen,
og at den synker tilbake på et lave-
re nivå etter kort tid.

Færre barn kan spille instru-
ment...
Generelt sett har det vært bare små
endringer i folks egenaktivitet på
kulturområdet. Blant barna har det
likevel vært endringer. I aldersgrup-
pen 9-12 år var det i 1991 en andel
på 81 prosent som kunne spille et
musikkinstrument. Denne andelen
forandret seg lite til 1994, men gikk
ned til 68 prosent i 1997. Blant de

...men de er mer aktive på
idrettsbanen
Derimot ate andelen blant de
yngste som hadde vært aktive delta-
kere på idrettsarrangement: 70 pro-
sent hadde vært aktive i 1991, 69
prosent i 1994, mens hele 80 pro-
sent hadde vær aktive på idrettsar-
rangement de siste to åra i 1997.

ønsker mer kino og teater
Selv om kulturbruken har endret
seg lite på 1990-tallet, kan vi ikke
uten videre ta det som et sikkert
tegn på at behovet for kulturtilbud
er mettet. Tilgangen til slike tilbud
er liten i store deler av landet, og
ønsket om bedre tilgang er tydelig.
Blant dem som har dårlig tilgang til
de ulike tilbudene er det kino som
står øverst på ønskelisten. Selv om
andelen har gått noe ned fra 1994
til 1997, er det fremdeles godt over
50 prosent av dem som har dårlig
kinotilgang som ønsker at den var
bedre. Teater er i en lignende situa-
sjon.

Populærkonserter, folkebibliotek og
museer er også i stor grad etter-
spurt. Det er derimot liten etter-
spørsel etter bedre tilgang til opera-
og ballettforestillinger.

Litteratur
Statistisk sentralbyrå (1998): Kultur-
statistikk 1996, NOS C 470.

Odd Frank Vaage
(odd.vaage@ssb.no) er forstekonsu-
lent i Statistisk sentralbyrå, Seksjon
for levekårsstatistikk.
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Navnebruk i Oslo.-

Johnny fra Stovner?

Etter å ha blitt opp-
daget av noen jenter
i Kragero sommeren
1991, forsøkte kron-
prins Haakon å unngå
ytterligere oppmerk-
somhet ved å utgi
seg for å være
"Johnny fra Stovner"
(alt ifølge VG 10. juli
1991). Denne litt spø-
kefulle sosio-lingvis-
tiske dekkoperasjo-
nen viser en intuitiv
forståelse av fornav-
nenes sosiologi. Men
historiekunnskapene
sviktet noe: Johnny
hadde en viss utbre-
delse i Oslos østlige
bydeler på 1950- og
1960-tallet, men det
var ikke lenger noe
vanlig navn blant
gutter på hans alder,
heller ikke på Stov-
ner. Slik sett hadde
Tommy eller Ronny
vært et bedre valg.

Jan Erik Kristiansen og
Jørgen Ouren

Fornavn har ikke bare en praktisk
funksjon — en bruksverdi, de har
også en symbolverdi. Navn er sosia-
le markører og signaliserer sosial
identitet, tilhørighet og distanse.
Navn er et slags sosialt stempel og
forteller noe om vår bakgrunn; hvor
vi kommer fra, geografisk og
sosialt.

Navnemoter er et kulturelt feno-
men, som vi alle — bevisst eller ube-
visst — er påvirket av; ikke minst
fordi navn både er obligatorisk og
gratis (Besnard 1998). Navn omset-
tes ikke på markedet, og vil altså i
langt større grad enn andre mote-
fenomener (for eksempel klær,
møbler eller biler) være uttrykk for
rendyrket smak og behag. Navne-
valg skjer uten økonomiske og mar-
kedsmessige føringer; her kan vi
alle velge på øverste hylle, upåvir-
ket av reklame og uten å skjele til
lommeboka. (Og det er heller ikke
lenger noen klare forventninger om
oppkalling). Men også smak og be-
hag er i stor grad sosialt forankret
og ikke bare et uttrykk for personli-
ge preferanser og individuelle valg.
Smak og behag har en sosio-kultu-
rell dimensjon som preger oss alle,
også når vi velger navn. Dette er
selvfølgelig grunnen til at summen
av de enkelte foreldres individuelle
valg samler seg om et fåtall navn og
resulterer i kollektive motebølger.

Til tross for en økende internasjo-
nalisering av navnebruken (jamfør
navn som Camilla, Hanna og Julie,
Christopher, Kevin og Thomas)
finnes det forsatt geografiske og
sosiale forskjeller eller variasjoner i
navnebruken i Norge. Disse varia-
sjonene har litt ulik karakter:
• Rundt omkring i landet finner vi

lokale eller regionale navneskik-
ker: Dette er ofte "små", tradisjo-
nelle navn som ennå holder
stand. Eksempler er Jone i Roga-
land, Jo i Oppland og Hedmark.

• Men også for enkelte "store",
mer utbredte navn finnes det
klare regionale forskjeller: Ola
var således svært vanlig i Opp-
land, Halvor i Telemark, Brit i
Trøndelag og Frank i Nord-
Norge.

• Til enhver tid vil vi selvfølgelig
også finne andre forskjeller: For
eksempel var Ingrid det mest
brukte navnet på landsbasis i
1997. I Østfold — derimot — var
ikke navnet blant de 10 største.
Slike forskjeller er imidlertid
vanskelige å tolke: Har vi her å
gjøre med genuine, regionale
forskjeller, eller står vi overfor en
form for tidsmessig etterslep; det
vil si at Østfold er senere til å føl-
ge moten enn andre fylker? Det-
te får vi først svar på om noen år.

Geografi eller utdanning?
I neste omgang blir så spørsmålet:
I hvilken grad er slike geografiske
eller regionale forskjeller "egentlig"
sosiale eller kulturelle forskjeller,
som i stor grad kan forklares for
eksempel ut fra befolkningens ut-
danningsnivå. Navnemotene eller
navnebølgene synes å bevege seg
fra sentrum til periferi — både geo-
grafisk og sosialt. Navn kommer
fast på moten i ressurssterke og
prestisjefylte miljøer og grupper,
som opptrer som innovatører eller
pionerer. Bærum kommune har len-
ge vært brukt som eksempel på en
toneangivende trendsetter når det
gjelder fornavn (Ouren 1994, Kris-
tiansen og Ouren 1998). Noen år
senere følger så resten av landet
etter; i ulik grad og i forskjellig
tempo. Når Bærum ofte omtales
som trendsetter, så er det ikke fordi
Bærum antas å være helt unik, men
fordi det tidligere ikke har vært mu-
lig å se på navnebruken for eksem-
pel i Oslos vestlige bydeler separat.
Bærum har derfor vært brukt som
et eksempel på det litt diffuse "Oslo
vest".



Samfunnsspeilet 6/98
	

Navnebruk

Selv om den geografiske avstanden
fra Bærum til Romsås er langt
mindre enn fra Bærum til Nord-
Norge, synes den kulturelle avstan-
den å være omtrent like stor. Vi skal
i det følgende se nærmere på varia-
sjoner i navnebruken i Oslo, med
hovedvekt på perioden 1950-1997.
Det er selvfølgelig ikke her mulig å
presentere og analysere (eventuel-
le) geografiske eller sosiale forskjel-
ler for alle fornavn. Og ikke alle
navn har en slik geografisk eller so-
sial dimensjon. Vi skal derfor her se
nærmere på et utvalg av navn; det
vil si typiske navn hvor variasjonen
er størst.

I mangel av data på bydelsnivå har
vi her brukt opplysninger om (bar-

nas) postnummer/postsone. Disse
er i stor grad sammenfallende med
bydelene, og på grunnlag av bydels-
data har vi så anslått utdanningsni-
vået for de enkelte postsonene som
vist i tabell 1.

Tabellen viser markante forskjeller i
utdanningsnivået i Oslo og dataene
inviterer til å dele byen i to: Oslo
vest, bestående av postsonene 02,
03, 07 og 08. Oslo øst omfatter so-
nene 01, 05, 06, 09, 10 og 12. Iføl-
ge tabellen har Oslo vest mer enn
dobbelt så høy andel av befolknin-
gen med høyere utdanning som
Oslo øst. Postsonene 04 (Kjelsås/
Grefsen/Torshov) og 11 (Ekeberg/
Nordstrand) befinner seg omtrent
på gjennomsnittet. Begge disse om-

Andel med
høyere

Nr. Postsone
	 utdanning l

Oslo
	

34

11 Ekeberg/Nordstrand
	

37
04 Kjelsås/Grefsen/Torshov

	
34

Anslag på grunnlag av bydelsdata pr. 1.1. 1997

rådene er heterogene områder som
det nok ville vært naturlig A. splitte
opp og fordele øst- og vestover.
Siden dette ikke er mulig, har vi
valgt å holde disse to bydelene
utenfor analysen.

I deler av Oslo utgjør innvandrere
etter hvert en stor andel av befolk-
ningen. Og innvandrere fra ikke-
vestlige land er i stor grad konsent-
rert i de østlige bydeler. Dette betyr
at de fleste "vanlige" fornavnene
ikke er aktuelle for store grupper,
og innebærer derfor en større
spredning av navnene i Oslo øst.
Dette, igjen, medfører at nivået for
de fleste navn er noe for lavt i de
østlige bydeler. Dermed framstår
også forskjellene mellom øst og vest
som noe større enn det de egentlig
er. Av denne grunn har vi i det føl-
gende også utelatt de to områdene
med høyest andel innvandrere; 01
Sentrum/Gamle Oslo og 05 Grüner-
løkka/Sinsen/Årvoll.
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fast er cost og vest er vest
La oss begynne analysen av forhol-
det mellom utdanning og navnevalg
med eksemplet Henrik, som er et
navn "på vei opp" (nr. 12 på lands-
basis i 1997 med ca. 1,4 prosent).

Spredningsdiagrammet (figur 1)
viser en relativt klar sammenheng

mellom bydelens utdanningsnivå og
bruken av Henrik: Nederst til venst-
re finner vi bydelene i Oslo øst med
lavt utdanningsnivå, hvor bare om
lag 1 prosent fikk navnet i perioden
1995-97. Øverst til høyre i diagram-
met finner vi så de vestlige bydele-
ne med høyt utdanningsnivå, og
her er andelene Henrik ca. 2,5 pro-

sent. Bærum (med 42 prosent med
høyere utdanning) er på nivå med
de vestlige bydeler med 2,8 pro-
sent. (Korrelasjonskoeffisienten
R2 = 0,90 gir uttrykk for at sam-
menhengen mellom de to variable-
ne er relativt klar).

La oss så se på de mest brukte nav-
nene i Oslo. En liste over de mest
populære navnene i vestlige og øst-
lige bydeler de siste årene er vist i
tabell 2.

Førsteinntrykket er at de fleste nav-
nene på listen brukes i både øst og
vest. Men samtidig ser vi at det og-
så er klare forskjeller: Henholdsvis
7 og 6 av toppnavnene i vest finnes
ikke på lista i øst. Og mens Henrik
og Ingrid er på topp i vest, er de
helt nede på 12. og 15. plass i øst.
Daniel, det mest brukte guttenavnet
i øst, er ikke med på lista for vest.

Ja vel, så er altså enkelte navn på
bestemte tidspunkter mer utbredt i
noen bydeler enn i andre. Men et
slikt funn reiser egentlig langt flere
spørsmål enn det besvarer. Bare en
mer systematisk gjennomgang av
navnebruk i Oslo øst og vest over
tid kan vise hvordan navnemotene
oppstår og spres:
• For det første: Har de fleste

navn en slik sosial profil eller
spredningsmønster, eller gjelder
dette bare noen få? Utvikler
navnebruken i østlige og vestlige
bydeler seg mer eller mindre
parallelt; det vil si uten at
spesielle bydeler eller strøk kan
sies å være ledende.
Er det slik at (de fleste?) navn
først kommer på moten i vest,
for så senere også å bli populære

• Ei 	?Eller finnes det også navn som
ikke forlater sitt sosiale miljø,
det vil si navn som bare
(hovedsakelig) brukes i vest og
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som ikke "slår an" i Øst? Og om-
vendt? Hvilke navn er dette?

• Og: Finnes det også navn som
starter sin karriere i østlige by-
deler, for senere å bli tatt i bruk
i vest?

• Til slutt er det også naturlig å
reise spørsmålet om disse
mønstrene har endret seg over
tid: Er eventuelle forskjeller i
navnebruk i dag større eller
mindre enn tidligere (polarise-
ring eller uniformering)? Og er
spredning fra vest til øst vanlige-
re eller sjeldnere i dag enn tidli-
gere?

Som et "vedlegg" til denne artikke-
len (se side 20) viser vi grafisk
utviklingen for et utvalg navn for
perioden 1950-1997 for østlige og
vestlige bydeler i Oslo. Diagramme-
ne viser prosentandelene gutter og
jenter som hvert år har fått de ulike
navnene. (For å unngå at kurvene
skal bli for "hakkete" er de glattet
ved hjelp av 4-års glidende gjen-
nomsnitt).

Ser vi så nærmere på forholdet mel-
lom Oslos østlige og vestlige by-
deler, finner vi tre hovedmonster:

1. "Nøytrale" navn
Denne gruppen navn — som sann-
synligvis er langt den største — om-
fatter det vi kan kalle "nøytrale"
navn som i all hovedsak utvikler seg
parallelt i de to bydelene; både når
det gjelder nivå og tempo. Likevel
ofte med et lite forsprang i Oslo
vest. Eksempler på slike navn er:
Bente, Elin, Grete, Gunn, Linn, Ma-
lin, Merete, Siv, Bjørn, Espen, Geir,
Kristian, Markus, Michael, Simon,
Sindre, Stein, Thomas og Øystein.
Men også Gro, Helene, Kari, Kjersti,
Line, Sara, Sissel, André, Kjetil og
Marius, er navn som i stor grad har
(hatt) samme og samtidig utbredel-
se i øst og vest.

2. 'Vestkantnavn"
Dette er navn som helt tydelig er
dominerende i vest og relativt lite
brukt på østkanten. (Kriteriet er at
navnet er mer enn dobbelt så ofte
brukt i vest som i øst i perioden).
De mest typiske vestkantnavnene er
Carl og Haakon, som begge har
vært omtrent fire ganger så vanlige
i vestlige bydeler. Bendik, Henrik,
Jens, Peder, Preben, William, Nora
og Thea er alle omtrent tre ganger
så vanlige i vest. Men også AkseV

Axel, Anders, Andreas, Christian,
Erik, Erlend, Fredrik, Hans, Jacob/
Jakob, Johan, Karl, Lars, Magnus,
Nikolai/Nicolai, Ole, Oscar, Sondre,
Tobias, Andrea, Anna, Cecilie,
Hanna(h), Hedda, Ingrid, Ingvild,
Julie, Karen, Marie, Oda, Vibeke,
Victoria og Vilde er (eller var) alle
sammen langt mer vanlige i vest
enn i øst. Typisk for disse navnene
er at svært mange av dem er såkalt
"klassiske" navn som var svært ut-
bredt på slutten av det forrige år-
hundret. En stor andel (særlig av
guttenavnene) er norske eller nor-
diske navn.

Mange av navnene tilhører dagens
motenavn. Siden disse motebølgene
ennå ikke er avsluttet, er det selv-
følgelig en viss mulighet for at Oslo
øst etter hvert "overtar" noen av
navnene, men bare noen få av kur-
vene (for eksempel Sondre, Victo-
ria) antyder en slik mulig utvikling.

3. "Østkantnavn"
Med typiske østkantnavn forstår vi
her navn som i store deler av perio-
den har vært dominerende i østlige
bydeler. Dette viser seg særlig å væ-
re guttenavn, og klarest østkantpro-
fil har Glenn, Kenneth, Kent og Tom-
my, navn som er omtrent fire gan-
ger så vanlige i øst. Også Christer,
Daniel, Frank, Johnny, Kevin, Kim,
Patrick, Robin, Roger, Ronny, Roy,
Rune, Stian, samt Anita, Jeanette,
Linda, Mona, Monica og Nadia er
(eller var) i klar overvekt i øst.

Med noen unntak er alle disse nav-
nene av anglo-amerikansk opprin-
nelse, og i motsetning til de mer
typiske vestkantnavnene har de
fleste sin glansperiode bak seg; fra
1950-tallet og fram til slutten av
1980-årene. Bare tre av dem —
Daniel, Robin og Stian — finnes
blant dagens 50 mest brukte navn.
Av dagens mest brukte navn, er det
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bare ett — Silje — som kan sies å ha
en østkant-profil.

Fra vest til ost
I det foregående har vi hovedsake-
lig fokusert på forskjellen i "nivå"
på ulike navn, det vil si om de er
vanligst i øst eller vest. Et annet
spørsmål er hvor motene starter og
hvordan de sper seg.

Og her synes hovedtendensen helt
klar. Langt de fleste navnemoter
eller navnebølger starter i vest. Et
typisk eksempel er Julie, som ble
populært i Oslo vest omkring 1970.
På slutten av 1970-tallet fulgte så
Oslo øst etter, men uten å nå opp
på samme nivå som i vestlige byde-
ler. Dette er det vanlige mønsteret,
særlig for mange av dagens mote-
navn (se for eksempel Andreas,
Markus, Kristian, Ingrid og Ida).

En del navn har en nokså parallell
utvikling i starten (for eksempel
Jeanette, Silje, Daniel og Kevin),
men ingen navn synes først å ha
"slått an" i øst. Og noen av de nav-
nene som ovenfor er karakterisert
som typiske østkantnavn begynte
faktisk sin karriere i vest, som for
eksempel Linda, Kim, Patrick og
Robin. Felles for disse to gruppene
navn er at de underveis ble til øst-
kantnavn: Det kan se ut som Oslo
vest på et eller annet tidspunkt
"hoppet av" bølgen og overlot nav-
net til de østlige bydeler.

Navn på C i vest
Ovenfor har vi sett på en rekke en-
keltnavn. Til tross for at norske
navnebøker har få oppføringer un-
der bokstaven C, har vi de siste 25
årene hatt en markert motebølge,
hvor det eneste fellestrekket var
bokstaven C. Om vi slår sammen
alle disse C-navnene og ser på ut-
bredelsen i Oslo øst og vest, finner
vi følgende karakteristiske fordelin-
ger, vist i figur 2.

Folgende navn inngår: Camilla, Caroline,
Cathrine, Cecilie, Christina, Christine, Celine,
Charlotte, Christian, Carl, Christoffer,
Christopher

Kilde: SSBs Navnestatistikk

Figuren gir en god illustrasjon av
motebølgenes bevegelse og utbre-
delse i Oslo øst og vest. C-navnene
var i bruk i Oslo vest allerede på
1940- og 1950-tallet, men det var
først på 1960-tallet at utviklingen
skjøt fart. Oslo øst fulgte etter noen
år senere, uten noen gang å nå opp
på samme nivå som i vest. Forst når
navnene går av moten, blir utbre-
delsen omtrent den samme.

Oslo og resten av landet
Av det foregående kan man få inn-
trykk av at mens Oslo vest setter
trenden eller i alle fall følger mo-
ten, så har Oslo øst i stor grad en
egen navnekultur. Men selv om
Oslo vest (inkludert Bærum) vanlig-
vis er trendsetter og svært mange
av de mest typiske vestkantnavnene
(Carl, Christian, Haakon, Peder)
nesten er helt fraværende på øst-
kanten, så har mange av disse nav-
nene heller ikke i særlig grad slått
an i resten av landet; dette er navn
som i liten grad forlater sitt sosiale
territorium. De fleste typiske øst-

kantnavnene — derimot — er (eller
var) populære også i landet for øv-
rig (unntatt i Oslo vest); ja svært
mange av dem (for eksempel Ray-
mond, Roger og Ronny) har vært
mer brukt ellers i landet (særlig i
Sogn og Fjordane og Nord-Norge)
og i 1970-årene var Linda to ganger
på navnetoppen. I et slik perspektiv
er det ikke Oslo øst som er spesiell,
men snarere Oslo vest.

To navn har hatt en litt spesiell ut-
vikling; Silje og Malin. Disse ble po-
pulære utover hele landet hen-
holdsvis på 1970- og 1980-tallet,
men de slo aldri helt an i Oslo
(verken i øst eller vest). Noe av den
samme tendensen gjør seg i dag
gjeldende for Sindre.

Økende forskjeller?
Er så de sosiokulturelle forskjellene
i navnebruk økende eller avtaken-
de? En naturlig hypotese ville kan-
skje være at de var avtakende: Med
stor geografisk og sosial mobilitet,
enhetsskole, økende utdanningsni-
vå og landsdekkende massemedier
skulle man kanskje også forvente en
økende homogenisering av samfun-
net og at mange kulturelle forskjel-
ler blir utvisket (jamfør den sosiolo-
giske klisjeen: Fra klassesamfunn til
massesamfunn). Hellevik (1996)
hevder at forskjellene mellom sosia-
le grupper de siste tiårene er blitt
mindre markert og at sosial tilhø-
righet får mindre betydning for hva
nordmenn mener og gjør. Også den
betydelige internasjonaliseringen av
navnebruken peker i en slik retning.

Nå er det grunn til å tro at dette i
noen grad har skjedd når det gjel-
der tradisjonelle regionale eller
geografiske forskjeller i navnebruk.
Men når det derimot gjelder sosiale
forskjeller, kan hypotesen like gjer-
ne være den motsatte; nemlig at
disse har økt. Blant annet fordi det i
dag er en langt større spredning av
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navnebruken enn for eksempel i
perioden etter krigen, da "alle" het
Anne og Jan. Dermed ble det lite
rom for store forskjeller. Med øken-
de differensiering på de fleste kul-
turelle områder, både når det gjel-
der mediebruk, konsum, fritidsbruk
og -interesser, kan det også være
grunn til å forvente en polarisering
av den sosiale smaken.

Om vi ser på kurvene for navn som
Hanna/Hannah, Hedda, Oda, Nora,
Aksel/Axel, August, Carl, Haakon,
Jakob/Jacob, Jens, Johan, Oscar og
Peder, så synes ikke utdannings-
eksplosjonen a ha fort til noen ut-
visking av kulturelle forskjeller,

snarere tvert imot: Disse (og andre
navn) er i dag nesten bare å finne i
vestlige bydeler. Dette er alle navn
som har vært "på vei opp" noen år
og med de vanlige motebølgene
skulle de østlige bydeler nå "komme
etter". Hva som skjer framover vet
vi jo ikke, men kurvene peker ikke i
retning av homogenisering.
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Arv og gaver:

De som har skal få

I 1996 etterlot 12 600 personer til
sammen 5,5 milliarder kroner i av-
giftspliktig arv til 17 600 mottake-
re. Gaver (forskudd på arv) ble gitt
av snaut 24 500 personer og utgjor-
de over 2,7 milliarder kroner for-
delt på 27 200 mottakere (Statistisk
sentralbyrå 1998). Arve- og gave-
overføringene kan påvirke fordelin-
gen av økonomiske ressurser både
mellom livsfaser, innen en genera-
sjon og mellom generasjoner. Ved å
se på hvem som gir, hvor mye de
gir og til hvem, er det mulig å finne
ut om den økonomiske ulikheten

reduseres, forsterkes eller reprodu-
seres som følge av overføringene.
Det er tidligere skrevet en del på
dette området på bakgrunn av ut-
valgsundersøkelser (Langsether
1993, Lowe 1995, Hippe og Over-
bye 1991), men i forbindelse med
den nye arveavgiftsstatistikken er
det for forste gang mulig å inklude-
re all avgiftspliktig arv.

En femdel får halvparten
For å studere fordelingen av arv
og gaver deler vi mottakerne inn i
ti like store klasser, sortert etter

Arv og gaver

Mange av oss vil for
eller siden motta arv
eller forskudd på arv.
Størrelsen på arven
eller gaven vil deri-
mot variere mye. Det
er ikke helt tilfeldig
hvem som mottar og
hvor mye de mottar.
Dette kan lede til at
økonomiske og so-
siale forskjeller
samfunnet blir repro-
dusert og forsterket.

Erik Breivik



Arv Gaver

Gjennomsnitt Prosent Gjennomsnitt Prosent

Desil 1 52 500 14100 0,9
Desil 2 112 500 3,6 33 200 2,1
Desil 3 137 900 4,4 50200 3,1
Desil 4 171 800 5,5 70 900 4,4
Desil 5 210 400 .6,7. 97300 6,1
Desil 6 249 500 8,0 101 100 6,3
Desil 7 299 700 9,6. 137 400 8,6
Desil 8 374 500 12,0 190 100 11,9
Desil 9 495 000 15,8: . 249900 15,7
Desil 10 1 020 900 32,7 651 600 40,8

Kilde: Arveavgiftsstatistikken 1996
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størrelsen på arven eller gaven. De
10 prosentene av mottakerne med
lavest arve- og gavebeløp utgjør
desil 1, og de 10 prosentene med
høyest arv eller gave desil 10. Der-
som arv og gaver var helt likt for-
delt, ville alle desilgruppene hatt en
tidel av samlet arve- og gavemassel.

Av tabell 1 ser vi at tidelen med la-
vest avgiftspliktig arv i 1996 mottok
1,7 prosent av den samlede arve-
massen. Den tidelen med høyest arv
mottok nærmere 33 prosent av ar-
vemassen, eller over 1 million hver
i snitt. Til sammen fikk femdelen
med høyest arv nesten halvparten
av all arv. Gaveoverføringene er en-
da mer ujevnt fordelt. Dette kan
komme av at gayer i større grad
enn arv betinger et "overskudd" av
ressurser hos giveren. Gruppen i
desil 1 fikk bare 0,9 prosent av
samlet arv, 14 100 kroner i snitt.
For desil 10 er tilsvarende tall 40,8
prosent og 652 000 kroner. Trolig
er gaver enda skjevere fordelt enn
det tallene gir uttrykk for, da vi må
regne med manglende innrapporte-
ring av mindre overføringer.

Verdiene holdes innen
familien
Mesteparten av arve- og gaveover-
føringene skjer innenfor den nær-

meste familien (mellom foreldre og
barn), ca. 77 prosent i 1996. Dette
kan bidra til en utjevning av formue
mellom generasjoner, men skape
eller forsterke ulikheter innen en
generasjon. Eksisterende strukturer
vil i stor grad opprettholdes ved at
velholdne foreldre overfører sin for-
mue til barna. Siden det er flere
mottakere enn givere vil strukture-
ne svekkes litt ved at for eksempel
rike foreldre fordeler arven på flere
barn.

Tabell 2 viser fordelingen av arv og
gaver etter størrelsen. For avgifts-

Arv
Antall
mottakere
Antall i prosent
Arv i prosent

Gave
Antall
mottakere
Antall i prosent
Gave i prosent

Kilde: Arveavgiftsstatistikken 1996

pliktig arv ser vi for eksempel at
nærmere 3 prosent av mottakerne
får over en million kroner, til sam-
men 16 prosent av den samlede ar-
vemassen. Flest mottakere av arv
finner vi i gruppen som arver mel-
lom 200 000 og 400 000 kroner, 36
prosent av mottakerne. Grunnen til
at enkelte mottakere er ført opp
med arv under 100 000 kroner (jf.
nullbo), er at de tidligere har mot-
tatt forskudd på arv fra samme
person og dermed blitt avgiftsplik-
tig for årets arv. Blant gavemotta-
kerne ser vi at de som får mellom
0 - 100 000 kroner og de som får
over 1 million kroner, begge får
rundt 13 prosent av de samlede ga-
veoverføringene. Men i den første
gruppen befinner over 43 prosent
av mottakerne seg og i den siste
bare litt over 1 prosent.

Flest middelaldrende som får
Det er flest arvemottakere i alders-
gruppen 45 til 59 år. Det er "des-
sertgenerasjonen" som er mest be-
gunstiget. Dette skyldes selvfølgelig
at personer i denne aldersgruppen
ofte vil ha foreldre som er eller blir
arvelatere. Flest arvelatere finner vi
i alderen 80 til 89 år. I snitt får
mottakerne i aldersgruppen 30 til

Alle 0-99 999
100 000-
199 999

200 000-
399 999

400 000-
599 999

600 000- 	 1
999 999

000 000
og over

17 610 1 570 5 770 6 350 2 160 i 250 510
100,00 8,9 32,8 36,1 12,3 7,1 2,9

1,3 14,9 32,3 18,8 15,5

27 200 11 820 8 560 4 840 1 140 550 290
100,00 43,5 31,5 17,8 4,2 2,0 1,1
100,00 12,6 24,6 28,1 12,3 9,3 13,1
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kere i ait
	

100,0
0 - 19 år
	

1,8
20 - 29 år
	

5,7
30 - 44 år
	

23,0
45 - 59 år
	

43,0
60 - 69 år
	

13,5
70 år og over 	 12,5
Uoppgitt alder 	 0,4

Givere i alt
0 - 44 år

45 - 59 år
60 - 69 år
70 - 79 år
80 - 89 Ar
90 år og over
Uoppgitt alder

44 år mest, 347 000 kroner, deret-
ter synker arven med årene. Giver-
ne etterlater seg mindre og mindre
jo eldre de blir. De som har passert
90 ar etterlater seg mindre enn
halvparten i forhold til de i alders-
gruppen 45 til 59 år, som etterlot
hele 682 000 kroner i snitt. Dette
skyldes delvis at inntekts- og for-
muesnivået til dagens 60-åringer er
større enn hos dem som var 60 år
for 20 år siden, slik at dagens 60-
åringer vil gå rikere i graven enn
dagens 80-åringer. Videre vil nok
enkelte tære på den oppsparte for-
muen jo lenger de nyter pensjonist-
tilværelsen, men dette er ikke noe
generelt trekk (Magnussen 1991).
Eller kan det være slik at de eldre
gir bort deler av formuen sin i for-
skudd på arv?

Til en viss grad kan arvelateren selv
bestemme når mottakeren skal få
rådighet over arven eller deler av
denne ved å gi forskudd på arv.
Dette gjenspeiles i at både giverne
og mottakerne er yngre ved gavesa-
ker. Flest mottakere finner vi i

Gave

Andel Gjennomsnitt

312 000
	

100,0
	

160 000
319 000
	

6,3
	

108 000
327 000
	

17,9
	

148 000
347 000
	

41,9
	

171 000
322 000
	

28,8
	

163 000
262 000
	

3,9
	

152 000
264 000
	

1,1
	

120 000
294 000
	

0,1
	

138 000

	100,0	 177 000
	1,3 	 168000

	

16,4 	 145 000

	

23,7 	 178000

	

32,4
	

175 000
198 000

	

4,6
	

211 000

	

0,3 	 168000

gruppen mellom 30 og 44 år. Den-
ne gruppen er også de som mottar
mest, hele 171 000 kroner i snitt.
Blant unge i etableringsfasen mel-
lom 20 og 29 år, tilhørende den så-
kalte "oppvaskgenerasjonen", er det
også mange gavemottakere. Nesten
19 prosent av gavemottakerne var i
denne aldersgruppen. For giverne
stiger det gjennomsnittlige gavebe-
løpet med alderen, de over 90 år gir
hele 211 000 kroner i snitt. Dette
kan være med på å forklare hvorfor
arven synker med giverens alder.
Giverne foretrekker å gi deler av
arven i forskudd mens de ennå er i
live.

Overføringene øker med
velstanden
Gjennomsnittsalderen til giveren er
80 år ved arvesaker og 71 år ved
gavesaker. I snitt etterlater hun el-
ler han seg 436 000 kroner og gir
bort 177 400 kroner. Vi vet at en
liten del av giverne står for mye av
de samlede overføringene. Den
femdelen som gir mest, står for 50
prosent av de samlede arveoverfø-

ringene og 59 prosent av gavene.
Hvor mye man kan gi eller etterlate
seg, vil ellers være avhengig av ens
økonomiske ressurser. Det vil der-
for være naturlig at det er en sam-
variasjon mellom størrelsen på ar-
ve- og gaveoverføringene og stør-
relsen på formuen.

Tabell 4 viser at de med en formue
mellom 0 og 100 000 kroner i snitt
etterlater seg 430 000 kroner, mens
de mellom 400 000 og 1 000 000
kroner i formue etterlater seg i snitt
nesten 650 000 kroner. Det kan
vekke en viss undring at personer
med negativ formue ikke bare etter-
later seg positive verdier, men også
større verdier enn personer som liar
positiv nettoformue. Formuesopp-
lysningene er hentet fra selvangi-
velsesregisteret hvor boligverdien
er lik ligningsverdien, men også
verdien av annen realkapital (biler,
båter, innbo og løsøre) blir under-
vurdert i selvangivelsen. Heller ikke
anslagene på finanskapitalen gir
alltid riktig formuesverdsettelse, for
eksempel vil aksjer i unoterte sel-
skaper bare bli verdsatt til 30 pro-
sent av den skattemessige formues-
verdien til aksjeselskapet. Den opp-
gitte formuen gjenspeiler derfor
ikke de reelle verdiene. En undersø-
kelse foretatt på omsatte boliger i
1995, viste at ligningsverdien i snitt
utgjorde 31 prosent av salgssum-
men (Statistisk sentralbyrå 1997a).
I et arveoppgjør skal boligen verd-
settes til antatt salgsverdi. Arvela-
terne som er fort opp med negativ
formue i selvangivelsesregisteret er
forholdsvis yngre enn de med posi-
tiv formue. I tabell 3 så vi at grup-
pen mellom 45 og 59 år etterlot seg
mest. En undersøkelse fra 1993
(Statistisk sentralbyrå 1993) viser
at det er denne gruppen som også
har de høyeste markedsverdiene på
boligene. Boliger med høy salgssum
har lavere relativ ligningstakst enn
boliger med lavere salgssum. Det

Arv

Alder 	 Andel Gjennomsnitt

	100,0
	

436 000
	1,5

	
574 000

	

4,1
	

682 000

	

7,6
	

605 000

	

26,2
	

484 000

	

42,5 	 393 000

	

17,5 	 332 000
	0,7	 273 000

Kilde: Arveavgiftsstatistikken 1996



Samfunnsspeilet 6/98Arv og gaver

Nettoformue

Negativ formue
o - 99 999 kr

100 000 - 399 999 kr
400 000 - 999 999 kr

I 000 000 kr og over

skal derfor ikke så mye gjeld til for
nettoformuen blir negativ ved lave
ligningsverdier.

For gavesaker er det ingen klar
sammenheng, utenom for dem med
høyest formue, mellom størrelsen
på formuen og beløp gitt. Vi fant
derimot en sammenheng mellom
størrelsen på bruttoinntekten og
gavebeløpet. Etter hvert som inn-
tekten stiger, øker det gjennom-
snittlige gavebeløpet. Men også
blant gavegiverne er det en stor an-
del pensjonister, og det var derfor
forholdsvis mange i den laveste inn-
tektsgruppen.

Formuen øker med
utdannelsen
Formuen til giverne kan enten være
et resultat av eget arbeide, eller de
kan ha arvet den. Hvor mye de selv
har greid å spare opp, er avhengig
av den inntekten de har hatt. Å se
direkte på inntekten til arvelaterne
gir ingen god sammenheng, da de
fleste av dem er pensjonister med
lav inntekt. En mer indirekte sam-
menheng kan vi finne via utdannel-
sen; høy utdannelse hos arvelateren
leder ofte til høy inntekt i forhold
til de med lav utdannelse, og der-
med muligheter til å spare mer.
Dette blir bekreftet i arveavgiftssta-
tistikken hvor de med utdannelse 2

på ungdomsskolenivå, videregåen-

Gave

de og de med høyere utdannelse
hadde henholdsvis 239 000,
312 000 og 450 000 kroner i for-
mue. Figur 1 viser arv og gaver for-
delt etter lengden på utdannelsen
til den som gir.

For både arv2 og gave finner vi en
sammenheng mellom lengden på
utdannelsen og størrelsen på arven.
De med utdannelse på ungdoms-
skolenivå gav i snitt 149 000 kroner

gave og etterlot seg 382 000 kro-
ner i arv. For de med utdannelse til

Kroner i 1 000
400

300

200

100

o Ungdoms- Videregående Høyere
skole 	 skole 	 utdanning

E Gave	•Arv

Kilde: Arveavgiftsstatistikk 1996

og med videregående var de tilsva-
rende tallene 184 000 og 528 000
kroner, mens de med høyere utdan-
nelse gav 234 000 og etterlot seg
732 000 kroner.

Arvinger med høy utdannelse
er overrepresentert
Gjennomsnittsmottakeren av arv
var 51 år gammel og fikk i snitt
over 312 000 kroner. Gavemottake-
ren var 39 år gammel og fikk nær-
mere 160 000 kroner i snitt. Både
arv og gaver var ujevnt fordelt
blant mottakerne. Blant annet vil
giverens ressurser avgjøre hvor mye
mottakeren kan forvente å få. Fami-
lieoverføringer av denne typen kan
bidra til å forsterke eller opprett-
holde den økonomiske ulikheten i
samfunnet og gjennom livsløpet.
Samfunnets økonomiske lagdeling
opprettholdes ved at ulikhet overfø-
res fra en generasjon til den neste, i
dette tilfelle til "dessertgenerasjo-
nen". Men ikke bare den materielle
arven spiller inn, også den "sosiale
arven" vil kunne påvirke utdannel-
sesmuligheter, inntekt og formue.

Kroner i 1 000
800

600

400

200

o Ungdoms- Videregående Høyere
skole	 skole	 utdanning

E Gave El Arv

Kilde: Arveavgiftsstatistikk 1996

Arv

Antall
givere

Gjennom-
snitt

Antall
givere

Gjennom-
snitt

190 468 000 840 120 000.

6 200 429 000 6 200 163 000
1 600 444 000 6 200 146 000

660 648 000 4 400 161 000
180 619 000 2 600 346 000

Kilde: Arveavgiftsstatistikken 1996, Selvangivelsesstatistikken 1996



Arv 	 Gave

	Antall 	 Gjennom- 	 Antall 	 Gjennom-
Bruttoinntekt
	

mottakere 	 snitt 	 mottakere 	 snitt

0 - 199 999 kr 9 000 287 000 	. 13
200 000 - 399 999 kr 6 800 317 000 11
400 000 - 599 999 kr 1 000 386 000 1
600 000 kr og over 520 524 000

	100 	 142 000
	500 	 155 000
	a 	 233 000
	770 	 376 000

Kilde: Arveavgiftsstatistikken 1996, Selvangivelsesstatistikken 1996
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Ulik familiebakgrunn kan gi for-
skjellig språklig, motivasjonsmessig
og kulturelt utgangspunkt for
hevde seg i skolen og på arbeids-
markedet (Statistisk sentralbyrå
1997b). Undersøkelser viser at barn
av foreldre med høy sosioøkono-
misk status har større sannsynlighet
for selv å oppnå en slik status (Han-
sen 1986). Har arvemottakerne i
vårt materiale slike kjennetegn? Fi-
gur 2 viser en oversikt over arv og
gaver fordelt etter mottakers utdan-
nelse.

Vi ser her et klart sammenfall mel-
lom hvor mye som mottas, og hvor
lang utdannelse mottakeren har.
Andelen som mottar innenfor hver
gruppe er også forskjellig i forhold
til andelen i befolkningen. Blant ar-
vingene hadde 20 prosent utdan-
nelse på undomsskolenivå. Disse
mottok i snitt 255 000 kroner. I be-
folkningen ellers hadde 25 prosent
utdannelse på ungdomsskolenivå
(Statistisk sentralbyrå 1997c). De
med utdannelse til og med videre-
gående utgjorde 50,3 prosent av
arvingene og mottok i snitt 297 000
kroner. Totalt i befolkningen hadde
53,8 prosent en utdannelse på dette
nivået. Gruppen med utdannelse
utover videregående utgjorde 29,4
prosent av arvingene og fikk i snitt
374 000 kroner. I befolkningen
ellers utgjorde denne utdannelses-
gruppen 20,9 prosent.

Blant gavemottakerne var skjevhe-
ten i forhold til resten av befolknin-
gen enda større. Gruppen med ut-
dannelse på undomsskolenivå ut-
gjorde 10,9 prosent og fikk i snitt
128 000 kroner. Andelen med ut-
dannelse til og med videregående
var på 54,5 prosent og snittet blant
disse la på 151 000 kroner. Den
siste gruppen, de med høyere ut-
dannelse, utgjorde hele 34,6 pro-
sent og hadde et snitt på 188 000
kroner.

Jo høyere utdannelse og inn-
tekt, jo mer i arv og gaver
Mottakere med høy utdannelse får i
snitt de største beløpene. I tillegg er
de overrepresentert blant mottake-
re av arv og gaver. Det vil derfor
være naturlig å forvente at de som
mottar mest i arv også har størst
inntekt. Dette blir bekreftet i tabell
5. Tabellen viser sammenhengen
mellom arv eller gave på den ene
siden og størrelsen på bruttoinntek-
ten på den andre.

Arvemottakerne med en bruttoinn-
tekt på 600 000 kroner eller høye-
re, får i snitt over 237 000 kroner
(82 prosent) mer i arv enn de som
har en bruttoinntekt mindre enn
200 000 kroner. Tilsvarende tall for
gavemottakere er 234 000 kroner
(166 prosent). Andelen arvemotta-
kere i de forskjellige inntektsgrup-
pene er ikke lik andelen av befolk-
ningen i de samme inntektsgruppe-
ne. Vi finner en klar overrepresen-
tasjon av arvinger i de høyeste inn-
tektsklassene. I befolkningen var
det 1,4 prosent som hadde en inn-
tekt over 600 000 kroner (brutto-
inntekt bosatte personer 17 år og
over). Blant arvemottakerne 17 al-
og over var det 3 prosent som had-
de en inntekt over 600 000 kroner.
I inntektsklassen mellom 400 000
og 600 000 kroner befant 3,5 pro-
sent av befolkningen seg, mens 5,9
prosent av arvemottakerne var i

samme gruppe. Videre var det i den
laveste inntektsklassen, de med
bruttoinntekt under 200 000 kro-
ner, 52 prosent arvemottakere
mens det i befolkningen ellers var
64 prosent. Blant gavemottakerne
var det også en overrepresentasjon
av høyinntektsmottakere.

Ulikhetenes reproduksjon
I innledningen stilte vi spørsmålet
om hvordan arv og gaveoverførin-
ger ville påvirke fordelingen av
økonomiske ressurser mellom livs-
faser til mottakeren, fordelingen
innen en generasjon og fordelingen
mellom generasjoner. Vi kan na
langt på vei antyde virkningene.

I 1996 hadde mottakerne av arv i
20-årene lav formue. Frem mot
pensjonsalderen steg formuen. Fles-
teparten mottok arven rundt 50-
årene. Da vil mange allerede ha
lagt seg opp en betydelig formue.
På denne måten er arven med på
forsterke ulikheten mellom livs-
fasene til mottakeren. Når man er
ung og skal etablere seg er det
som mottar, mens når man er fer-
dig etablert og allerede har lagt seg
opp reserver, mottar man arven.
For dem som mottar gaver, vil den-
ne skjevheten rette seg litt opp da
det også er mange unge mottakere.

Innen en generasjon tyder tallene
på at ulikheten forsterkes. Har du
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høy utdannelse og/eller høy inn-
tekt, øker ikke bare sannsynlighe-
ten for at du mottar arv eller gave,
men trolig vil du motta mer enn de
som ikke har det. For eksempel vil
det innen "dessertgenerasjonen"
være de som allerede har mest, som
gjennomgående får mest. Dette kan
komme av at økonomisk ressurs-
sterke arvelatere gir sine barn både
en sosial og materiell arv, den
sosioøkonomiske ulikheten overfø-
res fra en generasjon til den neste.
De med lav utdannelse og inntekt
fikk minst og var i tillegg underrep-
resentert blant mottakerne. Vi har
også undersøkt hva enslige forsør-
gere og studenter mottok i gave.
Enslige forsørgere kom dårlig ut, de
mottok mindre enn sine medborge-

re. For studentenes vedkommende
skulle vi forvente at de fikk mer
støtte enn sine jevnaldrende som
ikke studerer. Men de skilte seg
ikke så mye ut, tvert imot fikk de
yngste studentene i snitt litt mind-
re. Spesielt det siste resultatet er
overraskende og vanskelig å forkla
re. En mulig årsak kan være at stu-
denter får oftere, men da mindre,
gaver. Mange vil nok finne det na-
turlig å ikke innraportere slike ga-
yer. Undersøkelser basert på inter-
vjuer har kommet frem til at stu-
denter mottar mer enn sine jevn-
aldrende (Lowe 1995).

Gjennomsnittsarvelateren er rundt
80 år gammel. Nettoformuen til
denne gruppen (78-82 år) er

133 000 kroner i snitt. Gjennom-
snittsmottakeren er rundt 50 år
gammel. Disse (49-53 år) har i snitt
en formue på 324 000 kroner. Ser
vi på gaver, er det en motsatt ten-
dens, nettoformuen til giverne (69-
73 år) er i snitt 699 000 kroner
(formuen til gavegiverene var langt
høyere for alle aldersgrupper enn
for arvelaterne) mens den for mot-
takerne (37-41 år) er 158 000 kro-
ner. Tallene kan tyde på at mange i
stor grad gir deler av arven i for-
skudd når de nærmer seg eller kom-
mer i pensjonsalderen. Gavegivning
leder da til en utjevning av formuen
mellom generasjonene. I motsatt
retning trekker arven. Etter hvert
som pensjonisttilværelsen skrider
frem minsker formuen. Arvelaterne
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har lavere formue enn dem som
mottar arven.

På bakgrunn av tallene i denne un-
dersøkelsen kan vi si at arv og ga-
yer reproduserer og forsterker øko-
nomiske og sosiale forskjeller i sam-
funnet. Selv om gavegivning bidrar
til en viss utjevning, er det ikke helt
tilfeldig hvem som mottar gavene.
Funnene i artikkelen bekrefter man-
ge av de tidligere utvalgsundersø-
kelsenes slutninger.

1. Ginikoeffisienten (G) er et mål på ulikhe-
ten i en fordeling. Den varierer mellom 0 og
1 og er stone jo stone ulikheten er. Dersom
G = 0 er arven/gaven likt fordelt mellom
alle mottakere, mens G = 1 innebærer at en
person mottar all arv/gave. Ginikoeffisien-
ten for de ulike gruppene i vårt materiale er
som følger: mottakere av arv = 0,427; gi-
vere av arv = 0,453; mottakere av gave =
0,528; givere av gave = 0,557.

2. For arvesaker var det mange med uopp-
gitt utdannelse. Dette skyldes at vi har kob-
let arveavgiftsstatistikken bare mot 1996
årgangen. Personer som døde tidligere år
har vi derfor ikke opplysninger om. Det
store antallet med uoppgitt utdannelse kan
lede til en skjevhet i tallene.
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Holdninger til innvandrere og innvandring:

Økende toleranse ï gode
tider?

Siden begynnelsen av
1990-tallet mener sta-
dig flere at innvand-
rere bor ha samme
rett til arbeid som
nordmenn. I samme
periode er det også
en nedgang i andelen
som mener at inn-
vandrere har for lett
tilgang til sosialhjelp.
Er det slik at vi har
lettere for å inn-
romme innvandrere
tilgang til økonomis-
ke og sosiale goder
når vi selv har det
bra?

Svein Blom og
Dag Eilingsen

I sine intervjuundersøkelser har
Statistisk sentralbyrå ved flere an-
ledninger stilt spørsmål om hold-
ninger til innvandrere og innvand-
ring. En holdning kan defineres
som en disposisjon til å reagere på
et bestemt fenomen på en bestemt
måte. Holdninger har gjerne både
følelsesmessige og kunnskapsmessi-
ge sider. I varierende grad danner
de også utgangspunkt for handling.

Negative holdninger til innvandrere
og innvandring ("fremmedfrykt")
kan bunne i en uklar angst for det
ukjente, en tro på at fremmede kul-
turer på norsk jord vil skape proble-
mer og konflikter i samfunnet, en
forestilling om at ansvar overfor
andre mennesker først og fremst
gjelder "våre egne", eller en oppfat-
ning om at innvandrere ikke har
samme historiske rett til å få del i
goder som våre forfedre har bygget
opp gjennom generasjoner. Direkte
rasistiske ideer om at fargede folke-
slag er mindreverdige i forhold til
hvite, er trolig relativt lite utbredt
her i landet.

Omvendt vil positive holdninger til
innvandrere og innvandring kunne
henge sammen med en følelse av
moralsk ansvar overfor forfulgte i
andre land, tro på at vi selv vil kun-
ne ha nytte av innvandreres kunn-
skaper og erfaringer, en oppfatning
om at alle lovlige innbyggere av ri-
ket har rett til lik behandling eller
en dyptgående overbevisning om
alle menneskers likeverd.

Økt fremmedfrykt i ned-
gangstider?
Den norske verdiundersøkelsen
viste at det i 1982 var 10 prosent av
befolkningen som ikke ønsket å ha
innvandrere til nabo. Da undersø-
kelsen ble gjentatt i 1990, var ande-
len økt til 16 prosent. Tilsvarende
var det 9 prosent i 1982 og 12 pro-
sent i 1990 som oppgav at de ikke

ønsket å ha personer av en annen
rase til nabo (Listhaug, Jenssen og
Mysen 1983, Listhaug og Huseby
1990).

I 1988 og 1993 gjennomførte Sta-
tistisk sentralbyrå en undersøkelse
om holdninger til innvandrere for
Norsk samfunnsvitenskapelig data-
tjeneste (NSD) (Skjåk og 130yum
1994). Undersøkelsen gir flere indi-
kasjoner på at opinionen dreide i
mindre innvandrervennlig retning i
dette tidsrommet. For eksempel var
det 36 prosent som ikke (brisket inn-
vandrere giftet inn i den nærmeste
familien i 1988, mens andelen var
Okt til 48 prosent i 1993. 119:vet av
samme periode gikk andelen som
mente at innvandrere var "gjen-
nomgAende velkvalifiserte mennes-
ker som styrker norsk arbeidsliv"
ned fra 44 til 35 prosent. Den størs-
te endringen forekom i synet på
innvandreres kriminalitet. Mens 46
prosent i 1988 sa seg helt eller del-
vis enig i at "det følger økende kri-
minalitet og voldsbruk med inn-
vandrere", var det hele 67 prosent
som sa det samme i 1993.

Oppfatningen om at "innvandrere
bør kunne motta norske pensjoner
og trygder på samme vis som nord-
menn" endret seg på den annen
side ikke fra 1988 til 1993. På beg-
ge tidspunkter var 84 prosent enig i
dette. Det ble heller ikke flere som
syntes at vi "i dårlige tider først og
fremst bør sørge for arbeid til nord-
menn" (49 prosent).

I spørsmålet om å motta flyktninger
og asylsøkere dreide opinionen i
liberal retning i det aktuelle tids-
rommet. Mens 43 prosent i 1988 sa
seg enig i at "det er en nasjonal
oppgave å motta flyktninger og
asylsøkere i minst samme omfang
som de siste 'de, var det hele 53
prosent som mente det samme i
1993.
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Liten endring 1993-1995
Fra og med 1993 har Statistisk
sentralbyrå hvert år stilt likelyden-
de spørsmål om holdning til inn-
vandrere og innvandring i sin omni-
busundersøkelse, som er en kvar-
talsvis intervjuundersøkelse om for-
skjellige temaer. Intervjupersonene
har blitt bedt om å si seg enig eller
uenig i følgende fire påstander:

(a) "Norge bør gi opphold til flykt-
ninger og asylsøkere i minst
samme omfang som i dag"

(b) " Innvandrere har for lett til-
gang til sosialhjelp sammenlik-
net med nordmenn"

(c) "Innvandrere bør ha samme
mulighet til arbeid som nord-
menn"

(d) "Innvandrere er mer kriminel-
le enn nordmenn".

Figur 1 viser holdningen til de fire
utsagnene i årene 1993-1998 i form
av verdier på en skala fra 1 til 5.
Skalaen er konstruert slik at høye
verdier går sammen med "innvand-
rervennlig" holdning. Svarkategori-
ene "helt enig", "nokså enig", "både
og", "nokså uenig" og "helt uenig" er
kodet henholdsvis 5, 4, 3, 2, 1 i de
to positivt ladede utsagnene (a og
c) og henholdsvis 1, 2, 3, 4, 5 i de
to negativt ladede utsagnene (b og
d).

Det er i spørsmålet om innvandrer-
nes mulighet til arbeid at holdnin-
gen er mest aksepterende. Opinio-
nen er mer delt i spørsmålet om å
gi flyktninger og asylsøkere opp-
holdstillatelse og i synet på inn-
vandreres kriminalitet. Størst skep-
sis uttrykker befolkningen i spørs-
målet om innvandreres tilgang til
sosialhjelp.

Det framgår av figuren at det har
vært relativt liten endring i holdnin-
gen til disse spørsmålene i løpet av
årene 1993-1995. Ikke for noen av

Verdi
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4
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2

1

– — — Enig i at innvandrere bor ha samme
mulighet til arbeid som nordmenn

— Enig i at Norge bor gi opphold til flykt-
ninger og asylsokere i minst samme
omfang som i dag

	 Uenig i at innvandrere er mer krimi-
nelle enn nordmenn

— — Uenig i at innvandrere har for lett til-
gang til sosialhjelp sammenliknet med
nordmenn

Kilde: SSBs omnibusundersokelser

påstandene endret andelen enig/
uenig seg med mer enn 8 prosent-
poeng i dette tidsrommet. Fra 1993
til 1994 økte andelen som var villig
til å gi opphold til flyktninger og
asylsøkere i minst samme omfang
som i dag, med 7 prosentpoeng (fra
49 til 56 prosent). Trolig hadde
dette sammenheng med folks ønske
om å bistå nødstedte bosniske
krigsflyktninger (Blom 1994).

Fra 1994 til 1995 ate på den an-
nen side andelen som stilte spørs-
mål ved innvandrernes lovlydighet,
fra 40 til 48 prosent. Dette så vi
som et uttrykk for at kriminalitet
begått av innvandrere gradvis ble
sterkere eksponert i media (Blom
1995).

Økt velvilje fra 1996
I 1996 gjorde opinionen en markert
sving i "innvandrervennlig" retning
på alle fire indikatorer (Blom
1996). Størst var endringen i synet
på oppholdstillatelse for flyktninger
og asylsøkere. Andelen som ønsket
å gi opphold til flyktninger og asyl-
søkere "i minst samme omfang som
i dag", ate med hele 14 prosent-
poeng fra 1995 til 1996, og har
siden ligget nokså stabilt på dette
nivået (se tabell 1). Trolig skyldtes
dette at folk etter hvert var blitt
klar over at Norge fører en restrik-
tiv flyktning- og asylpolitikk. FNs
høykommisær for flyktninger ut-
trykte for eksempel våren 1996
ønske om å foreta en nærmere
gransking av norsk praksis på feltet.
Nedgangen i arbeidsledigheten og
bedringen i samfunnsøkonomien
kan likeledes ha bidratt til å påvirke
holdningen i liberal retning.

Også oppfatningen av innvandrer-
nes bruk av sosialhjelp endret seg
betydelig fra 1995 til 1996 idet an-
delen som antok at innvandrere for-
fordeles framfor nordmenn, sank

Kilde: Arbeidsdirektoratet
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Tallet på
Helt 	 Nokså 	 Både Nokså 	 Helt 	 Vet 	 personer

Alle 	 enig 	 enig 	 og 	 uenig 	 uenig 	 ikke 	 som svarte

1993 100 • 28 21 11 21
1994 100 30 26 9 19 14 1 1 843
1995 100 28 28 7 18 18 1 1398
1996 100 40 30 5 14 10 1 1 388
1997 100 39 28 7 15 10 1 1373

1998 100 34 36 7 14 9 1 1 223

Kilde: Statistisk sentralbyrås omnibusundersokelser

Tallet på
Helt 	 Nokså 	 Både Nokså 	 Helt 	 Vet 	 personer

Alle 	 enig 	 enig 	 og 	 uenig 	 uenig 	 ikke 	 som svarte

1993 100 45 22 8 1 824
1994 100 40 24 8 13 9 6 1 843
1995 100 43 23 1 399
1996 100 29 25 7 18 15 6 1 388
1997 100 28 24 10 18 14 5 372
1998 100 27 26 9 18 14 6 1 225

Kilde: Statistisk sentralbyrås omnibusundersokelser

Tallet på
Helt 	 Nokså 	 Både Nokså 	 Helt 	 Vet 	 personer

Alle 	 enig 	 enig 	 og 	 uenig 	 uenig 	 ikke 	 som svarte

100 - 58 17 8 2 1 823
1994 100 53 24 6 9 6 1 1 842

100 57 23 4 0 398
1996 100 67 19 3 6 5 0 1 388

100 66 20 5 1 375
1998 100 76 15 3 4 2 1 225

Kilde: Statistisk sentralbyrås omnibusundersokelser

Tallet på
Helt 	 Nokså 	 Både Nokså 	 Helt 	 Vet 	 personer

Alle 	 enig 	 enig 	 og 	 uenig 	 uenig 	 ikke 	 som svarte

.1.99.::: . : 	 :.::::10.Q.,::.:.':.::.:.:::....::::.:L. 	 i . :.::-....z1.,.....:.:.:JH::.:' 	 .: ::1 . .:::.:::.::.: 	 :,...19:.....:Y: . •::-'...' . :•': 	 ::::14.:.:....: , .:.:.::: .:.:: . :: 	 ::i .l.:::.$!:..:.'..: . ...:.:: : .::::::..:i , 	..7....	 ..1.:::.:::. 2 ..:.".
1994 	 100 	 20 	 21 	 14 	 20 	 18 	 8 	 1 843
1995::• — 	1.:00:.:::.::::::: 	 ::::::23:: :j.::::: . 	 -2 ....5::::.::::„::::::.::' ,::::::::::".::::::'.....::::11.!:::::'.:::::::...::::..,.... 	 ..18 ,.:::::::::. :':' . :: . - "" 	 : ...1.:.: 8 .:: : .::. : :.:. ,: ::::::: : ,:::::: 	 6:',...:::::.: : :'::::::::: . : 	::.::::1:, .: , ....39 :7:::.:.'::.:
1996 	 100 	 20 	 24 	 10 	 22 	 20 	 4 	 1 388
'1997:•:::::: 	 :.::100:::.:..:::. - .. 	 .::::: 2 1:::::::.:..:::.::.: 	 .::.Z3:::::........ii: .:.::-::!.::':: . ... 	 ..: .:1:3: : : : . ::.:::' .:: . : .::::::::: 	 - - 21:: ....S:::1:: ..:':.::..:::....:::. 	 ::::::19::::':: .: :::: : : .::::...:::::..	 .::.::4!.: :':': . :':::: ...;i:::::::::::::: . " ......:::::::':::::.	 ti::: 374::::::::.:
1998 	 100 	 17 	 26 	 13 	 20 	 19 	 4 	 1 225

Kilde: Statistisk sentralbyrås omnibusundersokelser

med 11 prosentpoeng (se tabell 2).
Denne indikatoren har ligget nokså
stabilt på dette nivået deretter.

De fleste opplever det åpenbart som
nokså dramatisk å si seg uenig i at
innvandrere skal ha samme rett til
arbeid som nordmenn. Mer enn tre
av fire har hele tiden hatt en "libe-
ral" holdning på dette feltet. Også
på denne indikatoren fikk vi et
"hopp" i 1996, men det interessante
er at også 1998-undersøkelsen gav
en klar økning i andelen som sa seg
enige i påstanden (se tabell 3). Vi
setter disse økningene i sammen-
heng med den svært gunstige utvik-
lingen på arbeidsmarkedet i det
samme tidsrommet (se figur 2). En
bedring i den generelle situasjonen
på arbeidsmarkedet vil trolig redu-
sere motstanden mot å slippe
innvandrerne til på arbeidsmarke-
det. Hvordan tilstanden på arbeids-
markedet oppfattes av folk, kan
modifisere bildet. Dette kan tenkes
å forklare hvorfor holdningen til
innvandrere i arbeid ikke endret
seg fra 1996 til 1997, til tross for at
arbeidsledigheten også i denne
perioden var for nedadgående.

Den norske befolkning ser ut til å
dele seg i to nesten like store fløyer
når de skal ta stilling til om inn-
vandrere er mer kriminelle enn
nordmenn. På dette feltet har det
skjedd forholdsvis små endringer
når man ser 1990-tallet under ett
(se tabell 4). Det eneste oppsikts-
vekkende utslaget er en markert
økning i negative holdninger i
1995. Vi antar at dette er et spørs-
mål som i særlig grad lar seg påvir-
ke av medienes dekning av krimi-
nalstoff.

Et nytt holdningsspørsmål
I 1998-undersøkelsen stilte vi et
spørsmål som ikke tidligere har
vært stilt: "Bor Norge etter din
mening gi opphold til flere, færre
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mente at Norge burde ta imot færre
flyktninger og asylsøkere, mens 9
prosent var usikre.

eller omtrent like mange flyktnin-
ger og asylsøkere som i dag?"
(Blom 1998). Poenget med spørs-
målet er å kunne anslå hvor stor del
av den voksne befolkningen som
ønsker at flere flyktninger og asyl-
søkere får opphold her i landet og
hvor stor andel som ønsker å behol-
de det nåværende nivå. Temaet er
blitt aktuelt i forbindelse med dis-
kusjonen om liberalisering av asyl-
politikken som skjøt fart etter regje-
ringsskiftet i fjor host.

Spørsmålet vi tidligere har stilt om
mottak av flyktninger og asylsøke-
re, har ikke vært i stand til å besva-
re hvor mange som ønsker å libera-
lisere den nåværende asylpolitik-
ken. Når 69 prosent av befolknin-
gen mener at Norge bør gi opphold
til flyktninger og asylsøkere "i minst
samme omfang som i dag", omfat-
ter dette rimeligvis både dem som
(brisker status quo i flyktningpolitik-
ken og dem som mener at Norge
bør gi opphold til flere flyktninger
og asylsøkere. Det nye spørsmålet
er formulert slik at det skal kunne
belyse størrelsesforholdet mellom
disse to fraksjonene. 1

Flyktningpolitikken bor være
som den er
13 prosent av de spurte mener
Norge bør gi opphold til flere flykt-
ninger og asylsøkere enn vi gjør i
dag (se tabell 5). Vel fire ganger så
mange — 55 prosent — mener at det
naværende nivået på antallet som
får opphold er å foretrekke. Til
sammen gir dette 68 prosent som

mener at Norge bør gi opphold til
flere eller omtrent like mange flykt-
ninger og asylsøkere som i dag.
Dette samsvarer meget bra med an-
delen på 69 prosent som gir uttrykk
for at Norge bør gi opphold til flykt-
ninger og asylsøkere "i minst sam-
me omfang som i dag". Det ekstra
spørsmålet viser oss altså at det vå-
ren/sommeren 1998 er langt færre
som vil liberalisere asylpolitikken
enn som ønsker status quo i prakti-
seringen av utlendingsloven. Samti-
dig er det 31 prosent som mener
Norge bør gi opphold til færre flykt-
ninger og asylsøkere enn i dag. Det-
te er nesten to og en halv gang så
mange som dem som mener vi bør
gi opphold til flere.

Da det, som nevnt, er første gang
Statistisk sentralbyrå stiller dette
spørsmålet i en av sine undersøkel-
ser, er det vanskelig å uttale seg om
utviklingen i holdningen til dette
spørsmålet over tid. Imidlertid stilte
meningsmålingsinstituttet Opinion
A/S et liknende spørsmål for Aften-
posten i perioden 9.-11. juni 1997. 2

Ifølge avisen var det 21 prosent
som på det tidspunkt ønsket å mot-
ta flere flyktninger og asylsøkere,
mens 44 prosent ønsket a motta
omtrent like mange som på gjelden-
de tidspunkt. Sammenlagt gir dette
65 prosent. Andelen er bare 2 pro-
sentpoeng lavere enn hva Statistisk
sentralbyrå fant da vi i 1997 spurte
om man ønsket å gi opphold til
flyktninger og asylsøkere i minst
samme omfang som "i dag". 27 pro-
sent av Opinions respondenter

Selv om det er stor grunn til å være
forsiktig med å sammenlikne Opi-
nions data med våre, noterer vi at
andelen som mener at Norge bør gi
opphold til flere flyktninger og asyl-
søkere, er høyere i Opinions under-
søkelse i 1997 enn i Statistisk sen-
tralbyrås undersøkelse i 1998. For-
skjellen kan skyldes at de to under-
søkelsene er lagt opp ulikt3, eller at
opinionen i mellomtiden har endret
seg. Dersom opinionen har endret
seg, kan det skyldes at regjeringen i
mellomtiden har foretatt en viss
liberalisering av adgangen til asyl i
Norge.

Kvinner er mer liberale enn
menn
Svarene på holdningsspørsmålene
er brutt ned etter kjønn, alder, ut-
danningsnivå, bostedsstrøk, lands-
del og politisk partipreferanse. Ten-
densene som kommer til syne i
1998-materialet, er ganske like ten-
densene som er observert tidligere
år.

Kjønn har, som tidligere, betydning
for oppfatningen av innvandreres
kriminalitet. Mens 51 prosent av
mennene er enige i at innvandrere
er mer kriminelle enn nordmenn, er
bare 36 prosent av kvinnene av
samme oppfatning. Nytt av året er
at holdningen til mottak av flykt-
ninger og asylsøkere også varierer
etter kjønn. 75 prosent av kvinnene
og 64 prosent av mennene mener at
Norge bør gi opphold til flyktninger
og asylsøkere i minst samme om-
fang som i dag.

Eldre er mindre liberale enn
yngre
Den eldste aldersgruppen (67-79
år) er, som før, den mest skeptiske
til innvandrere og innvandring.

	Omtrent
	

Tallet på per-
Alle
	

Flere 	 Færre
	

like mange
	

Vet ikke 	 soner som svarte

1998 	 100 	 13 	 31
	

55 	 1
	

1 205'

Kilde: Statistisk sentralbyrås omnibusundersokelse mai-juni 1998



Innvandring
	

Samfunnsspeilet 6/98

Mest innvandrervennlige er den
yngste aldersgruppen (16-24 år).
For eksempel mener 77 prosent av
de yngste at vi bør gi opphold til
flyktninger og asylsøkere i minst
samme omfang som i dag, mens
bare 50 prosent av de eldste er av
samme mening. 18 prosent av de
yngste og 4 prosent av de eldste
mener likeledes at vi bør motta fle-
re flyktninger og asylsøkere enn i
dag. I synet på sysselsetting er den
nest yngste gruppen (25-44 år)
svakt mer innstilt på å innrømme
innvandrere og nordmenn like
muligheter enn den yngste. Dette er
også et funn vi kjenner fra tidligere.

Jo høyere utdanningsnivå, jo større
er velviljen overfor innvandrere og
flyktninger. 84 prosent av de uni-
versitets- eller høgskoleutdannede
er enige i at flyktninger og asylsø-
kere bør få opphold i minst samme
omfang som i dag, mens bare 56
prosent av de grunnskoleutdannede
er av samme oppfatning. Dette er
nøyaktig som i 1997. 26 prosent av
de universitets- og høgskoleutdan-
nede vil ta imot flere flyktninger og
asylsøkere, mot bare 6 prosent av
de grunnskoleutdannede. Likeledes
mener 65 prosent av de grunnskole-
utdannede og 30 prosent av de uni-
versitets- eller høgskoleutdannede
at innvandrere har for lett tilgang
til sosialhjelp. Betydningen av ut-
danning er på dette området sterke-
re enn i fjor. Noe uventet finner vi
at personer med høyeste utdanning
på videregående nivå er mer til-
bøyelige til å tro at innvandrerne er
mer kriminelle enn nordmenn enn
personer med høyeste utdanning på
grunnskolenivå. Dette har vi tidlige-
re bare observert i 1996.

Minst velvilje på bygdene
Holdningen til innvandrere og inn-
vandring er jevnt over noe mer vel-
villig i tettbygde enn i spredtbygde
bostedsstrøk. For eksempel er 89

prosent av de bosatte i spredtbygde
strøk enige i at innvandrere og
nordmenn bør ha de samme mulig-
hetene på arbeidsmarkedet, mens
tilsvarende andel i de største byene
(over 100 000 innbyggere) er 96
prosent. Likeledes er 32 prosent i

spredtbygde strøk uenige i at inn-
vandrere er mer kriminelle enn
nordmenn, mens andelen er 43 pro-
sent i de største byene. Noe av
effekten av bostedsstrøk er en følge
av at utdanningsnivået er høyere i
de største byene.
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I motsetning til tidligere år er fylke-
ne Hedmark og Oppland denne
gang skilt ut som en egen region.
Dataene viser at holdningen er noe
mindre "innvandrervennlig" i Hed-
mark/Oppland og Agder/Rogaland
enn i resten av landet. Holdningen
er gjennomgående mest "innvand-
rervennlig" i Akershus/Oslo. For
eksempel mener 63 prosent i
Hedmark/Oppland og 59 prosent i
Agder/Rogaland at innvandrere har
for lett tilgang til sosialhjelp sam-
menliknet med nordmenn, mens 45
prosent av de bosatte i Akershus/
Oslo er av samme oppfatning. Like-
ledes mener 20 prosent av de bosat-
te i Akershus/Oslo at Norge bør ta
imot flere flyktninger og asylsøkere
enn i dag, mot bare 4 prosent i
Hedmark og Oppland.

Frp-velgere er minst liberale
Politisk partipreferanse betyr mye
for holdningen til innvandrere og
innvandring. Tilhengere av Sosialis-
tisk Venstreparti og Venstre er som
før de mest "innvandrervennlige",
mens tilhengere av Fremskrittspar-
tiet utgjør motpolen. Senterpartiets
tilhengere ligger nærmest Frem-
skrittspartiets på alle indikatorene
unntatt den som gjelder sosialhjelp.
Her er det Kristelig Folkepartis til-
hengere som ligger nærmest Frem-
skrittspartiets.

På spørsmålet om "Norge bør gi
opphold til flyktninger og asylsøke-
re i minst samme omfang som i
dag" er rekkefølgen mellom partie-
ne denne (enig-andel i parentes):
Sosialistisk Venstreparti (92),
Venstre (90), Kristelig Folkeparti
(80), Arbeiderpartiet (73), Høyre
(72), Senterpartiet (68) og Frem-
skrittspartiet (36). 43 prosent av
Sosialistisk Venstrepartis tilhengere
vil ta imot flere flyktninger og asyl-
søkere, mens bare 3 prosent av
Fremskrittspartiets tilhengere er av
samme mening. 4

Endrer holdningene seg med
konjunkturene?
Noen holdninger ser ut til å være
stabile og upåvirket av konjunktu-
rene. Særlig oppfatningene om inn-
vandreres kriminalitetsnivå har lig-
get stabilt i opp- og nedgangstider.
Her ser det ut som om mediene i
enkelte perioder kan påvirke opi-
nionen i mindre liberal retning.

Holdningene til vår flyktning- og
asylpolitikk ser til tider ut til å end-
re seg med endringer i myndighete-
nes politikk på feltet. På andre tids-
punkter ser det ikke ut som om det-
te gir holdningsendringer. Holdnin-
gene har også endret seg i perioder
der det har vært flyktninggrupper
som man har hatt stor sympati for.

Det er særlig holdningene til hvilke
økonomiske og sosiale goder som
innvandrerne skal få del i, som ser
ut til å variere i takt med hvordan
folk flest opplever at de har det
økonomisk. Vi ønsker innvandrerne
velkommen på arbeidsmarkedet på
linje med oss når arbeidsledigheten
er lav. På samme måte er vi ikke så
restriktive til om innvandrere får
sosialhjelp når den økonomiske si-
tuasjonen er lys. Hva vil skje hvis
tidene endrer seg til det verre?

1. For ikke å trette respondenten med et
nytt spørsmål som kunne synes å være en
gjentakelse av det første utsagnet i spørs-
målsbatteriet, og for å unngå at de øvrige
utsagnene påvirker respondentens svar, har
vi plassert det nye spørsmålet langt bak de
øvrige spørsmålene.

1 Spørsmålet lød: "Bør Norge etter din me-
ning ta imot flere flyktninger og asylsøkere
enn vi gjør i dag, bør vi ta imot færre, eller
bør vi ta imot omtrent like mange flyktnin-
ger og asylsøkere som i dag?" (Aftenposten
14.7.1997). 1 001 personer ble spurt.

3. For eksempel er utvalgsmetoden og
måten intervjuene er foretatt på (telefon
eller ikke) forskjellig. At Opinions undersø-
kelse benytter formuleringen "motta", mens
vi i vår undersøkelse bruker formuleringen

"gi opphold til", er neppe av stor betydning
for forskjellen mellom svarfordelingene.

4. De øvrige partienes andeler er: Venstre
24 prosent, Arbeiderpartiet 14 prosent,
Høyre 11 prosent, Kristelig Folkeparti 8
prosent og Senterpartiet 7 prosent.
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Utenlandsadopterte
sjelden barnevernet

amn

For en tid tilbake
hadde vi en medie-
debatt som skapte et
inntrykk av at uten-
landsadopterte barn
var overrepresentert
i barnevernet. Dette
er ikke korrekt på
landsbasis. Bildet er
bare riktig når vi ser
på tenåringer i barne-
vernet. Utenlands-
adopterte barn under
13 år er swell sjeldne
barnevernsklienter.

Trygve Kalve

En alarmerende melding fra Troms
fylke om at hvert fjerde barn i bar-
nevernsinstitusjon var utenlands-
adoptert, skapte debatten. Til tross
for ressurssterke foreldre kan det se
ut til at barna får problemer når de
kommer i tenåra. Meldingen ble
fulgt opp med en TV-debatt i Re-
daksjon 21, hvor man fokuserte på
barns identitetsutvikling. Hva skjer
med identitetsutviklingen når barn
og unge står plantet i et helnorskt
miljø med et utseende og røtter fra
en annen verdensdel? Begrepene
marginalitet og rasisme står her
sentralt.

I en undersøkelse av norske og
utenlandsadopterte barn i barne-
vernet gjort av Statistisk sentralbyrå
(SSB), kommer det fram et helt
annet bilde enn det Troms fylke
tegner (Kalve 1997). Undersøkel-
sen, som omfatter alle barn og unge
under 20 år, gir en unik mulighet til
å beregne rater for å se hvor mange
innen hver gruppe som mottok bar-
nevernstiltak ved utgangen av
1996. Det interessante er at når vi

deler materialet inn i undergrupper
etter alder, kjønn, bosted og fami-
lietype, finner vi to svært ulike
mønstre for norske og utenlands-
adopterte barn. Forskjellene kom-
mer enda tydeligere fram hvis vi
fokuserer på hvilke tiltak som bru-
kes, og hva som oppgis som grunn
til at barnevernet griper inn. Under-
søkelsen bekrefter imidlertid at
tenåringsperioden kan være spesielt
vanskelig for utenlandsadopterte,
men gruppen som helhet har få
barn med barnevernstiltak sam-
menlignet med "norske barn".

Er utenlandsadopterte barn i
faresonen?
Sosialantropologen Michael Seltzer
tar utgangspunkt i begrepene rasis-
me og marginalitet når han drøfter
hvilke problem utenlandsadopterte
barn kan komme til å møte (Seltzer
1976). Vi snakker her om 'synlige'
adopsjoner eller 'transracial adop-
tion' - hvor barnet har en hudfarge
og/eller et utseende som klart skil-
ler det fra norske familier.
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Ifølge Seltzer ble marginalitet først
beskrevet av den amerikanske
sosiologen Robert Park, i 1928.
Senere er Everett Stonequist, en av
studentene til Park, blitt kjent for
sine bidrag på dette feltet. Stone-
quist fokuserte på de psykologiske
aspektene ved marginalitet, av det
å befinne seg på grensen mellom to
eller flere ulike menneskegrupper
uten full tilhørighet i noen av dem.
Han hevder ut fra egne undersøkel-
ser at 'marginalpersoner' preges av
ambivalens, følelser av mindrever-
dighet, hypersensitivitet og sosial
tilbaketrekning. Park hadde tidlige-
re beskrevet lignende trekk hos
marginalpersoner: Tvil om egen-
verd, usikkerhet i forhold til venner
med konstant frykt for å bli vraket,
tendens til å unngå nye (eller vans-
kelige) situasjoner heller enn å risi-
kere ydmykelse, smertefull selvbe-
vissthet i samvær med andre, en-
somhet, og utpreget bekymring for
framtiden. Det hører med til bildet
at Stonequist og Park senere er blitt
kritisert av andre forskere for at de
baserer sine formuleringer på et re-
lativt svakt forskningsgrunnlag
(Seltzer 1976).

Seltzer argumenterte i 1976 for at
vi ikke bør bli overrasket om uten-
landsadopterte barn, til tross for
ressurssterke foreldre, får proble-
mer i oppveksten. De får ifølge ham
en identitetskonflikt som melder
seg med full tyngde i tenåra. På
grunn av hudfarge og utseende vil
de bli oppfattet som 'utlendinger',
som ikke 'ekte norske', sjøl om de
kulturelt sett er og føler seg som
'ekte norske'. Det å ikke få sin kul-
turelle identitet godkjent er i seg
sjøl en merbelastning, og kan i til-
legg være et grunnlag for mobbing.
I et fremmedfientlig samfunn med
liten toleranse for ulikhet, vil ung-
dommer i en marginalposisjon lett
bli sårbare og oppleve identitets-
konflikter.

Puberteten og tenåra oppfattes van-
ligvis som en vanskelig periode
hvor hormonene bruser og kroppen
gjennomgår store forandringer på
kort tid. De unge blir nå opptatt av
å finne seg sjøl, og spørsmål om
'hvem er jeg?' og 'hva vil jeg?' blir
de sentrale. Uløste konflikter fra
barndommen har en tendens til å
komme opp til overflaten for ny be-
handling. I jakten på å finne 'sin
egen stil' og utvikle en personlig
identitet, kommer de unge lett i
opposisjon til autoriteter som
foreldre og skole, og jevnaldrende i
'gjengen' blir nå normgiverne. Man-
ge foreldre har opplevd at et frede-.
lig hjem på kort tid er blitt forvand-
let til en kamparena. For enkelte
unge blir konfliktene både for store
og langvarige, og barnevernet må
inn i bildet for å løse opp i prob-
lemene. Løsningen kan da bli, som
vi hører fra Troms fylke, at noen
må plasseres i barnevernsinstitusjon
for kortere eller lengre tid.

Hva sier forskningen?
Monica Dalen og Barbro Sætersdal
har utført en retrospektiv intervju-

undersøkelse av adopterte ungdom-
mer over 17 år fra Vietnam (Dalen
og Sætersdal 1992). Der konkluder-
te de med at det første året var spe-
sielt slitsomt for de fleste adop-
sjonsfamilier. Mine data tyder imid-
lertid på at nær sagt alle adopsjons-
familier klarer tilpasningsprobleme-
ne på egenhånd, uten hjelpetiltak
fra barnevernet (se tabell 1). Et
sentralt funn hos Dalen og Sæters-
dal er det de beskriver som 'den
utenlandsadopterte personlighet'.
På bakgrunn av dybdeintervjuer
med ungdommene fant de følgende
typiske personlighetstrekk: sterk
familietilknytning, litt engstelig,
redd for å stå på egne ben og lite
risikovillig. Med andre ord person-
lighetstrekk som minner om en
'light-utgave' av de trekk Park og
Stonequist fant hos marginalperso-
ner. Dette er imidlertid ikke karak-
tertrekk som varsler om store at-
ferdsproblemer i puberteten.

I en stor svensk undersøkelse om
adoptivbarns mentale helse (Ceder-
blad mfl. 1994), fant de at adoptiv-
barna var mindre engstelige, men



Overraskende fordi gruppen uten-
landsadopterte som helhet som
kjent har svært få barnevernsklien-
ter.

...men høye klientrater blant
16-åringer
Av figur 1, hvor vi ser klientrater
for hvert årskull blant norske og
utenlandsadopterte tenåringer,  fin-
ner vi at 47 pr. 1 000 utenlands-
adopterte 16-åringer hadde barne-
vernstiltak, mot under halvparten,
21 pr. 1 000 blant de "norske" i
samme aldersgruppe.

Dette støtter tesen om at utenlands-
adopterte ungdommer sliter med
en særegen problematikk i puberte-
ten, slik Michael Seltzer og andre
har vært inne på. Spørsmålet som
fortsatt står ubesvart, er om mel-
dingen fra Troms fylke, hvor det
vises til store atferdsproblemer og
hyppig bruk av institusjonsplasser,
gir et representativt bilde av grup-
pen utenlandsadopterte barn og
unge i Norge?

"Norske" Utenlands-
barn adopterte
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mer aggressive enn jevnaldrende
svenske barn. De utenlandsadopter-
te skåret dessuten høyere enn nor-
malbefolkningen på selvfølelse. Det
siste blir også bekreftet i en norsk
undersøkelse av adopterte fra
Korea, India og Thailand (Botvar
1995). Her fant man at adopterte
ungdommer, i større grad enn
norsk ungdom generelt, satser på
høyere utdanning, og at de løsriver
seg og flytter hjemmefra på lik linje
med annen norsk ungdom. En ny
undersøkelse (Nicolaysen 1998) be-
krefter at utenlandsadoptert ung-
dom klarer seg godt i skolesyste-
met. De fullfører videregående opp-
læring i samme grad som "norske"
jevnaldrende, og andelen som går
over i høyere utdanning er også like
høy. Summa summarum gir under-
søkelser av utenlandsadopterte et
noe motstridende bilde; fra engste-
lige personer med dårlig selvbilde,
til offensive målretta personer med
bedre selvfølelse enn folk flest.

Få utenlandsadopterte barn i
barnevernet...
Sammenligner vi utenlandsadopter-
te og norske barn i barnevernet,
finner vi at førstnevnte gruppe har
klart lavest klientrate. Bare 13 pr.
1 000 slike barn under 20 år mot-
tok tiltak fra barnevernet, mot 17
pr. 1 000 blant "norske barn". Den
lave klientraten må imidlertid ses i
sammenheng med at utenlands-
adopterte barn i førskolealder
knapt er registrert med barnevern-
tiltak, og at svært få i aldersgrup-
pen 7-12 år har tiltak (se tabell 1).

I tenåra, fra 13- til 17-årsalderen,
finner vi derimot en dramatisk
økning i klienttallet. Også når det
gjelder 18- og 19-åringer, de vi kan
kalle "ettervernsklienter" i barne-
vernet, skiller de utenlandsadopter-
te seg ut. Her er klientraten noe
overraskende nær tre ganger så høy
som den vi finner blant de "norske".



)9 utenland
000 barn

Samfunnsspeilet 6/98 	 Barnevern

Tromso er atypisk
I SSB-undersøkelsen sammenlignes
Oslo med 'andre storbyer' og med
'resten av landet'. Tabell 1 viser at
det er store forskjeller i andel barn
med tiltak etter hvor i landet de
bor. I Oslo, men også i de mange
små og mellomstore kommunene,
som her går under betegnelsen 'res-
ten av landet', er det samlet sett
langt flere "norske" enn utenlands-
adopterte barn som mottar hjelp fra
barnevernet. I det jeg har kalt 'and-
re storbyer' er imidlertid klientraten
lik for de to gruppene. Det er først
når vi går ett steg videre og sam-
menligner de seks byene Drammen,
Kristiansand, Stavanger, Bergen,
Trondheim og Tromso at den store
forskjellen trer fram. Tromso spe-
sielt, men også Trondheim, ligger
langt høyere enn gjennomsnittet
når det gjelder andel utenlands-
adopterte barn med tiltak. I Troms0
var andelen utenlandsadopterte
barn med tiltak 53 barn pr. 1 000
barn 0-19 år. Dette er fire ganger
flere enn landsgjennomsnittet for
gruppen.

Vi kan med andre ord slå fast at
l'roms0 er atypisk, men hvorfor det
er sånn, er det vanskeligere ut fra
våre registerdata å si noe sikkert
om. Den alarmerende meldingen
fra Troms fylke kan med andre ord
ha vært på sin plass, men et repre-
sentativt bilde av situasjonen for
utenlandsadopterte barn i Norge gir
den ikke.

Atferdsproblematikken - hvor
sentral står den?
På bakgrunn av den grundige utvel-
gelsesprosessen som adoptivforeld-
re må gjennomgå, vil alle som god-
kjennes være vurdert som ressurs-
personer med gode muligheter til å
oppdra barn. Barnevernet, som
både ivaretar en kontroll- og hjelpe-
funksjon, har derimot tradisjonelt
vært rettet inn mot hjelp til barn fra

"Norske" Utenlands-
barn adopterte
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ressurssvake hjem. Manglende om-
sorgsevne hos foreldrene og proble-
mer knyttet til rusmisbruk, har ofte
stått i fokus for barnevernets ar-
beid. Det vil derfor trolig være and-
re grunner til at det settes inn bar-
nevernstiltak overfor utenlands-
adopterte enn overfor "norske"
barn.

I tabell 2 får vi bekreftet at "norske"
og utenlandsadopterte barneverns-
barn sliter med ulike problemer.
For de "norske" er det forholdene i
hjemmet, særlige behov', foreldrenes
manglende omsorgsevne', og foreld-
renes rusmisbruk' som oftest er opp-
gitt som grunnlag for tiltak. Man-
gelfull omsorg og/eller problemer
knyttet til oppvekstmiljø preget
med andre ord ofte situasjonen til
de "norske" barnevernsbarna. 'Bar-
nets atferd' var sjeldnere oppgitt
som grunn. For de få utenlands-
adopterte barna i barnevernet var
derimot 'barnets atferd' oftest opp-
gitt som grunnlag for tiltaket.

Sammenholder vi den høye klient-
raten blant utenlandsadopterte 16-
åringer (se figur 1), og det faktum
at 'barnets atferd' langt oftere opp-
gis som grunnlag for tiltak til uten-
landsadopterte, 6 pr. 1 000 mot
2,7 pr. 1 000 blant "norske" barn,

ser vi konturene av en egen ung-
domsproblematikk for utenlands-
adopterte. Gruppen som helhet har
som for nevnt få barnevernsklien-
ter, men av de som var registrert
med barnevernstiltak ved utgangen
av 1996 var atferdsproblemer opp-
gitt som grunnlag for 46 prosent.
Tilsvarende for de "norske" barna
var 16 prosent. Om utenlandsadop-
terte oftere mottar plass i barne-
vernsinstitusjon gjenstår å se.

Utenlandsadopterte mottar
andre tiltak enn "norske"
barn
Både med hensyn til hjelpetiltak,
det som tidligere gikk under beteg-
nelsen forebyggende tiltak, og om-
sorgstiltak, har "norske" barn en
langt høyere klientrate enn uten-
landsadopterte barn (se tabell 3).
Det er med andre ord ingen grunn
til å rope varsku om bruk av barne-
vernstiltak til sistnevnte gruppe.
Sammenligner vi enkelttiltak finner
vi klare forskjeller mellom gruppe--
ne. Besøkshjem, fosterhjem, barne-
hage, økonomisk hjelp og tilsyn er
de tiltakene som oftest er i bruk

"Norske" Utenlands-
barn 	 adopterte

o
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Noen enkeittittak
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overfor "norske" barn. Utenlands-
adopterte mottar oftere støttekon-
takt, de plasseres sjeldnere i foster-
hjem, og friplass i barnehage bru-
kes ikke. At barnehage ikke brukes
overfor utenlandsadopterte barn
bør imidlertid ikke overraske noen,
ettersom det knapt nok var regist-
rert barnevernsklienter under sju år
i denne gruppen. Dessuten kommer
barna trolig fra så ressurssterke
hjem at en eventuell barnehage-
plass blir betalt av adoptivforeldre-
ne.

Vi finner riktignok at en større an-
del av de utenlandsadopterte hadde
plass i barne- og ungdomshjem og i
behandlingsinstitusjoner (her bo-
kollektiv og rusmiddelinstitusjo-
ner), men at relativt færre var i fos-
terhjem. Hvorfor denne dreiningen
mot institusjonsplasser istedenfor
fosterhjem for utenlandsadopterte?
En grunn kan være den for nevnte
atferdsproblematikken. En annen er
alderen, at problemene først opp-
står i tenåra. Det er trolig stor for-
skjell på 16. være fosterforeldre til et
innadvendt omsorgstrengende
barn, enn å ta en ungdom med
atferdsproblemer inn i familien.
Forklaringen kan altså ligge på "til-
budssiden", at fosterhjem til ten-
åringer er en mangelvare, et tiltak
som er vanskelig å etablere. Alter-
nativet vil da ofte bli en institu-
sjonsplassering. Det kan også være
at faglige vurderinger er utslags-
givende, at det anses for sent med
fosterhjemsplassering når klienten
er blitt 15-16 år.

Flere utenlandsadopterte på
ettervernstiltak
Barnevernet setter langt oftere inn
ettervernstiltak, dvs. forlenger ek-
sisterende tiltak etter fylte 18 år, til
utenlandsadopterte enn til "norske"
ungdommer. Klientraten blant
utenlandsadopterte 18- og 19-årin-
ger, var 19 pr. 1 000 mot 7 pr.

1 000 blant "norske" i samme al-
dersgruppe (se tabell 1). En forkla-
ring kan være at utenlandsadopter-
te har få familienettverksressurser å
støtte seg til hvis det først skjærer
seg i forhold til adoptivforeldrene.
En annen forklaring er at den sær-
egne atferdsproblematikken krever
en tettere oppfølging fra barnever-
nets side. Av de utenlandsadopterte
ettervernsklientene var 36 prosent
fosterhjem og 14 prosent hadde
plass i institusjon. Tilsvarende tall
for de "norske" ettervernsklientene
var 40 prosent i fosterhjem og 17
prosent i institusjon. I begge grup-
pene var det om lag tre av ti klien-
ter som mottok økonomisk hjelp.
Ettervernstiltakene som tas i bruk
synes langt på vei å være de samme
for begge gruppene, men andelen
ettervernsklienter er som før nevnt
nær tre ganger så høy blant uten-
landsadopterte enn blant "norske"
18- og 19-åringer.

Oppsummering
SSB-undersøkelsen gir et annet bil-
de enn rapporten fra Troms fylke.
På sett og vis kan vi si at rapporten
treffer, ettersom vi finner "alarme-
rende" høye klientrater i Tromso.
Det finnes også støtte for å si at en-
kelte utenlandsadopterte ungdom-
mer strir med en spesiell atferds-
problematikk i pubertetsåra. Å ge-
neralisere ut fra rapporten blir deri-
mot helt galt. SSB-undersøkelsen
fastslår at både for barn med hjel-
petiltak og barn under omsorg er
utenlandsadopterte den av de fem
analysegruppene som har lavest
klientrate. Langt de fleste - over 98
prosent - mottok ingen barneverns-
tiltak ved utgangen av 1996. En
mediestyrt debatt som ikke har med
seg denne kjensgjerningen, kan lett
komme i skade for å bidra til myte-
dannelser, og urettferdig påføre
gruppen utenlandsadopterte merke-
lappen "store atferdsproblemer i
tenåra".
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De fleste nordmenn vil ha
selvstendige, ikke lydige
barn

Kommentar til artik-
kelen "Norsk barne-
oppdragelse i 1990-
årene: De fleste vil ha
lydige, veloppdragne
og ansvarsfulle barn"

Samfunnsspeilet
1/98.

I ovenfor nevnte artikkel og på for-
siden av bladet blir vi fortalt at de
fleste i dag vil ha lydige og velopp-
dragne barn. Tabell 1 er grunnlaget
for denne slutningen.

Som det skulle gå klart frem av
denne tabellen, er ikke lydighet en
egenskap i barneoppdragelsen som
flertallet av nordmenn nå i 1990-
årene setter høyt. I stedet er det et
stort flertall som slutter opp om
selvstendighet som ideal i barne-
oppdragelsen. Om vi lager en over-
skrift etter de tre verdiene som får
mest oppslutning, skulle artikkelen
mest korrekt hatt tittelen "de fleste
ønsker ansvarsfulle, selvstendige og
veloppdragne barn". Det er underlig
at denne forveksling mellom lydig-
het og selvstendighet har sneket
seg inn både i artikkelen og på for-
siden, særlig fordi artikkelen dreier
seg om å analysere tilslutningen til
det som defineres som henholdsvis
"autonom" og "konform" barneopp-
dragelse. Og lydighet hører jo som
kjent til det "konforme" mens selv-
stendighet hører til det "autonome"
oppdragelsesidealet.

I artikkelen henvises det til andre
undersøkelser som viser at "tilslut-
ningen til lydighetsidealet har sun-
ket dramatisk i den norske befolk-
ningen i perioden 1957-1988"
(s.12), og det opplyses om at det i
verdiundersøkelsene i 1990-årene
først og fremst er de eldre som øns-
ker lydige barn.

Heller enn til å drøfte forskjellene
mellom høyt utdannete og lavt ut-
dannete, og mellom eventuelle and-
re grupper i befolkningen når det
gjelder oppslutningen om henholds-
vis autonom og konform barneopp-
dragelse, innbyr disse resultatene
mer umiddelbart til å analysere
andre endringer over tid. Selv om
endringene på 1990-tallet ikke er så
store, innbyr disse resultatene til å
komme med følgende spørsmål når
det gjelder endringer i oppdragel-
sesidealer på lengre sikt: Er de
dyder som først og fremst tilhørte
det tradisjonelle samfunn og arbei-
derklassen — lydighet, sparsomme-
lighet, uselviskhet, religiøs tro og
hardt arbeid — på vei ut i det norske
samfunn? Og videre: Er verdier

Kari Wæmess

1990
	

1996
	

Endringer 1990-1996

Ansvarsfølelse
Selvstendighet
Veloppdragenhet
Toleranse
Fantasi
Besluttsomhet
Lydighet
Sparsommelighet
Religiøs tro
Uselviskhet
Hardt arbeid

90
86
77
64
31
33
31
22
14
10

7

88

66

35

14

11
11

4-2
+2
-2

+2
+5
+2
-5
-8
-2

+1
+4

(N)
	

1 239
	

1 127

Kilde: Verdiundersøkelsene 1990 og 1996, Statistisk sentralbyrå
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som tidligere primært ble tillagt
den moderne middelklasse — selv-.
stendighet, ansvarsfølelse og tole-
ranse — i ferd med å bli verdier som
hele befolkningen deler som ideal
for barneoppdragelsen?

Stiller en først dette spørsmålet, blir
skillet mellom "autonom" og "kon-
form" barneoppdragelse ganske
problematisk og kanskje ikke en
gang så interessant. I stedet blir det
mer interessant å presisere hvilke
ulike betydninger de egenskaper
som det spørres om i verdiunder-
søkelsene kan ha, og om slike ulike
betydninger kan innebære noen
andre viktige ulikheter i oppdragel-
sesidealer som vi ikke får tak i når
vi spør på denne måten. Jeg vil
illustrere dette ved å gå inn på to
ulike betydninger av henholdsvis
begrepene "selvstendighet" og
"ansvarsfullhet". Én betydning av
idealet selvstendighet kan være det
å utvise mot til å gå imot andres
meninger i situasjoner som er vans-
kelige, hvor det ikke innebærer
egne fordeler å gjøre det, og hvor
det derfor er absolutt mest bekvemt
å tie og følge flertallet. En ganske
annen betydning av selvstendig-
hetsidealet er det som innebærer
akseptere at en skal "være sin egen
lykkes smed", det vil si klare seg
selv uavhengig av støtte fra andre.
Tilsvarende kan det være forskjell
på å være ansvarsfull på en måte
som innebærer ansvar for andre
mennesker, og det h bare ha ansvar
for seg selv. Dataene i denne under-
søkelsen gjør det ikke mulig å skjel-
ne mellom hvilke av disse betydnin-
gene respondentene kan ha lagt i
disse to begrepene. Dermed blir det
ikke mulig å si noe om i hvilken
grad det er den nyliberalistiske
"klar-deg-selv" ideologien det er
oppslutning om, heller enn en ideo-
logi som omfatter verdier som om-
sorg for andre, solidaritet og lojali-
tet. I dag er det etter min vurdering

viktigere å få mer innsikt i ulikheter
i barneoppdragelsesidealer langs
dimensjonen individualisme/kollek-
tivisme, eller for den saks skyld
egoisme/altruisme, enn spørsmål
som angår konformitet versus auto-
nomi.

Kari Wærness
er professor i sosiologi, Universitetet
i Bergen, medlem i Verdikommisjo-
nens styringsgruppe.
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