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Begår innvandrere mer
kriminalitet enn andre?

Statistikk over antatte gjerningsmenn for 1998
viser at det ble registrert 41 gjerningsmenn
per 1 000 innbyggere i innvandrerbefolknin-
gen. Til sammenlikning var antallet 27 per
1 000 innbyggere i befolkningen ellers. Det ble
registrert relativt flere gjerningsmenn blant
ikke-vestlige innvandrere enn blant vestlige
innvandrere. Når en sammenlikner, må en ta
hensyn til at levekårene for ikke-vestlige inn-
vandrere er langt dårligere enn i befolkningen
ellers.

Arnt Even Hustad

I alt ble nesten 58 000 menn antatt
av politiet for å stå bak en forbry-
telse eller en forseelse i 1998. Av de
antatte gjerningsmennene var
4 700 fra innvandrerbefolkningen,
eller 8 prosent av alle gjernings-
mennene. Dette er relativt mange
flere enn det andelen innvandrere i
hele befolkningen skulle tilsi, men
tallet er samtidig en klar pekepinn
på at innvandreres kriminalitet ut-
gjør en beskjeden andel av den to-
tale mengden lovbrudd som begås i
Norge. Sagt på en annen måte: Skal
en forstå det norske kriminalitets-
bildet, nytter det lite å bare interes-
sere seg for innvandrernes lov-
brudd.

Per 1. september 1998 utgjorde
innvandrere 5,5 prosent av befolk-
ningen. Illustrert på en annen og
tydeligere måte, var det 41 antatte
gjerningsmenn per 1 000 innbyg-
gere i innvandrerbefolkningen. Til
sammenlikning var antallet gjer-
ningsmenn i befolkningen ellers på
27 per 1 000 innbyggere. De relati-
ve tallene er dermed de samme som
for 1995 (Vassenden 1997). For
ordens skyld: Når vi her taler om
gjerningsmenn, sikter vi til mann-
lige gjerningspersoner.

Ikke-vestlige innvandrere ofte
antatt som gjerningsmenn
Kategorien "innvandrere" er svært
sammensatt. Ut fra statistikken ser
en klare skillelinjer i antall antatte
gjerningsmenn etter hvilken ver-
densregion de eller deres foreldre
har bakgrunn fra.

Innvandrere fra vestlige land hadde
færre antatte gjerningsmenn enn
befolkningen ellers. Blant vestlige
innvandrere var kriminalitetsratene
høyest for innvandrere fra Norden,
i alt 25 antatte gjerningsmenn per
1 000 innbyggere, altså to færre
enn blant nordmenn. Det er særlig
innvandrere fra Asia, Afrika,
Mellom- og Sør- Amerika og Tyrkia
som viser høye tall og fører til
overrepresentasjon av antatte gjer-
ningsmenn for hele innvandrerbe-
folkningen. I alt ble det registrert
55 antatte gjerningsmenn per

1 000 innbyggere i denne del av
befolkningen. Til sammenlikning
var andelen lavest for innvandrere
fra Nord-Amerika og Oseania. Blant
disse ble det registrert 11 gjernings-
menn per 1 000 innbyggere.

Det går altså et skille mellom vestli-
ge og ikke-vestlige innvandrere i
antallet antatte gjerningsmenn. Av
de 4 700 registrerte gjerningsmenn
i innvandrerbefolkningen, hadde
vel 3 800 ikke-vestlig bakgrunn.
Dette ser vi av tabell 1. Med bak-
grunn i disse tallene blir det nærlig-
gende å skille ut ikke-vestlige inn-
vandrere som en egen gruppe. Tal-
lene viser altså at det ikke dreier
seg om høy kriminalitet i innvand-
rerbefolkningen som sådan, men at
de høye ratene gjelder for de ikke-
vestlige innvandrerne. Derfor er det
disse vi vil fokusere på videre.

Datagrunnlag
Statistikken over etterforskede lovbrudd har grunnlag i registerdata fra politiets  sent-
rale registreringssystem STRASAK. Videre er det innhentet opplysninger fra SSBs be-
folkningsstatistikk, nærmere bestemt fra den såkalte "fødelandsfilen", om sivilstand,
bosted og fødeland for registrerte gjerningspersoner som er  5 år eller eldre per
1. september 1998. Uregistrerte utlendinger inngår ikke i innvandrerbefolkningen,
men i den norske. Med uregistrerte utlendinger menes utenlandske statsborgere
med midlertidig opphold i Norge, eksempelvis i jobbsammenheng, som flyktning el-
ler turist. Datagrunnlaget for denne artikkelen er i prinsippet det samme som i en
tidligere artikkel (Vassenden 1997), men tallmaterialet var fra 1995.
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Tabell 1: Antatte gjerningsmenn, etter verdensregion og alder. Pr. 1 000 innbygger. Hele landet. 1998

Alder

Nordmenn

Gjerningsmenn i hele innvandrerbefolkningen

I 	 alt Norden
Vest-Europa

Unntatt Tyrkia Ost-Europa

Nord-
Ameri ka
Oseania

Asia, Afrika,
Mellom og Ser-
Amerika, Tyrkia

Pr. 1000 I alt 	 Pr. 	 1000 I 	 alt 	 Pr. 1000 I 	 alt Pr. 1000 I 	 alt Pr. 1000 I 	 alt Pr. 1000 I 	 alt Pr. 1000 I 	 alt

I alt 27 53 018 41 4 706 25 519 18 273 42 673 11 45 55 3 196

5-13 år 5 1 383 I, 14 210 6 7 6 4 12 30 4 1 17 168
14-17 år 56 5 625 85 492 45 17 52 14 60 65 48 4 99 392
18-20 år 89 6 797 105 449 76 24 37 7 108 84 32 3 115 331
21-24 år 70 7 538 85 498 46 43 50 20 82 77 7 1 104 357
25-29år 51 8 013 71 701 35 65 27 31 69 91 14 4 95 510
30-39 år 37 11 307 49 1 430 35 169 19 68 58 181 13 11 59 1 	 001
40-59 år 19 10 183 24 827 21 166 16 114 28 122 9 13 31 412
60- 6 2 127 10 99 8 28 8 15 13 23 7 8 13 25

Kilde: Kriminalstatistikk

Kjønn, alder og bosted
Sosiale kjennetegn ved en vesentlig
andel antatte gjerningspersoner er
at de er unge, de er menn og at de
er bosatt i byer. Dette er funn som
har stått sterkt i norsk og interna-
sjonal kriminologi i hele etterkrigs-
tiden. I 1998 var 83 prosent av de
antatte gjerningspersonene menn.
Hovedtyngden var i alderen 21 til
29 år. Av alle antatte gjernings-
personer hadde 14 prosent bosteds-
kommune Oslo. Sosioøkonomisk
status er en annen viktig bak-
grunnsfaktor for den registrerte
kriminaliteten innen en befolk-
ningsgruppe. Lav inntekt, liten ut-
danning og løs tilknytning til ar-
beidsmarkedet er sosiale kjenne-
tegn ved personer som aller hyp-
pigst blir registrert som gjernings-
menn i kriminalstatistikken
(Danmarks Statistik 1998, Christie
1989).

Ikke-vestlige innvandrere har
flere unge menn i Oslo
Innvandrerbefolkningen har en
langt høyere andel unge menn som
bor i Oslo, enn den øvrige befolk-
ningen. Ikke-vestlige innvandrere

hadde høyest Oslo-andel: Hele 43
prosent av den mannlige, ikke-
vestlige innvandrerbefolkningen
hadde Oslo som bosted. Blant nors-
ke menn var andelen bosatt i Oslo
på knapt 10 prosent. Gjennom-
snittsalderen var lavere for menn i
innvandrerbefolkningen enn i den
øvrige delen av befolkningen. I Oslo
var gjennomsnittsalderen til ikke-
vestlige innvandrermenn på 29 år. I
den øvrige mannlige Oslo-befolk-
ningen var gjennomsnittsalderen til
sammenlikning 39 år.

To bybefolkninger til sammen-
likning
Hadde nordmenn og utlendinger
fordelt seg likt på kjønn, alder og
bosted, kunne vi ha sammenliknet
dem direkte, slik det ble gjort inn-
ledningsvis. Som vi ser, er det imid-
lertid store forskjeller i fordelingen
på variablene alder og bosted mel-
lom gruppene.

Vi setter i denne artikkelen fokus på
menns kriminalitet. Dette fordi det
meste av kriminaliteten begås av
menn. Videre vil vi heretter fokuse-
re på Oslo-tallene. De er viktige,

både fordi kriminaliteten i byen er
relativt omfattende, og på grunn av
ikke-vestlige innvandreres sterke
konsentrasjon til Oslo. Drøyt en fi-
redel av alle landets etterforskede
lovbrudd hadde Oslo som gjer-
ningssted i 1998.

Oslo hadde flest ikke-vestlige
gjerningsmenn
Av de 4 700 gjerningsmennene
med innvandrerbakgrunn hadde litt
over 2 000 bostedskommune Oslo,

Innvandrerbegrepet
I denne artikkelen tar en utgangs-
punkt i en definisjon av innvandrer-
befolkningen som omfatter personer
med to utenlandsfødte foreldre. For
adopterte regnes adoptivforeldrenes
fødeland. "Innvandrere" brukes syno-
nymt med innvandrerbefolkningen der
annet ikke er presisert. Innvandrerbe-
folkningen differensieres etter vestlige
og ikke-vestlige innvandrere. Ikke-vest-
lige innvandrere har sin opprinnelse
fra Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Ame-
rika, Tyrkia eller Ost-Europa. Vestlige
innvandrere har opprinnelse fra
Norden, Vest-Europa unntatt Tyrkia,
Nord-Amerika eller Oseania.



Antatt gjerningsmann
Undersøkelsen tar utgangspunkt i menn som politi og påtalemyndighet har funnet
skyldig i lovbrudd etter avsluttet etterforskning, det vil si menn med positiv påtaleav-
gjørelse. SSBs tidspunkt for opptelling er etter rettskraftig avgjørelse. Det betyr at
man i en del tilfeller teller ett eller flere år etter det faktiske tidspunkt for offentlig
påtale. Antall antatte gjerningsmenn for statistikkåret 1998 er derfor ikke det samme
som antall menn med positiv påtaleavgjørelse for 1998.

I tallgrunnlaget for antatte gjerningsmenn er menn frifunnet ved dom og menn fri-
funnet ved dom og inndragning utelatt. Det er dette som skiller begrepet antatt gjer-
ningsperson fra begrepet siktede som brukt tidligere.

Samme antatte gjerningsmann kan ha begått flere lovbrudd og pådratt seg flere sik-
telser i 1998. I slike tilfeller blir gjerningsmannen gruppert på den groveste av dem,
som antatt gjerningsperson etter lovbruddstype. Dette betyr også at samme person
kan opptre som antatt gjerningsmann  flere ganger i løpet av året. Statistikken kan
derfor, i like stor grad, representere en opphopning på et mindre antall personer
som den er et mål på spredning innen en befolkningsgruppe. Artikkelen tar utgangs-
punkt i kriminalitet registrert av politiet i statistikkåret 1998. Det vil si at handlingen
ikke bare er anmeldt men at lovbruddet også er oppklart og at en person er funnet
skyldig i lovbruddet, vel og merke på påtalestadiet av prosessen.

parten, eller 950 menn, antatte
gjerningsmenn registrert for mindre
alvorlig kriminalitet, det vil si forse-
else mot veitrafikkloven, naskeri
eller tyveri. Dette ser vi av tabell 3.

I alt 560 ikke-vestlige innvandrere,
eller knapt en tredel av alle, ble tatt
for trafikkforseelse. I relative tall
ble 18 gjerningsmenn per 1 000
innbyggere tatt for trafikkforseelse.
Til sammenlikning ble det registrert
10 per 1 000 innbyggere for tra-
fikkforseelser i den norske befolk-
ningen. Bak tallene ser en at det var
særlig ikke-vestlige innvandrere i
alderen 14 til 39 år som viste stor
overrepresentasjon for denne type
lovbrudd. Lovbruddene gjaldt i sær-
lig grad kjøring uten gyldig fører-
kort. I relative tall utgjorde dette 6
gjerningspersoner per 1 000 inn-

Vestlige innvandrere hadde færre
	

byggere. For nordmenn, til sam-
antatte gjerningsmenn per 1 000

	
menlikning, ble en per 1 000 inn-

innbyggere i nesten alle alderskate-	 byggere tatt for ugyldig førerkort.
gorier, når man sammenlikner med
den norske befolkningen.	 Flere tatt for naskeri og

butikktyveri
Flest innvandrere tatt for

	 Naskeri var det nest hyppigste lov-
veitrafikkforseelse
	

brudd som innvandrere ble regis-
Av de 1 800 ikke-vestlige gjer- 	 trert for. I alt ble 225 ikke-vestlige
ningsmennene utgjorde drøyt halv-	 innvandrere tatt for dette. I relative

Tabell 2: Antatte gjerningsmenn, etter verdensregion og alder. Bokommune
Oslo. Pr. 1 000 innbyggere. 1998

Alle innvandrere

Nordmenn I 	 alt
Vestlige

innvandrere
Ikke-vestlige
innvandrere

Pr. 1000 I 	 alt Pr. 1000 I 	 alt Pr. 1000 I 	 alt Pr. 1000 I 	 alt

I alt 30,8 5 704 50,0 	 2 052 24,6 231 57,5 	 1 821

5-13 år 6,1 114 15,8 92 2,9 1 16,6 91
14-17 år 61,1 382 103,2 229 76,9 9 104,6 220
18-20 år 88,4 432 125,8 192 25,6 3 134,1 189
21-24 år 70,4 617 98,9 220 39,8 15 111,0 205
25-29 år 48,0 966 81,3 322 22,9 26 104,7 296
30-39 år 41,7 1 	 581 56,5 644 33,3 87 63,4 557
40-59 år 24,7 1 286 28,5 320 23,0 78 30,9 242
60- 9,0 326 12,4 33 9,2 12 15,4 21

Kilde: 	 Kriminalstatistikk

altså knapt halvparten av de regist-
rerte innvandrerne som var lovbry-
tere. Dette ser vi av tabell 2. Blant
de antatte gjerningsmennene ellers,
var drøyt 10 prosent eller 5 700
gjerningsmenn bosatt i Oslo. Av de
2 000 med innvandrerbakgrunn
hadde 1 800 ikke-vestlig bakgrunn.

Som vi ser av tabell 2, ble det i Oslo
registrert 30,8 antatte gjernings-
menn per 1 000 innbyggere i den
norske befolkningen. Til sammen-
likning ble det blant vestlige inn-
vandrere registrert 24,6 antatte
gjerningsmenn per 1 000 innbyg-
gere mens det blant ikke-vestlige
innvandrere ble registrert 57,5 gjer-
ningsmenn per 1 000 innbyggere.
Ikke-vestlige innvandrere hadde
relativt flere antatte gjerningsmenn
i alle aldersklasser sett i forhold til
den norske befolkningen i Oslo. I
aldersgruppen 25 til 29 år ble det
for eksempel registrert 104,7 antat-
te gjerningsmenn per 1 000 inn-
byggere i innvandrerbefolkningen
mot 48 gjerningsmenn per 1 000
innbyggere i den norske befolknin-
gen.



Ikke-vestlige innvandrere Nordmenn

Pr. 1 000 I 	 alt Pr. 1 000 I 	 alt

Alle typer lovbrudd' 	 57,5 1 821 31,9 5 704
Forbrytelser 	 25,2 796 13,8 2 454

Forbrytelse mot straffeloven 	 22,8 723 11,7 - 2 171
Almennfarl g forbrytelse 	 3,5 111 2,5 461
Dokumentfalsk 	 0,7 23 0,0 1: 64
Forbrytelse mot sedeligheten 	 0,5 16 0,2 55
Forbrytelse mot den personlige frihet 	 1,5 46 0,6 112
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred 	 3,7 117 1,4 257
Tyveri 	 5,1 161 3,0 563
Utpressing og ran 	 0,9 29 0,1 27
Bedrageri og utroskap 	 2,7 a 84 f 0,8 154
Skadeverk 	 1,2 37 0,9 164
Heleri og etterfolgende bistand 	 1,8 56 0,8 145

Annen forbrytelse mot straffeloven 	 1,4 43 0,9 169

Narkotikaforbrytelse mot lov om legemidler 	 1,9 59 1,3 235
Annen forbrytelse utenfor straffeloven 14 0,8 139

Forseelser 	 32,4 025 18,2 4 3 250
Forseelse mot straffeloven 	 9,6 304 5,5 1 013

Nasker 	 7,1 225 3,3 583
Forseelse mot den alminnellge
orden og fred 	 0,9 33 0,5 90

Annen forseelse mot straffeloven 	 1,5 46 1,7 340
=WC

Forseelse mot løsgjengerloven 	 0,8 25 0,9 157

Forseelse mot politivedtektene 	 0,6 19 0,5 87
k%

Forseelse mot veitrafikkloven 	 18,0 563 10,0 1 726
71

Forseelse mot tolloven 	 1,5 48 0,2 48

Forseelse mot andre lover 	 2,1 66 1,5 332

lVestlige innvandrere er utelatt
Tallene omfatter ate lovbrudd som ikke- vestlige innvandrere er registrert for, der det er 16 gjerningsmenn

eller flere
Kilde: Kriminalstatistikk
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Tabell 3
landbak 

for tyveri litt lavere enn for tilsva-
rende gruppe nordmenn.

: Antatte gjerningsmenn, etter verdensregion med ikke-vestlig
grunn og for nordmenn. Bokommune Oslo. Pr. 1 000 innbyggere. 1998 40  

tall utgjør dette 7,1 gjerningsmenn
per 1 000 innbyggere. Til sammen-
likning ble det registrert 3,3 per
1 000 innbyggere i den norske be-
folkningen for naskeri. Som for tra-
fikkforseelse viste ikke-vestlige inn-
vandrere overrepresentasjon i alle
aldre, men sterkest i aldersklassen
14 til 20 år (tabell 4).

Det var også relativt flere ikke-vest-
lige innvandrere som ble tatt for

tyveri. I alt ble det registrert 161
ikke-vestlige gjerningsmenn, 5,1
per 1 000 innbyggere for tyveri. Til
sammenlikning var antallet 3 per
1 000 innbyggere i den norske be-
folkningen. Bak tallene ser man at
overrepresentasjonen i særlig grad
gjaldt simpelt tyveri fra butikk,
blant ungdom i alderen 14 til 24 år.
For ikke-vestlige innvandrermenn
30 år og over, var antallet gjer-
ningsmenn per 1 000 innbyggere

Overrepresentert også for
annen kontrollbetinget
kriminalitet
I alt ble 111 ikke-vestlige innvand-
rermenn antatt som gjerningsmenn
for allmennfarlig forbrytelse. Dette
omfatter i hovedsak narkotikafor-
brytelse nedfelt i den såkalte proff-
paragrafen, eller paragraf 162 i
straffeloven. I relative tall ble 3,5
per 1 000 ikke-vestlige innvandre-
re antatt som gjerningsmenn for
denne typen lovbrudd. Til sammen-
likning var antall gjerningsmenn
per 1 000 innbyggere i den norske
befolkningen på 2,5.

Forbrytelse mot lov om legemidler
omhandler mindre narkotikalov-
brudd, det vil si bruk og besittelse
av narkotika. Ikke-vestlige innvand-
rere ble også her oftere registrert
som gjerningsmenn enn hva tilfellet
var for nordmenn. Mens det ble
registrert 1,9 antatte gjernings-
menn per 1 000 innbyggere blant
ikke-vestlige innvandrere, var det
tilsvarende antallet i den norske be-
folkningen på 1,3. Ikke-vestlige inn-
vandrere viste overhyppighet i alle
aldersklasser. Totalt dreide det seg
om 59 antatte gjerningsmenn med
innvandrerbakgrunn mens antall
nordmenn var på 235.

De nevnte, hyppigst forekommende
lovbruddene er i hovedsak krimina-
litet som oppdages og anmeldes av
politi og vektere. Tallene er relativt
sterkt betinget av formell kontroll,
muligens mer intensiv ovenfor inn-
vandrere enn for nordmenn.

Overhyppighet også for andre
lovbrudd
Andre typer lovbrudd har langt ty-
deligere bakgrunn i anmeldelser fra
publikum selv. Forbrytelser mot liv,
legeme og helbred, utpressing, ran



Tabell 4: Antatte gjerningsmenn, etter aldersgruppe. Ikke-vestlig verdensregion og nordmenn. Bokommune Oslo.
Pr. 1 000 innbyggere. 1998

I 	 alt 5-13 år 14-17 år 18-20 ar 21-24 år 25-29 år 30-39 år 40-59 år 60-

Almennfarlig forbrytelse
Ikke-vestIrge Innvandrere 3,5 0,2 2,4 8,5 9,2 5,0 4,8 2,6

2,5 0,1 1,1 7,8 7,6 3,9 3,7 1,7 0,0
Forbrytelse mot sedeligheten
,Icke-vestlige innvandrere 0,5 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 0,3
Nordmenn

Forbrytelse mot den personlige frihet

0,2 0,2 0,1 0,7 0,3 0,4 0,2

Ikke-vestlige innvandrere 1,5 0,5 3,8 3,5 2,7 2,8 1,4 0,5 0,7
Nordmenn 0,6 0,2 0,4 1,5 1,0 0,6 1,0 0,4 0,2

Forbrytelse mot liv, legeme og helbred
Ikke-vestlige innvandrere 3,7 1,6 13,3 9,2 4,3 5,3 3,9 1,3
Nordmenn

Tyveri

1,4 0,3 1,7 4,5 3,1 2,0 1,8 0,9 0,2

Ikke-vestlige innvandrere 5,1 1,6 19,0 28,4 10,8 7,8 2,8 0,6
Nordmenn 3,0 0,9 4,7 7,8 7,1 5,7 4,4 1,3 0,0

Utpressing og ran
Ikke-vestlige innvandrere 0,9 1,6 8,1 0,2 0,1
Nordmenn 0,1 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0

Narkotikaforbrytelse mot lov om
legemidler
Ikke-vestlige innvandrere 1,9 3,3 5,7 4,9 3,2 1,9 1,1
Nordmenn 1,3 1,1 5,5 3,9 1,8 1,7 0,7

Naskeri
Ikke-vestl ige innvandrere
Nordmenn

7,1
3,3

6,0
2,1

20,9
4,6

10,6
3,1

4,9
2,1

9,6
2,0

6,6
2,8

4,0
3,1

5,9
3,7

Forseelse mot veitrafikkloven
Ikke-vestlige innvandrere 18,0 0,9 14,7 34,1 42,2 36,8 23,4 11,1 3,7
Nordmenn 10,0 0,7 3,4 16,6 23,9 16,9 12,2 8,1 3,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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og sedelighetslovbrudd er typiske
for handlinger anmeldt av publi-
kum selv. Når vi beskriver registrert
kriminalitet fordelt på slike lov-
brudd, blir det små tall. Små tall
betyr at det kan være relativt stor
variasjon i tallene fra år til år.

I alt ble 117 ikke-vestlige innvand-
rere registrert som gjerningsmenn
bak voldslovbrudd, eller forbrytel-
ser mot liv, legeme og helbred. I
relative tall ble det registrert 3,7
ikke-vestlige gjerningsmenn per
1 000 innbyggere i innvandrerbe-
folkningen. For den norske befolk-

ningen var antallet 1,4 per 1 000
innbyggere. Innvandrerne hadde
litt flere gjerningsmenn per 1 000
innbyggere i alle aldre, men sær-
skilt mange flere i aldersklassen 14
til 17 år. I denne gruppen ble det
registrert 13,3 gjerningsmenn per
1 000 innbyggere i innvandrerbe-
folkningen. Til sammenlikning var
antallet i den norske befolkningen
på 1,7. I absolutte tall ble 28 ikke-
vestlige innvandrere antatt som
gjerningsmenn i denne aldersklas-
sen, mens det absolutte antallet var
på 23 i den norske befolkningen.

Lang færre ble registrert for forbry-
telse mot den personlige frihet,
hvor i alt 46 innvandrere ble regist-
rert. I relative tall, for innvandrer-
befolkningen, ble det registrert 1,5
gjerningsmenn per 1 000 innbyg-
gere for denne typen forbrytelser.
Til sammenlikning var antallet 0,6 i
befolkningen ellers. Forbrytelsene
dreide seg i hovedsak om trusler.

Blant innvandrere ble det i alt
registrert 29 gjerningsmenn for ut-
pressing og ran. I relative tall var
antallet 0,9 gjerningsmenn per
1 000. Til sammenlikning var
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antallet 0,1 i den norske befolknin-
gen.

I alt 16 innvandrere ble på påtale-
stadiet funnet skyldig i forbrytelse
mot sedeligheten. I relative tall var
dette 0,5 gjerningsmenn per 1 000
innbyggere. Til sammenlikning var
antallet 0,2 i befolkningen ellers.
For lovbrudd ellers er tallene svært

små og de viser like eller noe lavere
rater for innvandrere enn for den
norske befolkningen.

Høyere faktisk kriminalitet?
En uheldig måte å lese kriminalsta-
tistikk på, er a ta tallene for gitt
uten interesse for hva tallene fak-
tisk representerer. Det finnes tre
perspektiver på kriminalstatistikken

som alle har relevans i denne sam-
menhengen. Det ene perspektivet
ser kriminalstatistikken som mål på
kriminalitetshyppighet. Alternativt
kan statistikken leses som resultat
av den formelle kontroll som utøves
av politi og vektere. Som et tredje
perspektiv kan kriminalstatistikken
leses som mål på sosial utstøtning,
representert av personer med stadig



tilbakefall til ny kriminalitet (Høj-
gård 1997). I hvilken grad kan vi
forstå opplysninger om ikke-vestlige
innvandrere fra kriminalstatistikken
ut fra disse tre perspektivene?

Avhengig av type lovbrudd kan
man med varierende grad av sann-
synlighet si om ikke-vestlige inn-
vandrere faktisk begår mer krimina-
litet enn nordmenn. Når det gjelder
vold, sedelighet, forbrytelser mot
den personlige frihet, utpressing og
ran er det grunn til å tro at krimi-
nalstatistikken viser et tydeligere
bilde av den faktiske kriminaliteten,
og av forskjeller mellom gruppene,
enn når det gjelder tyveri, naskeri
og trafikkriminalitet. De førstnevnte
lovbruddene er i stor grad preget av
anmeldelser fra publikum. Selv om
tallene er små, er frykten for denne
type kriminalitet desto større. For
tyveri, naskeri og trafikkforseelser
har oppdagelsesrisikoen langt mer
å si sett i forhold til politi og vakt-
selskapers kontrollvirksomhet. Vi
har alle hørt om den somaliske
mannen som ble stanset av politiet
17 ganger på tre uker med anmod-
ning om å vise kvittering på sin
kostbare sykkel. Dersom denne his-
torien sier noe om ikke-vestlige inn-
vandreres kontrollhverdag, er det
ikke rart tallene blir høye. Datama-
terialet inneholder ikke slike opp-
lysninger. Men man kan anta at kri-
minalstatistikken neppe er et feil-
fritt mål på forskjeller i hyppighe-
ten av tyverier, naskerier og trafikk-
forseelser mellom befolkningsgrup-
pene.

Det går skillelinjer mellom den re-
gistrerte kriminaliteten, mørketall
og faktisk kriminalitet. Registrert
kriminalitet er lovbrudd ferdig et-
terforsket av politiet på bakgrunn
av anmeldelser fra i hovedsak poli-
ti, privatpersoner og næringsdriven-
de. Det er i dette sjiktet statistikken
fanger opp kriminaliteten i Norge,

som for mange lovbrudd bare re-
presenterer toppen av et isfjell. Det
kriminalstatistikken ikke fanger opp
er lovbrudd som forblir uoppdaget
eller uanmeldt og som dermed ikke
inngår i etterforskningsmaterialet
til politiet. Dette kalles mørketall.
Det er viktig å huske på at den re-
gistrerte kriminaliteten ikke nød-
vendigvis avspeiler den faktiske kri-
minaliteten for ulike typer lov-
brudd.

Under ett bør statistikken leses på
bakgrunn av levekår blant ikke-
vestlige innvandrere. Innvandrere
fra ikke-vestlige land har lavere ut-
danning enn nordmenn. De har en
langt lavere andel sysselsatte, selv
blant høyt utdannede. Husholdsinn-
tekten per forbruksenhet er knapt
to tredeler av nordmenns inntekt
og de bor billigere og trangere enn
nordmenn. Flere innvandrere enn
nordmenn forteller at de er en-
somme. Dårlig kontakt med det
norske samfunnet og svakt familie-
nettverk bidrar til isolasjon og en-
somhet. Nervøse lidelser er mer ut-
bredt blant innvandrere enn blant
nordmenn. Dette er noen av hoved-
resultatene fra undersøkelsen Leve-
kår blant ikke-vestlige innvandrere
fra 1996 (Blom 1998). Med dårlige
levekår følger ofte mer kriminalitet.
Fra Danmark har man påvist sam-
variasjonen mellom sosioøkonomisk
status og kriminalitet, også for inn-
vandrere. Dette gir en viktig del av
bakgrunnen for hvorfor utlendin-
ger, sammenliknet med dansker,
relativt ofte ble registrert for krimi-
nalitet i 1995 (Danmarks Statistik
1998). Statistikken blir dermed en
indikator på levekårsforskjeller mel-
lom befolkningsgrupper.

Men i tillegg til nære sammen-
henger mellom sosioøkonomisk
status og kriminalitet er også slike
variabler nært knyttet til høyere
oppdagelsesrisiko for lovbrudd

(Balvig og Høigård 1988). Det er
derfor samvariasjonen mellom
konkrete handlinger, den formelle
kontrollen som utøves og de sosiale
utstøtningsmekanismer som gjelder
for ikke-vestlige innvandrere som til
sammen gir høyere registrert krimi-
nalitet blant ikke-vestlige innvand-
rere enn for nordmenn.
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Tabell 1: Pågrepne, etter innvandrerkategori. Absolutte tall og prosent

I alt 	 Nordmenn

100 	 72

Andre med
innvandrer-

Innvandrere 	 bakgrunn
Uregistrerte
utlendinger

1 579

10Prosent

I alt
	

16 155 	 11 699
	

1 843 	 1 034
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Innvandrere blir oftere
pågrepet

Neer 1 600 utenlandske statsborgere som ble
	  pågrepet i 1998, var uten fast bopel i Norge.

Siden vi ikke vet hvor mange utlendinger som
besøkte landet, kan vi ikke si om denne grup-
pen var overrepresentert blant de pågrepne.
Overrepresentert var imidlertid bosatte i lan-
det med utenlandsk bakgrunn; både innvand-
rere og de vi kaller andre med innvandrer-
bakgrunn.

Ulla Haslund

Hva er en pågripelse?
Den som kan mistenkes for å ha
gjort noe som kan medføre fengsel i
mer enn seks måneder, kan pågri-
pes. Samtidig skal det være fare for
rømming, forspillelse av bevis eller
nye straffbare handlinger. Er det
grunn til å frykte at den mistenkte
rømmer landet, kan han pågripes
også for mindre alvorlig kriminali-
tet. Også andre enn politiet kan på-
gripe den som blir tatt på fersk
gjerning, eller på ferske spor som
det heter. Dersom andre enn poli-
tiet foretar pågripelse, skal den
pågrepne umiddelbart overlates til
politiet.

Senest ett døgn etter pågripelsen
skal den pågrepne settes fri eller
framstilles for forhørsretten, som
avgjør om det er grunnlag for vare-
tektsfengsling. Pågripelsen gir den
mistenkte status som siktet, noe
som blant annet innebærer at han
har rett til offentlig forsvarer. Pågri-
pelse må ikke forveksles med inn-
bringelse, som kan foretas blant
annet i forbindelse med ordensfor-
styrrelse, og som ikke skal strekke
seg ut over 4 timer.

Temaet for artikkelen er pågrepne i
1998 med fokus på forskjeller mel-
lom nordmenn og innvandrere. Inn-

vandrere defineres som bosatte i
landet med to utenlandsfødte
foreldre. Stort sett omhandles også
andre med innvandrerbakgrunn,
det vil si utenlandsadopterte og bo-
satte med en utenlandsk og en
norsk forelder. En del av disse vil i
likhet med mange innvandrere skil-
le seg fra nordmenn utseendemes-
sig, kulturelt og språklig. Nord-
menn er her definert som norske
statsborgere uten noen form for
innvandrerbakgrunn. Som det
framgår innledningsvis skiller vi
også ut utenlandske statsborgere
uten bopel i Norge, og kaller dem
uregistrerte utlendinger eller bare
utlendinger.

Tre av fire pågrepne var
nordmenn
I alt 16 160 personer ble pågrepet
her i landet i 1998, mistenkt for kri-
minalitet. Av disse var 72 prosent

nordmenn, 10 prosent uten bopel i
landet, det vi her kaller uregistrerte
utlendinger, mens de øvrige 17 pro-
sent var bosatte i landet med uten-
landsk bakgrunn, fordelt på 11 pro-
sent innvandrere og 6 prosent
andre med innvandrerbakgrunn.

Pågrepne og pågripelser
Noen ble pågrepet flere ganger, og i
alt dreide det seg om 25 240 pågri-
pelser i 1998. Tilbøyeligheten til å
bli pågrepet flere ganger var om lag
den samme for nordmenn og inn-
vandrere, og for andre med inn-
vandrerbakgrunn, 1,6 pågripelser
pr. pågrepet person. Det er da tatt
hensyn til at en del pågrepne med
innvandrerbakgrunn kom til landet
i løpet av året og dermed hadde en
kortere observasjonsperiode. Blant
pågrepne utlendinger finner vi
naturlig nok betydelig færre gjen-
gangere enn blant pågrepne som



Tabell 2: Pågrepne bosatte i landet, etter innvandrerkategori. Absolutte tall og opp
pr. 1 000 	 40/11

Andre med inn-
I alt
	

Nordmenn 	 Innvandrere 	 vandrerbakgrunn

I alt 	 14 573
	

11 699
	

1 843 	1034g

Pr. 1 000 bosatte 	 4
	

4
	

g 9
	

10

Tabell 3: Pågrepne, etter innvandrerkategori og verdensregion

	 1111.11,1

Verdensregion Nordmenn Innvandrere
Andre med inn-

vandrerbakgrunn
Uregistrerte
utlendinger

I alt 11 699 1 843 1 034 1 579

Norge 11 699
Norden ellers 142 347 227
Vest-Europa ellers 60 326 197
Ost-Europa
Nord-Amerika og Oseania
Tredje verden 1

217
9

415

64
94

203

540
31

584

Kilde: Kriminalstatistikk 1998
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var bosatt i landet, siden mange av
disse antakelig oppholdt seg bare
en kort tid i Norge. Vi holder oss i
det følgende til enheten pågrepet
person, og har telt personen første
gang han ble pågrepet, med det
lovbrudd og sted som var knyttet til
denne pågripelsen.

Uregistrerte utlendinger
Blant de pågrepne finner vi et bety-
delig innslag av utenlandske stats-
borgere som ikke tilhører landets
befolkning, og som følgelig er uten
noen form for innvandrerstatus.
Ofte beskrives en gjerningsmann
som "utlending" eller "av uten-
landsk opprinnelse", uten nærmere
presisering av om det dreide seg
om en person med innvandrerbak-
grunn eller ikke. Trolig finner det
hos folk flest, og muligens også hos
politiet, sted en viss sammenblan-
ding av begrepene innvandrere,
andre med innvandrerbakgrunn og
andre med utenlandsk bakgrunn. Vi
vil her holde de ulike gruppene fra
hverandre og sammenlikne dem
innbyrdes og med nordmenn.

1 580 av pågripelsene i 1998 gjaldt
uregistrerte utlendinger. Dette var
personer uten fødselsnummer som
identifiserer dem, men ut fra fød-
selsdato og statsborgerskap kan vi
likevel fastslå at det dreide seg om
minst 1 400 forskjellige personer.
Dette tallet er imidlertid såpass
usikkert at vi for denne gruppen
velger å holde oss til tallet på pågri-
pelser. Holder vi utenom de som
ble pågrepet for overtredelser av
utlendingsloven, gjenstår nær 900
utlendinger pågrepet for andre
typer kriminalitet.

Bosatte med innvandrerbak-
grunn overrepresentert blant
pågrepne
Av de 14 570 pågrepne som var bo-
satt i landet, tilhørte 1 840, det vil
si 13 prosent, innvandrerbefolknin-

Kilde: Kriminalstatistikk 1998

gen. Til sammenlikning utgjorde
innvandrerere 6 prosent av totalbe-
folkningen 15 år og over; den delen
av befolkningen det er relevant å
regne med i denne sammenheng.
Innvandrere må dermed sies å være
betydelig overrepresentert blant de
pågrepne. Regnet pr. 1 000 innbyg-
gere ble 9 innvandrere pågrepet
mot nær 4 nordmenn.

Også andre med innvandrerbak-
grunn var overrepresentert blant de
pågrepne. Denne gruppen, som ut-
gjorde 3 prosent av befolkningen,
utgjorde 7 prosent av de pågrepne.
Forholdstallet pr. 1 000 bosatte var
10, det vil si enda litt høyere enn
for innvandrere.

Mange fra den tredje verden
De fleste pågrepne innvandrere
hadde sin bakgrunn i den tredje
verden, både i absolutte tall og i
forhold til befolkningen. Blant inn-
vandrere som selv kom fra eller

som hadde foreldre som kom fra
land i Sør- og Mellom-Amerika,
Afrika og Asia eller fra Tyrkia ble
16 pågrepet pr. 1 000 bosatte. Også
øst-europeiske innvandrere var
overrepresentert med 8 pågrepne
pr. 1 000 bosatte. Innvandrere fra
øvrige verdensregioner var under-
representert ved at de hadde færre
pågrepne pr. 1 000 bosatte enn det
som gjaldt for bosatte totalt. For
innvandrere fra andre nordiske
land var forholdstallet 3 pågrepne
pr. 1 000 bosatte og for øvrige vest-
europeiske innvandrere var det 2.
Færrest pågrepne var det blant inn-
vandrere fra Nord-Amerika og
Oseania; bare 1 pågrepet pr. 1 000
bosatte.

Halvdelen av Norges innvandrerbe-
folkning kommer fra andre nordis-
ke land, fra Vest-Europa ellers og
fra Nord-Amerika eller Oseania.
Disse pågripes altså sjeldnere enn
bosatte totalt i landet, som vi
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Tabell 4: Pågrepne bosatte i alndet, etter innvandrerkategori og verdens-
region. Pr. 1 000

Verdensregion Nordmenn In
Andre med inn-

vandrerbakgrunn

I alt 4 9 10

Norge 4
Norden eders 3 8
Vest-Europa ellers 2 11
Ost-Europa 8 14
Nord-Amerika og Oseania 1 6
Tredje verden 16 15

Kilde: Kriminalstatistikk 1998

husker hadde forholdstallet 4 på- 	 re hadde de flest pågrepne med
grepne pr. 1 000, og sjeldnere enn

	
bakgrunn i den tredje verden og i

nordmenn som hadde forholdstall i
	

Ost-Europa, men i motsetning til
underkant av 4.	 innvandrere var de overrepresen-

tert også fra de øvrige verdens-
Blant andre med innvandrerbak-	 regioner.
grunn var det, uansett hvilken ver-
densregion de stammet fra, relativt

	
Fra den tredje verden kom også

sett flere pågrepne enn blant bosat-	 godt over tredelen av de pågrepne
te generelt. I likhet med innvandre-	 utlendingene. Nesten like mange

Tabell 5: Pågrepne i ulike aldersgrupper, etter innvandrerkategori

Kjønn og alder I 	 alt

Pr. 1 000 bosatte

I 	 altl Nordmenn Innvandrere
Andre med inn-

vandrerbakgrunn

Begge kjønn
I 	 alt 16 155 4 4 9 10
15-20 3 728 11 9 30 17
21-29 5 829 9 8 13 14
30-49 6 157 4 4 7
50-

M en n

441 2 2

I 	 alt 13 843 7 6 18 16
15-20 3 187 18 15 58 27
21 -29 4 991 15 13 30 22
30-49 5 267 7 7 14 11
50- 398 1 1 2 1

Kvinner
alt 2 312 1 1 1 4

15-20 541 3 3 3 6
21-29 838 3 3 2 6
30-49 890 1 1 1 3
50- 43 2

Uregistrerte utlendinger ikke medregnet
2 Under 1 pr. 1 000 bosatte
Kilde: Kriminalstatistikk 1998

kom fra Ost-Europa, en firedel for-
delte seg noenlunde likt på Norden
og Vest-Europa ellers, mens et par
prosent kom fra Nord-Amerika og
Oseania.

Kvinner utgjorde 14 prosent av de
pågrepne i 1998. Kvinneandelen
hos pågrepne innvandrere var 7
prosent, mens den hos norske på-
grepne var 16. Høyest kvinneandel,
19 prosent, finner vi hos pågrepne
med annen innvandrerbakgrunn.
Denne befolkningsgruppen har en
sammensetning som avviker mye
fra innvandrerbefolkningen, med et
langt høyere innslag av folk fra
andre nordiske land og fra Vest-
Europa.

Mange unge innvandrere
pågrepet
Høyest innslag av innvandrere fin-
ner vi blant de aller yngste pågrep-
ne. Hver fjerde femtenåring som ble
pågrepet i 1998, var innvandrer,
mens bare hver nittende femten-
åring i befolkningen hadde en slik
bakgrunn. Andelen innvandrere
blant de pågrepne avtok raskt med
stigende alder, men flatet ut og ut-
gjorde i nesten alle årskull fra 30 til
49 år 12-14 prosent av de pågrep-
ne, mot 6-8 prosent i befolkningen.

Oslo i særklasse
Det er vel kjent at tett bebodde re-
gioner har en relativt høyere kon-
sentrasjon av kriminalitet enn
spredt bebodde. 82 prosent av lov-
brudd anmeldt i 1998 var begått i
kommuner med tett bosetting,
mens 75 prosent av befolkningen
over 14 år var bosatt i de samme
kommunene. Langt tydeligere ser vi
tendensen i Oslo, som hadde 25
prosent av de anmeldte lovbrudd-
ene og 12 prosent av befolkningen.
Diskusjonen om hva som er årsaken
til en tilsynelatende høyere krimi-
nalitet i tett bebodde strøk, skal vi
ikke gå nærmere inn i her.



Tabell 6: Pågrepne menn bosatt i Oslo i ulike aldersgrupper, etter innvandrer- ^-
kategori

Pr. 1 000 bosatte

Andre med inn-
Alder
	

I alt 	 I alt 	 Nordmenn 	 Innvandrere 	 vandrerbakgrunn

I alt
	

3 066 	 16
	

12 	 28 	 4H86ìkH . 	 22

	15-20
	

602
	

46
	

30
	

88
	

67
	21-29

	
943
	

25
	

20
	

42
	

26
	30-49

	
IL
	

1 403
	

17
	

16
	

21
	

16

	

50- 	 118
	

2
	

2
	

4
	

2
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Tabell 7: Pågrepne, etter innvandrerkategori og lovbruddgruppe. Prosent

Lovbruddgruppe I alt

Prosent

I alt
Nord-
menn

Inn-
vandrere

Andre med
innvandrer-

bakgrunn
Uregistrerte
utlendinger

I 	 alt 16 155 100 100 100 100 100

Økonomisk kriminalitet 176 1 1 2 1 1
Vinningskriminalitet 5 061 31 32 34 32 26
Voldskriminalitet 2 025 13 12 22 13 5
Sedelighetskriminalitet 271 2 2 3 1 1
Narkotikakriminalitet 6 958 43 47 32 Z 47 214
Skadeverk 525 3 3 3 4 2
Annet 1 139* 7 3 5 1 45

" Medregnet 754 pågrepne for overtredelse av utlendingsloven, hvorav 699 utlendinger
Kilde: Kriminalstatistikk 1 998
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Innvandrere er i langt større grad
enn nordmenn bosatt i bymessige
strøk av landet. Til en viss grad
gjelder dette også andre med inn-
vandrerbakgrunn. I 1998 fant vi 91
prosent av innvandrerbefolkningen
og 84 prosent av andre med inn-
vandrerbakgrunn i kommuner med
tett bosetting, mens det samme
gjaldt 74 prosent av den norske be-
folkningen. Høyest konsentrasjon
av innvandrere hadde hovedstaden.
Mens 16 prosent av Oslos befolk-
ning var innvandrere, gjaldt dette 4
prosent av befolkningen i landet for
øvrig. Eller sagt på en annen måte,
mer enn tredelen av landets inn-
vandrere bodde i Oslo. Som følge
av denne forskjellen i bosettings-
mønsteret må vi regne med en stor
andel innvandrere blant de pågrep-
ne innenfor Oslo politidistrikt. Rela-
tivt sett var likevel ikke forskjellen
så stor som ventet, når det i Oslo
ble pågrepet nær 16 innvandrere
pr. 1 000 bosatte, 2-3 ganger flere
enn blant innvandrere bosatt uten-
om Oslo der forholdstallet var 6 pr.
1 000. For norske Oslo-borgere
var forholdstallet 7 pågrepne pr.
1 000, vel dobbelt så høyt som i
landet ellers der det ble pågrepet 3
nordmenn pr. 1 000 bosatte. Det
ser altså ut til at bosetting i Oslo
øker pågripelsesrisikoen noe mer
for nordmenn enn for innvandrere.

Også personer med annen innvand-
rerbakgrunn er oftere bosatt i Oslo
enn ellers i landet, og også i denne
befolkningsgruppen hadde Oslo re-
lativt mange pågrepne, 14 pr. 1 000
bosatte. I landet ellers ble det på-
grepet 9 pr. 1 000 bosatte med an-
nen innvandrerbakgrunn.

Utlendinger som pågripes mistenkt
for kriminalitet, er i stor grad et Os-
lo-fenomen. Av de 1 580 utlendin-
gene som ble pågrepet her i landet i
1998, ble mer enn to tredeler på-
grepet i Oslo. Selv om vi ikke har

og i motsetning til den norske Oslo-
befolkningen har den overvekt av
menn. Menn under 25 år utgjorde i
1998 8 prosent av Oslos innvand-
rerbefolkning og 5 prosent av Oslos
norske befolkning. I landet ellers
var forholdet det motsatte; menn
under 25 år utgjorde en mindre an-
del av innvandrerbefolkningen enn
av den norske befolkningen. Slike
særtrekk i kjønns- og alderssam-
mensetningen er utvilsomt med på
å forklare det høye antallet pågrep-
ne innvandrere i Oslo. Tabell 6 vi-
ser sammenliknet med tabell 5, at
alder, kjønn og tett bosetting har
stor betydning for pågripelsesfre-
kvensen.

noe folketall å sammenlikne med,
må vi kunne anta at uregistrerte ut-
lendinger er den av de fire "befolk-
ningsgruppene som har høyest på-
gripelsesfrekvens.

Jo flere unge menn, jo flere
pågrepne
Vi vet at kriminalitet i stor grad blir
begått av unge menn. Mer enn hver
tredje som ble funnet skyldig i en
forbrytelse i 1997, var en mann un-
der 25 år. I et samfunn med mange
unge menn må vi forvente høy kri-
minalitet, mens et samfunn med
overveiende eldre kvinner ville
være et bra sted å være i så måte.
Oslos innvandrerbefolkning er ung,
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Ytterligere et karakteristisk trekk
ved Oslo er det høye innslaget av
innvandrere fra den tredje verden.
Hele 60 prosent av Oslos innvand-
rerbefolkning over 14 år hadde sin
bakgrunn i den tredje verden, mens
det samme gjaldt 15 prosent av inn-
vandrerbefolkningen ellers i landet.
Vi har tidligere sett (tabell 4) at
innvandrere fra denne verdens-
regionen er overrepresenterte blant
de pågrepne, noe som ikke uventet
gir seg utslag der konsentrasjonen
er størst av denne kategorien inn-
vandrere.

Flest pågrepne for narkotika-
kriminalitet
Som nevnt innledningsvis, skal det
være snakk om lovbrudd av en viss
grovhet for at pågripelse skal kunne
skje. Derfor avviker kriminalitetsbil-
det for pågrepne mye fra det vi ser
for siktede og straffede. For eksem-
pel ble bare 68 personer pågrepet
for trafikkriminalitet i 1998, mens
over 23 000 ble siktet. For vin-
ningskriminalitet var spriken atskil-
lig mindre med 5 000 pågrepne og
18 000 siktede. For volds- og sede-
lighetskriminalitet har tallene ytter-
ligere nærmet seg hverandre med
vel tredelen så mange pågrepne
som siktede. Narkotikakriminalitet
skiller seg ut som et av de få områ-
dene der det var flere pågrepne enn
siktede, henholdsvis rundt 7 000
og 6 500.

Og det var da også mistanke om
narkotikakriminalitet som oftest var
årsak til pågripelser i 1998; i 43
prosent av tilfellene. Blant både
nordmenn og andre med innvand-
rerbakgrunn var 47 prosent av de
pågrepne mistenkt for narkotikakri-
minalitet. Det samme gjaldt for 32
prosent av pågrepne innvandrere,
mens det blant pågrepne utlendin-
ger var 21 prosent narkotikamis-
tenkte. Innvandrere ble oftest på-
grepet for vinningskriminalitet; i 34

prosent av tilfellene. Det samme
gjaldt uregistrerte utlendinger når
vi ser bort fra pågrepne for overtre-
delser av utlendingsloven, som i ni
av ti tilfelle var en utlending. I store
trekk var det altså samme type kri-
minalitet som ga grunn til pågripel-
se i de ulike befolkningsgruppene.
Mest markant forskjell mellom
nordmenn og innvandrere finner vi
for voldskriminalitet, som var årsak
til 12 prosent av pågripelsene blant
nordmenn mot 22 prosent blant
innvandrere. Blant andre med inn-
vandrerbakgrunn var 13 prosent
pågrepet for vold, mens dette var
tilfellet for 5 prosent av utlendin-
gene.

Var pågripelsen berettiget?
Ofte får ikke pågripelsen andre
konsekvenser enn et forhør og noen
timers opphold i politiets vaktar-
rest. Det siste kan uten tvil være
traumatisk nok. I forbindelse med
denne artikkelen har det ikke vært
anledning til å følge opp den enkel-
te pågrepne for å se om pågripelsen
medførte varetekt eller annen straf-
ferettslig forfølging. Siden bare vel
3 000 ble varetektsfengslet i 1998,
mens 16 000 ble pågrepet, må vi
likevel kunne fastslå at de færreste
pågripelser medførte varetekts-
fengsling. Nå kan en pågripelse ut-
merket godt få et rettslig etterspill
fordi om forhørsretten ikke finner
det påkrevet med varetekt, og talle-
ne må ikke tolkes dithen at 13 000
ble pågrepet uten særlig hold.

Ulla Haslund
(ulla.haslund@ssb.no) er første-
konsulent i Statistisk sentralbyrå,
Seksjon for levekårsstatistikk.



Øker sedelighets-
kriminaliteten?

Spørsmålet kan virke rart. I 1977 ble det etter-
forsket 813 sedelighetslovbrudd, mens politiet
i de to siste årene har avsluttet etterforsknin-
gen av rundt 3 000-4 000 saker årlig av samme
type. Bare i løpet av de siste ti årene har antal-
let etterforskede lovbrudd blitt mer enn dob-
let. Men mørketallet er stort og feilkildene er
så mange, at spørsmålet kan være på sin plass.
Men hvor interessant er egentlig spørsmålet?

Dag Ellingsen og
Siw Beate Lilleaas

Tar liten plass i kriminalitets-
bildet
Grove sedelighetslovbrudd tar ofte
stor plass i mediebildet, men i kri-
minalstatistikkens tallrekker utgjør
de et mer beskjedent innslag. Av
nær 320 000 anmeldte forbrytelser
i 1998 var drøyt 3 100 sedelighets-
forbrytelser. Blant etterforskede
forbrytelser samme år, utgjorde
sedelighetsforbrytelsene litt under
1 prosent.

Dette betyr selvfølgelig ikke at se-
delighetslovbrudd er ubetydelige.
Flere sedelighetslovbrudd, slik som
voldtekt, voldtektsforsøk eller in-
cest, blir regnet blant de groveste
lovbruddene som blir begått. Blan-
dingen av vold og angrep på offe-
rets seksualitet gjør forbrytelsene
særlig krenkende.

De store mørketallene...
Svært viktig er det også at det er
grunn til å tro at mørketallene ved
sedelighetslovbrudd er høyere enn
ved andre typer lovbrudd. For hvert
registrerte sedelighetslovbrudd, vil
det sannsynligvis være et stort
antall lovbrudd som ikke blir kjent
for strafferettsapparatet. Det er
ikke gitt at det særlig er de minst
grove lovbruddene som ikke blir
anmeldt.

Vi har ikke løpende offerundersø-
kelser der vi spør folk om de har
vært utsatt for sedelighetslovbrudd,
slik vi har det i levekårsundersøkel-
sene der vi spør om man har vært
utsatt for vold eller trusler om vold.
Enkeltundersøkelser der man søker
å avdekke om folk har vært utsatt
for bestemte typer sedelighetslov-
brudd, har imidlertid vist foruroli-
gende høye frekvenser. I en offer-
undersøkelse der man spurte et re-
presentativt utvalg nordmenn om
de hadde vært utsatt for seksuelle
overgrep før de fylte 18 år, kom
man til oppsiktsvekkende tall. 19
prosent av kvinnene og 14 prosent
av mennene kunne fortelle om slike
erfaringer (Sætre, Holter og Jebsen
1986).

Denne undersøkelsen har siden
vært kritisert for sin metodikk
(Prieur 1987). Legger man kritik-
ken til grunn, vil andelen utsatte
måtte reduseres til et sted mellom 4
og 8 prosent, alt etter hvem man
tror har latt være å svare på under-
søkelsen. Tar vi disse andelene som
utgangspunkt, og antar at vi ville
fått de samme svarene i dag, vil det
i dag være mellom 175 000 og
300 000 kvinner og menn i Norge
som har vært utsatt for seksuelle
overgrep i ung alder. Noen vil ha

vært utsatt flere ganger. I perioden
1957 til 1998 har det i alt blitt et-
terforsket drøyt 1 500 incestlov-
brudd og drøyt 7 000 tilfeller av
utuktig omgang med barn under 14
år. For hvert etterforskede over-
grep, kan det dermed være begått
mellom 20 og 40 lovbrudd som ikke
blir kjent av politiet. Det er selvføl-
gelig en del svakheter ved dette
regnestykket, men det gir i det
minste et klart bilde av at sedelig-
hetslovbrudd er svært underrappor-
terte.

...gjør det vanskelig å uttale
seg om utviklingen
Hvis forholdet mellom registrerte
og faktiske lovbrudd er som 1:20
eller 1:40, blir det slik at selv en
tidobling i antallet registrerte lov-
brudd ikke behøver å si noe om ut-
viklingen i den faktiske forekoms-
ten. Kommer bare en mindre del av
mørketallene til syne, vil tallene gå
i været.

Holder vi oss til sedelighetslov-
brudd rettet mot barn, vil også en
annen effekt være til stede. Barnet
selv behøver ikke skjønne at det er
eller har vært utsatt for et lov-
brudd. I enda mindre grad kan man
forvente at barnet selv går til an-
meldelse. Barnets nærstående vil
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ofte ikke vite, eller vite av, hva som
foregår, eller den nærstående vil
være overgriperen. Hvis lovbruddet
blir anmeldt av offeret, vil det der-
for ofte være slik at forbrytelsen har
funnet sted kanskje 10-20-30 år før
den blir registrert av strafferetts-
apparatet.

Dette kan vi lese ut av bakgrunns-
materialet for dagens kriminalsta-
tistikk. Blant dem som anmeldte
incest i 1998, er det 105 av sakene
hvor vi finner opplysninger om når
gjerningene begynte. Mer enn to
tredeler av ofrene anmeldte lov-
brudd som ikke hadde foregått i
1998. Mer enn en tredel av ofrene
anmeldte gjerninger som til dels lå
mer enn fem år tilbake i tid. Sju
saker hadde sin opprinnelse mer
enn 20 år tilbake. På dette feltet
skal vi altså være ytterst varsomme
med å trekke slutninger om dagens
kriminalitetsbilde på bakgrunn av
de aktuelle tallene.

I resten av artikkelen skal vi se på
utviklingen i sedelighetslovbrudd
generelt, og spesielt for voldtekt,
incest og det som i straffeloven
heter "utbredelse av utuktige skrif-
ter". Utviklingen skal analyseres
særlig med sikte på å se i hvilken
grad det kan ha vært endringer i
mørketallene som kan ligge til
grunn for økning eller nedgang i
denne typen kriminalitet. Vi vil i all
hovedsak se på utviklingen i antall
forbrytelser ferdig etterforsket av
politiet, det er denne serien vi kan
følge lengst tilbake. Fra 1991 og
fram til i dag vil vi imidlertid tidvis
nytte kategorien "anmeldte lov-
brudd".

Økningen begynte seinere enn
for andre lovbrudd
Figur 1 viser oss utviklingen i antall
etterforskede forbrytelser og sede-
lighetsforbrytelser i nesten hele
etterkrigstiden. Vi ser en nær ubrutt

og ofte kraftig økning i det totale
antallet forbrytelser i nesten hele
perioden 1957-1998. økningen var
kraftigst gjennom store deler av
1980-tallet, og det var noen mindre
tilbakeslag eller stagnasjon i deler
av perioden. Men ellers er det en
jevn og klar stigning som er hoved-
inntrykket.

Slik er ikke bildet for sedelighets-
kriminaliteten. Fram til midten av

Figur 1: Ferdig etterforskede 	 010
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1980-tallet ligger kurven for etter-
forskede sedelighetslovbrudd nes-
ten helt flat, i perioder er det snare-
re snakk om en nedgang. Først der-
etter får vi den markerte økningen
som vi har sett for andre lovbrudd.
Sannsynligvis skyldes dette to fak-
torer: Forbrytelser generelt, og her
snakker vi særlig om vinningslov-
bruddene som er helt dominerende
i kriminalitetsbildet, blir begått av
andre årsaker enn sedelighetslov-
brudd, og de blir rapportert til poli-
tiet av andre årsaker.

Sedelighetsforbryteren: Ikke
bare unge menn i store byer
Økningen i vinningslovbrudd blir
ofte forklart med stikkord som: For-
lengelse av ungdomstiden, ute-
stenging av ungdom fra arbeids-
markedet, økt urbanisering, økt vel-
stand, som igjen har gitt tilgang på
flere materielle goder som kan stje-
les, og et økt konsumpress. Mange
av disse forklaringene blir mindre
interessante for sedelighetsforbry-
telsene. Sedelighetsforbrytelser er
ikke typiske ungdomsforbrytelser.
Blant mennene som ble siktet for
sedelighetsforbrytelser i 1998, var
bare 25 prosent under 25 år, blant
siktede for tyveri var 55 prosent
under denne alderen.

Sedelighetsforbrytelser er heller
ikke noe typisk storbyfenomen. I
Oslo ble det i 1997 registrert totalt
snaut 220 forbrytelser pr. 1 000
innbyggere. I Sogn og Fjordane ble
det samme år registrert 50 forbry-
telser pr. 1 000 innbyggere. For
sedelighetslovbruddene var de sam-
me tallene 1,1 pr. 1 000 innbygge-
re i Oslo og 1,7 pr. 1 000 i Sogn og
Fjordane. Nå var situasjonen i Sogn
og Fjordane dette året spesiell, med
mange anmeldte selgere av porno-
grafi. Men i det samme året hadde
også Sør-Trøndelag, Nordland og
Troms rater for sedelighetslovbrudd
som lå over Oslos, mens Finnmark
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plasserte seg mellom Oslo og Sogn
og Fjordane.

La oss gå tilbake til årene før de
mange pornoanmeldelsene kom, og
også før den markerte nedgangen i
anmeldelser for incest og utukt mot
mindreårige som vi så rundt 1995. I
1992 ble det for eksempel etterfors-
ket 0,66 sedelighetslovbrudd pr.
1 000 innbyggere i Oslo politidist-
rikt, mens det tilsvarende gjennom-
snittet for hele landet var på 0,49.
Flere politidistrikt med et langt
mindre urbant preg enn Oslo, for
eksempel Ringerike, Telemark,
Helgeland og Troms, hadde til dels
klart høyere frekvenser for sedelig-
hetslovbrudd enn Oslo. Stavanger
og Bergen hadde frekvenser i nær-
heten av landsgjennomsnittet, mens
Trondheim hadde samme tall som
hovedstaden.

Et interessant spørsmål er om sede-
lighetslovbrudd er lettere å oppda-
ge i mindre urbane strøk, og derfor
lettere blir registrert; slik at vi får
lavere mørketall på landet enn i
byen, for å si det enkelt. Her kom-
mer imidlertid en annen faktor inn:
Viljen til å rapportere lovbruddet til
myndighetene. Den antatt større
nærheten mellom folk i bygdesam-
funn, kan gjøre det vanskeligere å
bryte tausheten i et slikt samfunn.

Feilkilder
Det finnes også viktige feilkilder
som forklarer den markerte øknin-
gen i registrert kriminalitet gene-
relt, og vinningskriminalitet spe-
sielt. For det første: Gjennom de
siste tiårene har stadig flere nord-
menn forsikret sine stadig flere
eiendeler. Forsikringsselskapene
krever at det skal foreligge en poli-
tianmeldelse samtidig med at man
fremmer krav om erstatning for ta-
pet eller skaden som er oppstått
som følge av et lovbrudd. Flere lov-
brudd blir altså registrert fordi man

har et økonomisk insitament til å
anmelde dem. Dette insitamentet er
ikke til stede i samme grad ved
sedelighetskriminaliteten. Det fin-
nes riktignok offentlige erstatnings-
ordninger som tilgodeser ofre for
forskjellige typer vold. Men disse
ordningene er for det første ikke
egnet til å kompensere tapet på
samme direkte måte som en forsik-
ringsutbetaling erstatter et stjålet
kamera eller videoapparat. Hvor-
dan skal for eksempel en økono-
misk kompensasjon rette opp ska-
dene ved en voldtekt? For det and-
re vil de som anmelder vinningslov-
brudd ofte slippe å angi noen gjer-
ningsperson bak innbruddet, kort
og godt fordi lovbryteren er ukjent
for offeret. Ved mange typer sede-
lighetslovbrudd vil man måtte an-
melde en gjerningsperson for å ha
en troverdig anmeldelse, og denne
gjerningspersonen kan i mange til-
feller være en nærstående.

En annen viktig årsak til økning i
den registrerte kriminaliteten, er
forskjellige omlegginger av politiets
registreringsrutiner (Olaussen
1996). Fra midten av 1980-tallet
har det her skjedd endringer som
har påvirket tallene for lovbrudd i
stigende retning. Det er imidlertid
grunn til å anta at disse rutineend-
ringene ikke påvirker de alvorligere
sedelighetslovbruddene i vesentlig
grad.

Figur 1 viser altså en klar økning i
antall registrerte sedelighetsforbry-
telser etter 1982, med en viss ned-
gang og utflating på midten av
1990-tallet. Deretter har vi fått
noen kraftige bevegelser i de to sis-
te årene. Kategorien sedelighetsfor-
brytelser er imidlertid en sammen-
satt kategori. Det gir derfor mest
mening å se på utviklingen i de
enkelte og viktigste lovbruddene,
forbrytelse for forbrytelse.

Kvinnebevegelsen som
påvirker
Vi begynner med det som var den
største lovbruddskategorien i 1997
og 1998: "Utbredelse av utuktige
skrifter", det vil i praksis si distribu-
sjon og salg av bestemte typer por-
nografi i form av blader, videofil-
mer m.m. Det ble anmeldt 1 583
slike saker til politiet i 1997, mens
1 505 slike saker ble ferdig etter-
forsket samme år. Som vi ser av
figur 2, er det noen ekstreme beve-
gelser i kurven for etterforskede
forbrytelser av denne typen. Helt
fram til 1995 var det hvert år et
tosifret antall saker av denne typen
som ble etterforsket. I 1996 ble nær
600 saker etterforsket, mens vi nåd-
de en topp i 1997 med litt over
1 500 saker. I 1998 sank antallet
igjen til rundt 250.

Det er vel de færreste som vil tro at
dette gir noe bilde av den reelle ut-
bredelsen av pornografi i vårt land.
Tallene blir enda mer påfallende
når vi ser på de regionale endrin-
gene. Vi har tidligere sett at Sogn
og Fjordane fremsto som et svært
"usedelig" fylke i 1997, med rater
langt over dem vi fant i storbyene.
Dette er et bilde som rimer dårlig
med hva man ellers forbinder med
levekårene i dette fylket. Går vi
nærmere inn på tallene, blir det
åpenbart at de er sterkt påvirket av
en eller flere aksjoner mot porno-
grafi. Fra 1996 til 1997 ble antallet
etterforskede sedelighetslovbrudd i
Sogn og Fjordane tredoblet, for så å
bli mer enn halvert i 1998 i forhold
til 1997. Av de 159 etterforskede
sedelighetslovbruddene i fylket i
1997, var det ikke mindre enn 106
som dreide seg om utuktige skrif-
ter. I årene fra 1993 til 1995 ble det
ikke etterforsket mer enn tre porno-
saker totalt i Sogn og Fjordane.
Også i Oslo og Hordaland blir sede-
lighetstallene fra 1996-1998 sterkt
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Figur 2: Noen kategorier ferdig
etterforskede sedelighetsfor-
brytelser 1957-1998, etter type
forbrytelse
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påvirket av anti-pornografiske
aksjoner.

Den kraftige økningen i antall sede-
lighetslovbrudd de siste to-tre åre-
ne, skyldes altså i all hovedsak
sannsynligvis en aksjonspreget virk-
somhet mot pornografi fra deler av
kvinnebevegelsen og særlig på Vest-
landet. Vi skal ikke her diskutere
hvorvidt omsetning av pornografi
er en mer eller mindre alvorlig form
for kriminalitet. Hvorvidt og i hvil-
ken grad de som medvirker i porno-

grafiske framstillinger er utsatt for
overgrep, er et omdiskutert spørs-
mål. Det er heller ikke disse even-
tuelle overgrepene som er blitt an-
meldt til og etterforsket av norske
politimyndigheter, men distribusjo-
nen og salget av pornografiske pro-
dukter. Videre er det vanskelig å
påvise klare empiriske sammenhen-
ger mellom de fleste former for
bruk av pornografi og en etterføl-
gende kriminell praksis.

Det er imidlertid ikke det som er
vårt poeng her. Poenget er hvordan
de politisk motiverte aksjonene mot
pornografi avdekker lovbrudd som
sannsynligvis er blitt begått med
noenlunde samme hyppighet over
et lengre tidsrom. Det er grunn til å
tro at politisk motivert handling og-
så er noe av årsaken til utviklingen i
antall registrerte incester og vold-
tekter.

Incest: Synliggjoring...
Ved denne typen forbrytelser er det
ikke de politiske aktørene som selv
går til anmeldelse, men anmeldelse-
ne har nok ofte blitt muliggjort av
en endring i det politiske klimaet. I
1957 ble det etterforsket to inces-
ter, og helt fram til midten av 1980-
tallet lå antallet etterforskede for-
brytelser mellom tre og 14 i året. Så
skjer imidlertid en kraftig økning
som kulminerer med mellom 130
og 140 saker i 1992 og 1993.

Denne utviklingen hadde neppe
kommet om ikke kvinnebevegelsen
hadde satt seksualisert vold på
dagsorden. Temaet ble synliggjort
gjennom media, publikasjoner, de-
monstrasjoner, krisetelefoner, krise-
sentre og støttesentre. Det ble skapt
et klima der det enkelte offer hadde
lettere for å bli trodd når hun gikk
til anmeldelse, og det ble også
skapt rettslige støtteordninger for
ofrene. I voldtektssaker har man
brukt bistandsadvokat for offeret

siden 1981, fra 1986 ble ordningen
også utvidet til å gjelde i saker hvor
barn har vært utsatt for utuktig om-
gang.

...og Bjugn-effekt
Hvordan incestanmeldelsene er av-
hengige av et aksepterende politisk
klima, blir sannsynligvis illustrert
av utviklingen i slike saker på res-
ten av 1990-tallet. Fra en topp på
mellom 130 og 140 etterforskede
incestsaker i 1992 og 1993, sank
antallet etterforskede forbrytelser
til rundt 110 saker i 1994, og til
rundt 90 saker pr. år i de to etter-
følgende årene. I 1997 og 1998 fikk
vi en stigning igjen.

Utviklingen i anmeldte incestsaker i
1990-årene blir enda mer drama-
tisk. Fra 1990 til 1992 lå antallet
anmeldelser mellom snaut 150 og
snaut 170 i året. I 1993 reduseres
antallet anmeldelser til 130, før det
faller dramatisk til 83 anmeldelser
året etter. Antallet anmeldelser i
1994 (83) utgjør svært nær halv-
parten av antallet anmeldelser i
1991 (168) og 1992 (160).

I mellomtiden hadde vi hatt den så-
kalte Bjugn-saken. Det er begrenset
hvor detaljert vi kan omtale denne
saken her. I vår sammenheng er
poenget at vi først fikk en sak der
det tydelig ble gitt inntrykk av at vi
stod overfor en svært alvorlig type
sedelighetsforbrytelser begått i stort
omfang. I 1992 mottok politiet 33
anmeldelser om seksuelle overgrep
mot barn i Bjugn. Et stort antall
barn ble undersøkt med sikte på å
dokumentere seksuelle overgrep, og
hos ni av barna fant man tegn på
dette. I januar 1993 ble sju perso-
ner pågrepet og arrestert. Seks av
personene fikk sin sak henlagt pga.
bevisets stilling. En person ble til-
talt for overgrep, men ble frifunnet
i 1995. Hele denne prosessen, og
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særlig den først delen, fikk en bred
dekning i media

I sin gang gjennom rettsapparatet
kan mange ha opplevd det som at
saken nærmest ble snudd på hodet.
Opinionen kan ha fått et inntrykk
av at lovbruddene bare var opp-
spinn fra barnas side, og at man
derfor skal være forsiktige med å
tro på det barn forteller om slike
overgrep. Videre kan man ha fått et
inntrykk av at det i liten grad nytter
å gå til rettsapparatet med de sek-
suelle overgrep man mener seg ut-
satt for.

Vi vil vel neppe kunne påberope oss
noen klar årsakssammenheng mel-
lom det som skjedde i Bjugn og ut-
viklingen i antall anmeldte og etter-

forskede forbrytelser av denne
typen. Men sammenfallet i tid mel-
lom hendelsen i Bjugn og utviklin-
gen vi ser i kriminalstatistikken er i
det minste interessant. At Bjugn-
saken ble en så stor mediesak, er
også en faktor som taler for at den
kan ha hatt innvirkning på folks
forståelse og handlemåte på lands-
basis.

Det samme sammenfallet i tid fin-
ner vi også for en annen type sede-
lighetslovbrudd som retter seg mot
barn: Utuktig omgang med barn
under 14 år. Av figur 2 kan vi avle-
se de samme bevegelsene som for
incest: Lave tall fram til midten av
1980-årene, deretter en kraftig øk-
ning som kulminerer i 1993, før vi
får en markert nedgang i årene

fram til 1996. Deretter stiger talle-
ne igjen.

Antakelsen om en "Bjugn-effekt"
blir også styrket ved at disse beve-
gelsene på 1990-tallet ikke er tilste-
de for sedelighetslovbrudd som
ikke rammer barn. Vi har allerede
sett at økningen i anmeldte og et-
terforskede pornografisaker har
vært kraftig gjennom hele 1990-
tallet. La oss se på utviklingen i
voldtektene.

Voldtekt
I 1970 ble det for første gang i vår
tidsperiode etterforsket flere enn
100 voldtekter på et år. Vi må til
1984 for å finne mer enn 200 etter-
forskede forbrytelser av denne
typen, mens vi de siste ti årene har
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ligget relativt jevnt på mellom 300
og 400 saker i året. Også antallet
etterforskede voldtekter blir noe
redusert på midten av 1990-tallet,
men reduksjonen er på langt nær så
markert som vi så i sedelighetsfor-
brytelsene som bare rammet barn
og unge.

I sum så lar det seg altså argumen-
tere for at vi ikke nødvendigvis be-
hover å ha hatt noen eksplosiv øk-
ning i sedelighetskriminaliteten,
slik tallene kan gi inntrykk av. Når
vi i perioder registrerer stadig flere
slike forbrytelser, så er det resultat
av at vi "spiser av" mørketallene.
Overgrep og lovbrudd som tidligere
har fått passere i det skjulte, blir
brakt fram til overflaten. Enten for-
di ofrene opplever en grad av ak-
sept som gjør at de tør a ta påkjen-
ningen ved en anmeldelse og en
rettssak, eller en henleggelse. Eller
fordi politiske aktører bevisst øns-
ker å synliggjøre blader og videoer
med pornografisk innhold. Eller
også fordi seksualitet, seksuelle
erfaringer og seksuelle overgrep er
blitt mindre tabubelagte emner.

Kan okt likestilling gi flere
overgrep?
Skal vi kunne argumentere for at
det foregår et økende antall seksua-
liserte lovbrudd, bør vi lete etter
årsaker til at utviklingen har gått i
den retningen. Her står vi overfor
et sprikende sett av mulige hypote-
ser. En påstand kan være at sek-
suelle overgrep mot kvinner og
barn springer ut av et skjevt makt-
forhold mellom kjønnene. Menn
forgriper seg på kvinner og barn
blant annet fordi de er i en svakere
posisjon enn dem. Økningen i
registrerte overgrep har funnet sted
i en periode der dette maktforhol-
det har vært under debatt og an-
grep, og dette kan ha ført til flere
overgrep fra menn som har følt sin
posisjon truet.

Men denne hypotesen kan samtidig
brukes til å argumentere for at sta-
dig færre menn vil begå overgrep. I
takt med at stadig flere kvinner er i
arbeid og i høyere utdanning, skulle
sjansene øke for at menn opplever
dem som likeverdige partnere. Og
opplever man likeverdighet, skulle
man ha flere sperrer mot å begå
seksuelle overgrep. Sjansene bør vel
også øke for at menn bedre forstår
kvinners kommunikasjon om seksu-
alitet, og tar et nei for et nei.

Overgrepene er mange nok
En diskusjon om hvorvidt overgre-
pene har økt eller ikke, kan lett bli
en avsporing av debatten på feltet.
Kriminalstatistikken er vanskelig å
ta til inntekt for påstander om både
økning, nedgang eller status quo. Et
inntrykk som klarere fester seg når
vi sammenlikner kriminalstatistik-
ken med offerundersøkelser, er at
mørketallene er et slags reservoar
av handlinger som det kan "tappes"
fra. I tider hvor seksuelle overgrep
er i fokus, og hvor det er mer legi-
timt å bringe dem til syne, vil mør-
ketallene reduseres noe. Og bare en
liten reduksjon i mørketallene er
nok til å bringe antallet registrerte
overgrep i været.

Det man også kan slutte av en slik
måte å betrakte tallene på, er at det
viktigste er å diskutere det høye
antallet overgrep som kommer til
syne i tider med større åpenhet. De
eventuelle endringene er langt
vanskeligere å påvise. Den verste
feilslutningen er å tolke kortvarige
nedganger i antallet forbrytelser av
denne typen som en sikker indika-
tor på at denne typen kriminalitet
faktisk forekommer sjeldnere.

At tallene for sedelighetskriminali-
tet synes lette å påvirke, kan også
tolkes som et resultat av at de som
har vært ofre for denne typen lov-
brudd, vil føle veien til politiet som

særlig lang. Viktige årsaker til dette
er at de groveste sedelighetsforbry-
telsene angriper offerets seksualitet
i tillegg til den "reine" fysiske vol-
den, og at overgriperen ofte vil
være en person som man har eller
har hatt et nært forhold til.
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Hvem har det verst?

Noen mennesker har litt skrantende helse,
	  eller et vagt sosialt nettverk, men har for øvrig

gode levekår. Andre har det dårlig på flere
eller de fleste av livets felter. Vi har søkt å
konstruere en indeks som måler slike "hopnin-
ger" av dårlige levekår. To grupper som ser ut
til å komme dårlig ut på mange felter, er de
enslige minstepensjonistene og de som er
fattige. I den siste gruppen er de unge og
eldre overrepresentert.

Arne Andersen

20

Når en skal sammenligne levekåre-
ne til ulike grupper eller studere
utviklingen i en gruppes levekår,
tar en gjerne utgangspunkt i et
stort antall levekårsmål som dekker
levekårene i hele sin bredde. Det
betyr at det vanligvis er vanskelig å
si om levekårene for en gruppe
samlet sett har blitt bedre eller
verre, eller om en gruppe samlet
sett har det bedre eller verre enn en
annen gruppe.

Det er imidlertid ofte denne typen
spørsmål som stilles. Og siden leve-
kårsstatistikken ikke kan gi et en-
kelt svar, forenkles det ofte til et
spørsmål om sammenligning av
inntekt mellom grupper eller over
tid.

En beslektet type spørsmål som stil-
les, er om vi beveger oss i retning
av et "1/3-" eller "1/4-samfunn".
Antakelsen er ikke særlig presis,
men synes å innebære at en betyde-
lig del av befolkningen skiller seg
ut med særlig dårlige levekår, og at
de sakker akterut i forhold til res-
ten av befolkningen. En annen må-
te å stille denne typen spørsmål på,
er å spørre om vi går i retning av et
samfunn der levekårsproblemene er
spredt utover i befolkningen: Man-
ge har et problem eller to, men få

har mange problemer. Eller beveger
vi oss i retning av et samfunn der
en gruppe har levekårsproblemer
på et stort antall områder. Tiltake-
ne for å bedre levekårene vil være
ganske forskjellige i de to tilfellene.

Samspillet mellom levekår på ulike
områder er viktig. En situasjon med
dårlige levekår på flere områder
kan bety sterkt redusert livskvalitet
for den enkelte. På den annen side
kan gode levekår på ett område
føre til bedre livskvalitet totalt sett,
selv om situasjonen på noen områ-
der ikke er tilfredsstillende.

Hvordan kan vi måle samlede
levekår?
Mange mener at det er svært vans-
kelig, ja kanskje umulig, å konst-
ruere et brukbart mål på samlede
levekår. Det er likevel gjort flere
forsøk på å lage slike mål (Statistisk
sentralbyrå 1989, Barstad 1995). Vi
skal her bruke samme metode som
er brukt i velferdsmeldingen (St.
meld. nr. 35 (1994-95).

Målet vi skal bruke, fokuserer på de
som har en "ekstrem" situasjon, det
vil si en "ekstremt" dårlig eller en
"ekstremt" god situasjon, på hvert
enkelt levekårsområde. Vi antar at
de som tilhører de få prosentene

som har dårligst levekår på et om-
råde, for eksempel de 5 prosent
som har dårligst helse, eller de 5
prosent som har minst sosial kon-
takt, har dårligere levekår enn de
som ikke tilhører "ekstremene" på
noe område. Vi antar videre at de
som tilhører "ekstremene" på mer
enn ett område, har dårligere leve-
kår enn de som er i en "ekstrem-
situasjon" på bare ett område. En-
delig antar vi at det å ha gode leve-
kår (tilhøre de få prosentene med
best situasjon) på ett område kan
kompensere for dårlige levekår på
et annet område.

Det vil antakelig variere hvor god
denne antakelsen er. Det er for ek-
sempel tvilsomt om svært dårlig
helse vil bli oppveid av svært god
økonomi. Men i det store og hele
regner vi med at antakelsen har
gyldighet. Uansett er det en for-
holdsvis beskjeden del av de som
har "ekstremt" dårlig situasjon på
ett eller flere områder som samtidig
har "ekstremt" god situasjon på et
annet område. Selv om antakelsen
ikke holder, får det derfor ikke stor
betydning for konklusjonene.

Flere har fått gode levekår
I 1995 hadde 11 prosent svært dår-
lige levekår, og 17 prosent dårlige
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levekår. Overfladisk sett kan tallene
se ut til å bekrefte hypotesen om
"1/3-samfunnet", det vil si at sam-
funnet har utviklet seg i retning av
at 1/3 av befolkningen har det ve-
sentlig dårligere enn resten. En skal
imidlertid ikke legge for stor vekt
på tallene for hvor mange som har
dårlige levekår. De avhenger i gan-
ske stor grad av den måten vi har
valgt for å konstruere samlemålet.

Samlemålet er først og fremst inte-
ressant for å sammenligne ulike
grupper og tidspunkter.

Utviklingen i samlemålet tyder ikke
på at hypotesen om forverring for
den dårligst stilte tredelen er riktig.
Andelen som har svært dårlige eller
dårlige levekår har vært uendret fra
1991 til 1995 og ble redusert med 3
prosentpoeng fra 1980 til 1991. An-

delen med gode eller svært gode
levekår økte med 3 prosentpoeng i
perioden 1991-1995, fra 29 til 32
prosent. Det aller meste av denne
økningen har vært en økning i an-
delen med gode levekår. Også fra
1980 til 1991 var det en svak posi-
tiv utvikling i andelen med
gode eller svært gode levekår.

På hvilke levekårsområder har det
særlig skjedd endringer i denne
perioden? I samlemålet inngår syv
indekser (se rammen). På 1980-tal-
let var det en klar forbedring i ma-
teriell standard. Andelen med dår-
lig standard ble betydelig redusert,
og det var en liten økning i andelen
med god standard. Det var en svak
forbedring i aktiviteten i fritiden. I
negativ retning finner vi en klar øk-
ning i 1991 i andelen med dårlig
arbeidsmarkedssituasjon.

Fra 1991 til 1995 viser de fleste av
disse indeksene ingen signifikante
endringer. Den viktigste endringen
er en mindre økning i andelen med
høy materiell standard. Det har og-
så vært mindre reduksjoner i ande-
len med god helse og andelen med
høy verdi på arbeidsmarkedsindek-
sen. Disse har imidlertid ingen be-
tydning for samlemålet for levekår,
siden høye verdier på indeksene for
arbeidsmarked, helse og bomiljø,
som nevnt tidligere, ikke inngår i
samlemålet. Denne siste reduksjo-
nen kan virke overraskende. Det
synes å være en økning i andelen
som ikke er tilfreds med arbeidsti-
den som først og fremst ligger bak
denne endringen og dessuten ned-
gang i sysselsettingen blant eldre
menn. Blant eldre teller sysselset-
ting positivt i indeksen.

Kvinner har litt dårligere
levekår enn menn
De samlede levekår er noe bedre
for menn enn for kvinner. Samlein-
deksen (figur 1) var svakt positiv

.Slik er indeksen bygget opp
Indeksen for samlede levekår bygger på syv delindekser, nemlig indekser for materiell
standard, økonomi, forholdet til arbeidsmarkedet, helse, sosiale relasjoner, bomiljø
og fritidsaktivitet. Disse er beskrevet nærmere nedenfor.

Med utgangspunkt i delindeksene for disse syv områdene, skiller en på hvert område
ut en liten gruppe (5-15 prosent i 1980) med dårlige levekår og en liten gruppe med
gode levekår. Rå områdene helse, arbeidsmarked og bomiljø har det ikke vært mulig
å skille ut en liten gruppe med gode levekår. Det er viktig å være oppmerksom på at
kriteriet for å ha dårlige levekår på et område ikke er knyttet til en bestemt prosent i
fordelingen, men til en bestemt indeksverdi. Andelen med dårlige levekår på et om-
råde kan derfor endre seg over tid.

For hver person telles det opp hvor mange av de syv områdene hvor personen har
dårlige levekår. Tilsvarende telles opp hvor mange av områdene materiell standard,
økonomi, sosiale relasjoner og fritidsaktiviteter hvor personen har gode levekår. En
god situasjon med hensyn til helse, arbeidsmarked og bomiljø teller altså ikke med,
som nevnt ovenfor.

Målet for samlede levekår konstrueres ut fra forskjellen mellom antallet områder med
gode og dårlige levekår. Svært dårlige, dårlige, normale, gode og svært gode levekår
har personer når denne forskjellen er henholdsvis -2 eller mindre, -1, 0, 1 eller 2 eller
større.

Vi skal gi en kort oversikt over hva som inngår i de syv indeksene. I materiell standard
inngår eierforhold til boligen, om boligen mangler WC, bad, er fuktig eller kald, boli-
gens romslighet og om husholdningen eier fritidshus og bil.

I indeksen for økonomi inngår hvilken kvintil i inntektsfordelingen, det vil si hvilken
femdel av husholdningene rangert etter inntekt som husholdningen tilhører, om
husholdningen mottok sosialhjelp siste året og om personen mottar visse frynsego-
der.

I indeksen for arbeidsmarked inngår om personer under 67 år er sysselsatt eller i ut-
danning, deres arbeidstid, ønske om kortere/lengre arbeidstid og ledighet, med sær-
lig vekt på lengre arbeidsledighet.

I helseindeksen inngår forskjellige mål på nedsatt funksjonsevne (arbeid, hushold-
ningsarbeid, førlighet, syn og horse!), psykisk helse og langvarig sykdom.

Indeksen for bomi0 består utelukkende av spørsmål om støy i boligen.

I indeksen for aktivitet i fritiden inngår organisasjonsaktivitet og en rekke spørsmål
om aktiviteter i fritiden.

I indeksen for sosiale relasjoner inngår om personen bor alene, er gift/samboende,
kontakt med foreldre, søsken, voksne barn, venner og naboer.
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Figur 1: Samlede levekårl for menn og kvinner 16-79 år. 1991 og 1995
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for menn og svakt negativ for kvin-
ner. Dette gjelder både i 1991 og
1995. Det er ikke mulig å påstå at
det har skjedd en utjevning mellom
menn og kvinner i perioden. I 1995
hadde 35 prosent av mennene gode
eller svært gode levekår, mens det
for kvinner gjaldt 29 prosent. Både
kvinner og menn opplevde en svak
forbedring i samlede levekår.

Eldre og unge har dårligst
levekår
For både kvinner og menn er det
aldersgruppene 30-59 år som har
de beste levekårene samlet sett.
Både eldre og yngre, med unntak
av de yngste 16-19 år, der flertallet
bor i foreldrehjemmet, har dårlige-
re levekår. Kvinner 70-79 år har

klart dårligere levekår enn andre
aldersgrupper av kvinner og menn.

I perioden 1991-1995 forbedret de
samlede levekårene for menn seg
bare blant 30-39-åringene. Det ble
flere med gode levekår, mens ande-
len med dårlige levekår var omtrent
uendret. De samlede levekårene for
menn i alderen 60-69 år forverret
seg i perioden. Det ble litt flere (5
prosentpoeng) med dårlige levekår,
og tilsvarende færre med gode leve-
kår. Utviklingen på 1990-tallet i
kvinners samlede levekår er nokså
lik utviklingen for menn, med en
forbedring i samlede levekår for
30-39-åringer og en forverring for
60-69-åringer.

Bedre levekår for par med
småbarn
Best samlede levekår har par med
barn og middelaldrende par uten
barn. Det var bare i disse gruppene
at det var flere med gode enn med
dårlige levekår i 1995. Levekårene
for hjemmeboende unge enslige er
sterkt påvirket av levekårene for de
husholdninger de tilhører, det vil si
stort sett par med store barn. Blant
yngre og eldre par uten barn er det
omtrent like mange med gode og
dårlige levekår. Blant yngre enslige
og enslige forsørgere har vel 40
prosent dårlige levekår, mens vel
15 prosent har gode levekår. Mange
unge enslige som ikke bor hjemme
og middelaldrende enslige har dår-
lige levekår: 50-60 prosent har dår-
lige levekår, mens om lag 10 pro-
sent har gode levekår. Men eldre
enslige (67-79 år) har klart dårligst
levekår: Vel 75 prosent har dårlige
levekår, mens bare noen få prosent
har gode levekår.

I perioden 1991-1995 har den kla-
reste endringen i samlede levekår
skjedd for par med småbarn. Ande-
len av disse med gode levekår (go-
de eller svært gode) økte med 16
prosentpoeng, mens andelen i en
tilsvarende dårlig situasjon ble re-
dusert med 8 prosentpoeng. Også
for enslige forsørgere har det vært
en svært positiv utvikling i samlede
levekår. Særlig har andelen med
svært dårlig situasjon blitt betydelig
redusert. Også par med litt større
barn opplevde en klar forbedring i
samlede levekår, først og fremst
ble det flere med gode levekår, det
gjaldt nesten halvparten av grup-
pen i 1995.

Klart verre for unge enslige
Den klareste forverringen av de
samlede levekårene finner en blant
unge enslige (16-24 år) som ikke
bor hjemme. Andelen med svært
dårlige levekår økte fra 17 til 30
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l Indeksen for samlede levekår for en gruppe framkommer som en sum av andelen med svært gode levekår
og 0,5 x andelen med gode levekår fratrukket 0,5 x andelen med dårlige levekår og fratrukket andelen med
svært dårlige levekår. Indeksen får verdien 100 dersom alle har svært gode levekår og -100 dersom alle har
svært dårlige levekår

Kilde: Levekårsundersøkelsene
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mi og lav materiell standard. På de
andre indeksene har det skjedd små
endringer. Det har vært en liten
forbedring av helsen, men en liten
økning i andelen som er svakt
sosialt integrert.

Hopning av dårlige levekår
blant fattige
Plassering i inntektsfordelingen har
stor betydning for de samlede leve-
kår, det forklares i noen grad av at
plasseringen i inntektsfordelingen
direkte inngår i indeksen for økono-
mi. Den rikeste tidelen av befolk-
ningen har vesentlig bedre levekår
enn gjennomsnittet for befolknin-
gen. Hele 70 prosent av den rikeste
tidelen har gode eller svært gode
levekår, og bare om lag 5 prosent
har dårlige levekår.

Blant de fattige har nesten ingen
gode levekår, mens 90 prosent har
dårlige eller svært dårlige levekår.
Nesten 60 prosent har svært dårlige
levekår. Flertallet av de fattige har
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prosent. Også blant middelaldrende
par uten barn synes det å ha vært
en viss forverring i samlede levekår.

Bedre økonomi for barne-
familiene
Forbedringen i samlede levekår for
par med småbarn skyldes først og
fremst at det er blitt færre med dår-
lig og flere med god økonomi. Det
har også blitt litt flere med høy ma-
teriell standard. Det er blitt noe
færre med høy verdi på indeksen
for arbeidsmarkedsposisjon. Dette
kan muligens knyttes til at det er
blitt flere småbarnsforeldre som

foretrekker kortere arbeidstid. Også
blant par med større barn har det
vært endringer i økonomi og mate-
riell standard. Det har først og
fremst vært en økning i andelen
med god økonomi og høy materiell
standard. Andelene med dårlig øko-
nomi og lav materiell standard
endret seg lite.

Unge enslige som ikke bor hjemme
har hatt den klareste forverringen i
samlede levekår. Det har skjedd be-
tydelige endringer i økonomi og
materiell standard. Først og fremst
har det blitt flere med dårlig økono-

-100 	 -50 	 0 	 50
Indeksverdi

'Rike er de 10 prosent av alle personer som har
Høyest husholdningsinntekt etter skatt regnet per
forbruksenhet. Fattige er personer med en hus-
holdningsinntekt etter skatt regnet per forbruks-
enhet som er lavere enn halvparten av median-
inntekten i befolkningen

2 Bor i husholdning der en (eller flere) person(er)
mottok sosialhjelp i 1994

Kilde: Levekårsundersøkelsen 1995

[m 1991 El 1995

Kilde: Levekårsundersøkelsene Rike l

Fattige'

Funksjons-
hemmede

Uføre-
pensjonister

Enslige minste-
pensjonister

Andre minste-
pensjonister

Sosialhjelps-
mottakere'



Levekår	Samfunnsspei let 3/99

altså ikke bare dårlig økonomi, de
fleste tilhører også de med dårligst
levekår på minst ett annet område.
Blant de fattige er det altså en bety-
delig grad av hopning av dårlige
levekår.

I tillegg til at fattige naturligvis skil-
ler seg klart fra befolkningen i an-
del som har dårlig økonomi, har de
en større andel med dårlige levekår
enn befolkningen ellers på alle
områder med unntak av støy i bo-
miljøet. I tillegg til at det er betyde-
lig flere med lav materiell standard,
er det betydelig flere som er svakt
sosialt integrerte. Men det er også

Figur 4: Andel i befolkningen, 	 ow
blant rike og fattige' 16-79 år 	 40
som har dårlige eller svært
dårlige levekår på ulike områder.
1995. Prosent

41.

Arbeids-
marked

Bomiljo

Helse

Aktivitet i
fritiden

Sosial
integrasjon

Materiell
standard

flere med lavt aktivitetsnivå i friti-
den, dårlig helse og svak posisjon
på arbeidsmarkedet. Aldersstruktu-
ren bidrar nok i noen grad til dette.
Blant de fattige er unge under 25 år
sterkt overrepresentert og de eldre
svakt overrepresentert.

Enslige minstepensjonister
har dårligst samlede levekår
Minstepensjonister (under 80 år) er
en svært heterogen gruppe med
hensyn til levekår. Enslige minste-
pensjonister er den gruppen som
har dårligst samlede levekår blant
alle de gruppene vi har sett på her.
Nesten alle enslige minstepensjonis-
ter har dårlige levekår, og hele 75
prosent har svært dårlige levekår.
Gruppen er imidlertid liten og talle-
ne beheftet med betydelig usikker-
het. Minstepensjonister som bor
sammen med andre, har svært for-
skjellige levekår fra enslige minste-
pensjonister. Deres levekår skiller
seg forholdsvis lite fra gjennomsnit-
tet i befolkningen.

Enslige minstepensjonister har sær-
lig dårlige levekår på følgende om-
råder: økonomi, helse, aktiviteter i
fritiden og sosial integrasjon. Om
lag halvparten eller mer av de ensli-
ge minstepensjonistene hører til de
få prosentene som har dårligst leve-
kår på disse fire områdene. Andre
minstepensjonister (de som bor
sammen med andre) skiller seg
langt mindre fra gjennomsnittet for
befolkningen, selv om en del flere
har dårlig helse, og noen flere har
lavt aktivitetsnivå i fritiden.

med svært dårlige levekår viser at
uførepensjonister og funksjonshem-
mede har problemer også på andre
områder. I tillegg til at uførepen-
sjonister og funksjonshemmede har
dårligere helse, skiller de seg først
og fremst fra befolkningen ved at
det er flere med lav sosial integra-
sjon og flere med lavt aktivitetsnivå
i fritiden.
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1 Rike er de 10 prosent av alle personer som har
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forbruksenhet. Fattige er personer med en hus-
holdningsinntekt etter skatt regnet per forbruks-
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Kilde: Levekårsundersøkelsen 1995

Uførepensjonister og funksjonshem-
mede har forholdsvis dårlige leve-
kår, 50-60 prosent har dårlige leve-
kår (mellom en firedel og en tredel
har svært dårlige levekår), mens
15-20 prosent har gode levekår.
Dårlig helse bidrar, som en måtte
vente, til at så mange har dårlige
levekår, men den store andelen



Innenfor og utenfor
organisasjonssamfunnet

Unge, eldre og personer med kort utdanning
deltar minst i det norske organisasjonssam-
funnet. Menn har fra tidlig på 1980-tallet vært
sterkere integrert i organisasjonssfæren enn
kvinner, men mot slutten av 1990-tallet er
denne kjønnsforskjellen utjevnet. Organisa-
sjonsdeltakelse regnes for å være en viktig
levekårsfaktor, både i teoretiske arbeider og i
den offentlige debatt.

Øyvind Andresen

I denne artikkelen skal vi bruke
data fra SSBs levekårsundersøkelser
fra 1983-1997 for å undersøke om
ulike befolkningsgrupper er likt
integrert i det norske organisasjons-
samfunnet. Datakildene er nærmere
beskrevet i ramme 1. For å begrun-
ne en slik problemstilling skal vi
først se på hvilket syn staten har på
organisasjonsdeltakelse, dernest

ninger om ulike aspekter ved orga-
nisasjoner og organisasjonsdeltakel-
se (f.eks. NOU 1980: 7, NOU 1988:
17, St.meld. nr. 27, 1996-97). Fel-
les for disse er at de anser organisa-
sjonsliv og organisasjonsdeltakelse
som noe positivt. I St.meld. nr. 27
(1996-97:5) er følgende positive
aspekter ved frivillige organisasjo-
ner og deltakelse i frivillige organi-
sasjoner trukket fram:
• organisasjonene knytter

mennesker sammen i menings-
bærende fellesskap

• (de demokratiske) organisasjo-
nene gir de deltakende trening i
å delta i felles beslutningspro-
sesser

• organisasjonene realiserer vikti-
ge samfunnsverdier og bidrar til
å vedlikeholde moralnormer og
et aktivt kulturliv

• organisasjonene gir de deltaken-
de anledning til livslang læring
og muligheter for å styrke egen
kunnskap og kompetanse

• organisasjonene løser viktige
velferdsoppgaver

• organisasjonene gir de deltaken-
de mulighet til påvirkning på
ulike arenaer

Vi ser at begrunnelsene dels er "of-
fentlige", det vil si rettet mot hvil-
ken funksjon organisasjonene har

skal vi se hvilken plass organisa-
sjonsdeltakelse har i en av de mer
kjente skandinaviske velferdsteorie-
ne. Med argumentene på plass, be-
veger vi oss til "tallenes tale".

Myndighetenes syn på
organisasjonsdeltakelse
I den nyere tid har det kommet
flere offentlige meldinger og utred-

Ramme 1. Datagrunnlag og begrepsavklaringer
Datakildene som benyttes er Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser fra 1983,
1987, 1991, 1995 og 1997.

Frafallet øker over hele tidsperioden. I 1997 var svarprosenten nesten 10 prosent la-
vere enn i 1983.

At nettoutvalget går ned, betyr i utgangspunktet mer usikkerhet. Forskjellene er
imidlertid sa små at dette ikke er spesielt relevant. Noe annet er det hvis frafallet er
spesielt konsentrert til spesielle befolkningsgrupper. Da blir bruttoutvalget og netto-
utvalget vesentlig forskjellig, vi har utvalgsskjevhet. Vi finner ikke at det er store for-
skjeller mellom bruttoutvalg og nettoutvalg i noen av undersøkelsene. Forskjellene er
størst i 1997, og vi har valgt å bruke frafallsvekter  i dette datamaterialet.

Begrepsavklaringer
Aldersgrupper: 16-24 år (unge/de yngste), 25-44 år (voksne), 45-66 år (middel-
aldrende) og 67-79 år (eldre/de eldste).

Lav, middels og lang utdanning: Lav utdanning er definert som maksimum 9 års ut-
danning, middels utdanning 10-12 års utdanning, og lang utdanning mer enn 12 års
utdanning.

Sosioøkonomisk status: en inndeling av befolkningen etter sosial og økonomisk stil-
ling i samfunnet. Vi har benyttet oss av følgende tredeling; i) arbeidere og lavere
funksjonærer, ii) middels og høyere funksjonærer og ki) selvstendige.

Bostedsstrøk: følgende inndeling er brukt; i) spredtbygd, ii) 200-19 999 innbyggere
(små steder), 	20 000-99 999 innbyggere (byer) og iv) over 100 000 innbyggere
(storbyer).
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for samfunnet, og dels er individu-
elle, det vil si rettet mot hvilken
funksjon organisasjonene har for
individene som deltar. I virkelighe-
ten henger disse naturligvis
sammen; når individer deltar og
nyter godt av deltakelsen får dette
effekter på samfunnsnivå og om-
vendt.

Et forskerperspektiv på
organisasjonsdeltakelse
Offentlige myndigheter ser altså på
organisasjonsdeltakelse som noe
positivt, både for individene og
samfunnet som helhet. Det gis gode
argumenter for en slik påstand,
men det mangler et helhetlig pers-
pektiv på organisasjonsdeltakelse.
Innenfor den skandinaviske leve-
kårs- og velferdstradisjonen eksiste-
rer flere perspektiver hvor organisa-
sjonsdeltakelse har en viktig plass.
Vi skal se nærmere på en av de mer
kjente skandinaviske velferdsteorie-
ne, framsatt av den finske sosiolo-
gen Erik Allardt (1975).

Allardt utviklet sin teori med ut-
gangspunkt i et kritisk syn på den
svenske levekårstilnærmingen. Etter
hans mening fokuserte derme altfor
ensidig på økonomiske ressurser.
Allardt definerer velferd som en til-
stand hvor mennesker har mulighet
til å få sine sentrale behov tilfreds-
stilt. Et umiddelbart problem blir da
å identifisere hva som er sentrale
menneskelige behov. Allardt tar
ikke utgangspunkt i behovene i seg
selv, men heller velferdsdimensjo-
nene som han mener motsvarer vik-
tige behov i de nåværende nordiske
samfunn:
• å ha (having)
• å elske (loving)
• å være (being)

Visse ressurser kan plasseres i flere
velferdskategorier. Eksempelvis er
utdanning som kilde til livsopphold
en "å ha"-verdi, utdanning som

middel til selvrealisering en "å
være"-verdi.

Den første dimensjonen, å ha, er
nært knyttet opp til menneskenes
fysiologiske grunnbehov. Helse, ut-
danning, ernæring, arbeid og bolig
er eksempler på ressurser som
trengs for å tilfredsstille disse beho-
vene. Et visst minimumsnivå av sli-
ke materielle ressurser er en forut-
setning for liv i det hele tatt.

Den andre velferdsdimensjonen,
elske, tar utgangspunkt i at mennes-
ker har behov for solidaritet og for
å høre til et sosialt nettverk, hvor
man liker og bryr seg om hverand-
re. Når de sosiale relasjonene er

symmetriske og innebærer uttrykk
for kjærlighet og omtanke, kan vi
snakke om det Allardt kaller "ge-
menskap". Det er gemenskapsas-
pektet som ifølge Allardt er viktig i
velferdsanalyser. Han gir eksempler
på negative konsekvenser av man-
gel på gemenskap for å illustrere
viktigheten av slike relasjoner for
mennesker, for eksemepl nevroser
og psykoser. Delvis ser han også på
negative effekter av at gemenskaps-
relasjoner er utviklet, for eksempel
når de er knyttet til sterk nasjonal
solidaritet. Her er det imidlertid de
direkte effektene for individer som
selv etablerer gemenskapsrelasjoner
som er i fokus.

Ramme 2. Indeksoppbygging
Personer kan være medlem i mer enn en organisasjon. Vi har konstruert en indeks
som er et forsøk på å fange opp personers integrasjonsgrad i organisasjonssamfun-
net som helhet. Indeksen er basert på spørsmål i levekårsundersøkelsene fra 1983-
1997 om medlemskap og aktivitetsnivå i følgende organisasjonstyper:

fagforeninger, bransje-, nærings- og yrkesorganisasjoner, politiske partier, kristelige
foreninger, idrettslag, kvinneorganisasjoner og lignende, humanitære organisasjo-
ner, ungdomslag/pensjonistforeninger og lignende, musikkforeninger, borettslag og
lignende, velforeninger og lignende, lokale interessegrupper, andre typer organisa-
sjoner.

For hvert medlemskap og aktive deltakelse gis 2 poeng, hvert medlemskap og passi-
ve deltakelse gir 1 poeng, og manglende deltakelse gir 0 poeng. Poengene summe-
res så for hvert individ. Fordelingen på poeng danner, sammen med faglige overvei-
elser, grunnlaget for sammenslåingen av indeksen:

0 : lav integrasjon
1-3 : middels integrasjon
4-26 : høy integrasjon

Det er viktig at hver verdi er omfangsrik nok, det vil si stor nok til å kunne brukes i
statistiske analyser. Viktig er det dessuten å skille ut de som faller utenfor organisa-
sjonssamfunnet, her definert som de som ikke deltar, og de som er sterkt integrert.
Er for eksempel utgangspunktet studiet av makt og demokrati,  vil det at mange ikke
deltar i organisasjonene indikere at makten i organisasjonssamfunnet finnes hos de
få heller enn hos de mange.

Vi ser at all organisasjonsdeltakelse teller likt i indeksen. Deltakelse  i noen organisa-
sjoner, for eksempel politiske eller religiose, er nok mer betydningsfullt eller utbytte-
rikt enn i andre, men vi har ikke gjort noe forsok på å gradere «nytten» av deltakelse
etter type organisasjon.

Tolkninger av analyser som inkluderer indeksen, må ta inn over seg at det av naturli-
ge grunner er noen organisasjoner som ikke er relevante for visse grupper. For ek-
sempel er det mange i alderen 16-24 år som ikke er i jobb og som av den grunn ikke
har noen tilknytning til fagforeninger og bransjeorganisasjoner. Dette vil si at en
eventuell lav skåre for unge på organisasjonsindeksen delvis kan forklares metodisk.
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Å realisere seg selv
Den siste dimensjonen, å være, hen-
speiler på mulighetene for å kunne
utvikle sine potensielle iboende ev-
ner eller selvrealisering. Allardt de-
ler oppfyllelsen av "å være"-verdien
opp i ulike komponenter. De vik-
tigste er: at individet blir betraktet
som et individ (og ikke en ting som
kan erstattes), at individet nyter an-
seelse, at individet har mulighet til
sosiale og private aktiviteter, og at
individet har mulighet til å påvirke
beslutninger som gjelder hans og
hennes miljø og liv. Det helt sent-
rale i denne dimensjonen er indivi-
dets kontroll over hendelser som
påvirker hans og hennes liv.

Allardts teori tydeliggjør et grunn-
leggende levekårsaspekt ved å delta
i organisasjonssamfunnet. A realise-
re seg selv avhenger blant annet av
muligheten til å påvirke beslutnin-
ger som gjelder ens eget liv. En rek-
ke slike beslutninger tas i organisa-
sjonslivet, enten dette er i boretts-
lag, fagforeninger eller politiske
partier. Manglende deltakelse fører
til at en del av "å være"-dimensjo-
nen ikke oppfylles, en mister en vik-
tig side av kontrollen over sitt eget
liv. Allardt understreker imidlertid
at det finnes individer som ønsker å
realisere seg selv uten å direkte
strebe etter påvirkning på politiske
hendelser. Muligheten til å la være
er ifølge Allardt, et aspekt av mulig-
heten til å bestemme over sine valg-
handlinger.

Integrasjon i organisasjons-
samfunnet som helhet
Fra de to foregående avsnittene ser
vi at effektene av organisasjonsdel-
takelse, kan gjøre seg gjeldende
både på individ- og samfunnsnivå.
Spørsmålet blir så hvordan vi skal
måle deltakelse i det norske organi-
sasjonssamfunnet. I ramme 2 har vi
beskrevet oppbyggingen av en in-
deks som er et forsøk på å fange

personers integrasjon i organisa-
sjonssamfunnet som helhet. Vi har
krysset denne mot kjønn, alder, ut-
danning, bostedsstrøk og sosioøko-
nomisk status. Figurene nedenfor
viser utviklingen i andeler med lav
integrasjon i hele organisasjonssam-
funnet fra 1983 til 1997 for de ut-
valgte gruppene.

Små kjønnsforskjeller
Menn var sterkere integrert i orga-
nisasjonssamfunnet enn kvinner
fram til 1997 (figur 1). I 1995 var
for eksempel 14 prosent av menne-
ne og 20 prosent av kvinnene svakt
integrert i organisasjonssamfunnet.
I 1997 er denne forskjellen borte.
Da var 15 prosent av mennene og
16 prosent av kvinnene svakt til-
knyttet organisasjonssfæren. Over
tid observerer vi med andre ord en
utjevning av kjønnsforskjellene.

Figur 1: Andel med lav integra-
sjon på totalindeksen for orga-
nisasjonsdeltakelse, etter kjønn.
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Prosent

O
 1983 	 1987 	 1991

	
1995 1997

Kilde: Levekårsundersøkelsene

Liten forskjell by/land
Bostedsstrøk er ikke en viktig fak-
tor for å forklare forskjeller i orga-
nisasjonsintegrasjon (figur 2). I alle
bostedsstrøk er integrasjonen om-
trent den samme i 1983 og 1997.

Figur 2: Andel med lav integra-
sjon på totalindeksen for
organisasjonsdeltakelse, etter
bostedsstrøk. 1983, 1987, 1991,
1995 og 1997. Prosent
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Kilde: Levekårsundersøkelsene

Arbeidere og selvstendige
mindre aktive
Midlere og høyere funksjonærer er
sterkest integrert i organisasjons-
samfunnet av de sosioøkonomiske
gruppene; ikke på noe tidspunkt er
andelen svakt integrerte høyere enn
10 prosent i denne gruppen (figur
3). I 1997 var 14 prosent av arbei-
derne og de lavere funksjonærene,
16 prosent av de selvstendige, og 9
prosent av de midlere og høyere
funksjonærene svakt tilknyttet orga-
nisasjonssamfunnet. Alle de sosio-
økonomiske gruppene har omtrent
den samme organisasjonsintegrasjo-
nen i begynnelsen og slutten av
tidsperioden.

Unge og eldre deltar mindre
De yngste og de eldste er svakest
integrert i organisasjonssamfunnet
av aldersgruppene (figur 4). I 1997
var for eksempel 24 prosent av de
yngste, 18 prosent av de eldste, 14
prosent av de voksne og 12 prosent
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Figur 3: Andel med lav integra-
sjon på totalindeksen for orga-
nisasjonsdeltakelse, etter sosio-
økonomisk status. 1983, 1987,
1991, 1995 og 1997. Prosent
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Figur 4: Andel med lav integra-
sjon på totalindeksen for orga-
nisasjonsdeltakelse, etter alder.
1983, 1987, 1991, 1995 og 1997.
Prosent
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av de middelaldrende svakt inte-
grert i organisasjonssamfunnet.
Mens de eldste har blitt noe sterke-
re integrert i organisasjonssamfun-

net fra 1983 til 1997, har andel lavt
integrerte i de andre aldersgruppe-
ne vært stabil i samme tidsperiode.

Hoyt utdannete særlig aktive
Vi finner vesentlige forskjeller i
integrasjon i organisasjonssamfun-
net mellom de ulike utdannings-
gruppene (figur 5). Svakest inte-
grert er de med minst skolegang,
sterkest integrert er de med lengst
skolegang. Mens det i 1997 var slik
at 22 prosent av de med lav utdan-
ning verken var medlem eller aktiv
i noen av de politiske og frivillige
organisasjonene, var det tilsvarende
tallet for de med lang utdanning 6
prosent. Det betyr at litt mer enn en
av fem med lav utdanning befinner
seg totalt utenfor organisasjonssam-
funnet, noe som er nesten fire gan-
ger så mye som for de med lang ut-
danning. Middels utdannete be-
finner seg i en mellomposisjon, i
1997 var 15 prosent av disse svakt
integrert i organisasjonssamfunnet.
Andel svakt integrerte er stabil for
alle utdanningsgruppene i løpet av
tidsperioden.

Figur 5: Andel med lav integra-
sjon på totalindeksen for
organisasjonsdeltakelse, etter
utdanning. 1983, 1987, 1991,
1995 og 1997. Prosent
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Kilde: Levekårsundersøkelsene

Analysen viser at spesielt alder og
utdanning er viktige variabler for å
forklare variasjon i organisasjonsin-
tegrasjon. De sosiale gruppene vi
har brutt opp etter, kan skjule grup-
pe-interne forskjeller, for eksempel
mellom menn og kvinner. Vi skal se
nærmere på det i neste avsnitt.

Kjønnsforskjeller forsvinner
mot slutten av 1990-tallet
I den yngste og eldste aldersgrup-
pen er menn og kvinner omtrent
likt tilknyttet organisasjonssamfun-
net både i begynnelsen og slutten
av tidsperioden. Blant de voksne og
middelaldrende har det funnet sted
en kjønnsutjevning i organisasjons-
integrasjon over tid; kvinner var
svakest integrert i 1983, men i 1997
har menn og kvinner samme til-
knytningsgrad.

Kvinnelige arbeidere og lavere
funksjonærer var noe svakere inte-
grert i organisasjonssamfunnet enn
mannlige i 1983, men denne
kjønnsforskjellen var borte i 1997. I
de andre sosioøkonomiske gruppe-
ne er det ingen vesentlige kjønns-
forskjeller i organisasjonsintegra-
sjon.

Bostedsstrøk har som vi husker,
ingen vesentlig effekt på organisa-
sjonsintegrasjon. Hva hvis vi ser på
menn og kvinner i samme bosteds-
strøk? I begynnelsen av tidsperio-
den var kvinner noe svakere tilknyt-
tet organisasjonssamfunnet enn
menn i samme bostedsstrøk. I 1997
er det ingen kjønnsforskjeller i
spredtbygde strøk og på små steder,
og de kjønnsforskjellene som finnes
i byer og storbyer, er ikke signifi-
kante. Det har med andre ord fun-
net sted en kjønnsutjevning i orga-
nisasjonsintegrasjon når vi sam-
menligner situasjonen i 1983 og
1997.
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Kvinner og menn med høy utdan-
ning har samme tilknytningsgrad til
organisasjonssamfunnet i hele tids-
perioden. Blant lavt og middels ut-
dannete var kvinner svakere tilknyt-
tet organisasjonssfæren enn menn i
1983. I 1997 er det ingen kjønns-
forskjeller i organisasjonsintegra-
sjon i disse gruppene.

Organisasjonsdeltakelse og
levekår
At en gruppe individer deltar lite i
organisasjonslivet, betyr ikke at in-
dividene i gruppen ikke kah ha det
materielt bra, ha gode sosiale rela-
sjoner, og ha kontroll over andre
viktige sider av sine liv. En helhetlig
levekårsanalyse inkluderer selvsagt
slike dimensjoner. I denne artikke-
len har vi bevisst begrenset oss til
organisasjonsdeltakelse, hvilke
grupper som deltar mye og hvilke
som deltar lite.

Vi har funnet at unge, eldre og per-
soner med lav utdanning er svakest
tilknyttet organisasjonssamfunnet.
Noe av forskjellen i organisasjonsin-
tegrasjon springer ut av rent meto-
diske forhold, ettersom deltakelse i
noen av organisasjonstypene som
inngår i indeksen, ikke er like na-
turlig i alle befolkningsgrupper.
Dette er sannsynligvis av liten be-
tydning.

Den observante leser vil ha merket
—

seg det normative utgangspunktet
for artikkelen; organisasjonsdelta-
kelse er bra. Dette betyr ikke at vi
nedtoner det faktum at individer
selv bestemmer om de skal delta i
organisasjonslivet. Noen har ikke
lyst, gidder ikke og så videre. Slikt
forekommer selvfølgelig, men vår
antakelse har til nå vært at slike
disposisjoner i hovedsak vil være
jevnt fordelt over ulike befolknings-
grupper. Dersom det er store for-
skjeller i organisasjonsdeltakelse
mellom ulike befolkningsgrupper,

antar vi at det er andre mekanismer
som virker. Slike mekanismer kan
for eksempel være læring eller
(arbeids)tid. Disse faktorene har
nok en viktig påvirkning på forskjel-
lene vi har funnet i organisasjonsin-
tegrasjon.

Et spørsmål gjenstår imidlertid.
Holder antakelsen om at individuel-
le "valgdisposisjoner" er jevnt for-
delt over ulike befolkningsgrupper?
En hypotese kan være at for eksem-
pel unge finner andre arenaer å
operere på, som substitutt til den
nåværende organisasjonsarenaen.
En årsak kan være at organisasjone-
ne ikke klarer å fange opp de nye
trendene, det som er ungt eller som
fanger de unge. Ettersom de unge
representerer framtiden, blir et legi-
timt spørsmål om arenaen for orga-
nisasjonsdeltakelse står framfor et
fall, eller i hvert fall en vesentlig
forandring. I så fall er det ikke nød-
vendigvis et problem på lang sikt at
de unge deltar lite i organisasjons-
samfunnet, da er de jo i ferd med å
endre samfunnet mer i tråd med
hvordan de selv ønsker det skal væ-
re. Det betyr imidlertid også at de
unge vil ha lav innflytelse i en over-
gangsfase.
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Ungdoms levekår:

Hvem snubler i starten?

Dagens unge venter ofte lenge med å stifte
	  egen familie og få seg fulle lønnsinntekter.

Men det betyr ikke at hele generasjonen står i
fare for å sakke akterut eller bli marginalisert,
vi ser snarere en utsettelse. Noen grupper ser
imidlertid ut til å ha falt utenfor på mer per-
manent basis: Særlig utsatte er de som skiller
seg i ung alder og har dårlig utdanning.

Kari Skrede

Det er to sentrale overgangsproses-
ser i ungdomsfasen: For det første
skjer det en økonomisk endring:
Gjennom valg av utdanning og
etablering på arbeidsmarkedet leg-
ger de unge grunnlaget for økono-
misk selvstendighet og egenforsør-
gelse. De unge skifter også familie-
tilknytning: Ungdomsfasen er for
de fleste perioden der de løsriver
seg fra sin opprinnelige familie, vel-
ger partner og etablerer seg med

egen familie gjennom samboer-
skap/ekteskap, for til slutt å danne
en ny familie med dem selv som
ansvarlige foreldre. I ungdoms-
årene skjer valg og tilpasninger som
setter viktige rammer for levekårs-
utviklingen, både i ungdomsfasen
og for det senere livsløpet.

Ungdomstiden varer lenger
Lengre utdanningsperiode og utset-
telse med å etablere familie har

gjort at ungdomsfasen er blitt leng-
re for de fleste. I et langsiktig tids-
perspektiv er det først og fremst
mønsteret for å etablere ny familie
som har endret seg radikalt for da-
gens ungdomsgenerasjoner, sam-
menliknet med ungdomsgenerasjo-
nene som vokste opp tidligere i et-
terkrigstida. I hele etterkrigstida

11,11

Figur 1: Medianalder for kvinner o%
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Kilde: Lappegård 1998, Folke- og boligtelling 1990
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Ramme 1. Levekår i stopeskjeen, data og metode
Prosjektet "Levekår i støpeskjeen" analyserer utviklingen av levekår og rammebetin-
gelser i perioden 1990-1995 for fødselskullene 1961-1975. Prosjektet er støttet av
Norges forskningsråd (Kultur og samfunn) under forskningsprogrammet "Barn, ung-
dom og familie". Prosjektet har valgt en bred generasjons- og alderstilnærming til
ungdomsfasen. Tradisjonelt har det vært vanlig å  betrakte ungdomsfasen som avslut-
tet ved 25-årsalder, men med dagens utsatte etableringsprosesser gir en slik alders-
avgrensning begrenset innsyn i varigheten av prosessene og omfanget av endringe-
ne.

Den sentrale datakilden for prosjektet er opplysninger om inntekt og familiestatus fra
Likningsregisteret 1990 og Inntektsregisteret 1993 og 1995, med tilkoblete opplys-
ninger om utdanningsnivå og diverse offentlige overføringer og stønader. Styrken i
dette prosjektet er omfanget av den deskriptive kartleggingen  - at vi har tilgang til
registerdata der vi har med samtlige bosatte i landet i de fødselskullene vi underso-
ker. Vi har dessuten data fra flere år (1990, 1993 og 1995), slik at vi kan følge utvik-
lingen innen de enkelte fødselskullene med alder.

De yngste fødselskullene følger vi f.o.m. 18-årsalder, som er den formelle overgan-
gen til voksen status som myndig og juridisk selvforsørgende, ved  at foreldrenes for-
sørgelsesplikt faller bort. De eldste fødselskullene blir fulgt fra slutten av 20-årene
inn i de tidlige 30-årene (29-34-årsalder for 1961-kullet). På de fleste alderstrinnene
har vi også mulighet til å se på endringer over tid, ved at vi kan sammenlikne eldre
og yngre fødselskohorter på sammenliknbare alderstrinn.

15
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har stadig flere utdannet seg stadig
lenger. I de ungdomskullene som
vokste opp i den tidlige etterkrigs-
tida, skjedde dette parallelt med en
stadig synkende giftermålsalder og
synkende alder ved første barnefød-
sel. Fødselskullene fra perioden
1920 til 1950 er kjennetegnet av
stadig kortere og tidsmessig mer
sammenpresset ungdomsfase. Fød-
selskullene fra det tidlige 1950-tal-
let snudde imidlertid utviklingen
med de stadig tidligere førstefødsle-
ne som kjennetegnet etablerings-
mønstret i fødselskullene fra 1930-
og 1940-tallet. Vi fikk et "girskifte" i
familieetableringsmønstret, samti-
dig som økningen i utdanningspe-
rioden fortsatte for fullt i de yngre
fødselskullene. Figur 1 illustrerer
de markerte endringene i omfanget
av utdanning og i fødselsmønstret.

1990-tallet: Flere i utdanning...
Den markerte økningen i omfanget
av utdanning gjenspeiler de utvide-
te mulighetene til valg av utdan-
ning og yrke som har blitt dagens
ungdomsgenerasjoner til del. Utvik-
lingen mot økt likestilling mellom
kjønnene er en sentral del av dette
bildet. Mens unge menn tok mer

utdanning enn unge kvinner for et
par tiår tilbake, er det i dag de un-
ge kvinnene som tar mest utdan-
ning. Den økte varigheten av utdan-
ning medfører imidlertid at den
økonomiske selvforsagelsen kom-
mer senere. Utdanningen holder de
unge fast i et sårbart økonomisk av-
hengighetsforhold mye lenger enn
hva som var vanlig i dagens foreld-
regenerasjoner.

Samtidig bidrar det økte omfanget
av utdanning også til endrete ram-
mebetingelser innad i årskullene.
Gruppen med liten eller ingen ut-
danning utover grunnskolen blir en
mindretallsgruppe i forhold til
situasjonen i 1970- og 1980-årene,
hvor det var langt flere av de unge
som nøyde seg med kort utdanning.
I tidligere generasjoner bidro ut-
danning til å styrke mulighetene på
arbeidsmarkedet på lengre sikt,
men det eksisterte i større grad et
arbeidsmarked også for gruppen
med lav utdanning. Dette ga den
enkelte valget mellom å satse på
fortsatt utdanning eller å gå ut i
lønnet arbeid på et tidlig stadium
av livsløpet.

...og svekket arbeidsmarked
Valgmulighetene for ungdomsgene-
rasjonene på det tidlige 1990-tallet
ble forverret av konjunkturene. Den
stigende og vedvarende høye ar-
beidsledigheten i perioden 1987-
1993 rammet unge arbeidssøkere
særlig hardt. I denne perioden ble
også konkurransen om utdannings-
plassene ytterligere skjerpet, og det
var en økende oppmerksomhet om
usikre trekk ved framtidas arbeids-
marked og om det økonomiske
grunnlaget for velferdsstaten og
velferdsordningene i årene fram-
over. Usikkerhet om framtida bi-
drar også til å forsterke inntrykket
av forverring i levekårene. Ung-
domsgenerasjonene i første halvdel
av 1990-tallet møtte tøffere ramme-
betingelser og skjerpet konkurranse
både om utdanningsplasser og om
arbeidsplasser. Begreper som "opp-
vaskgenerasjonen" og "tapergenera-
sjonen" var flittige gjengangere i
samfunnsdebatten.

Lave inntekter og lange utdannings-
køer er ikke uten videre det samme
som forverring av levekår og dårli-
ge framtidsutsikter i et lengre pers-
pektiv. Dagens ungdomsgenerasjo-
ner er også kjennetegnet av større
ressurser enn foregående ungdoms-
generasjoner og bedre valgmulighe-
ter på flere områder. De har som
barn vokst opp med høyere mate-
riell levestandard enn tidligere ung-
domsgenerasjoner. Deres foreldre-
generasjon er mer velstående enn
hva besteforeldrene var på tilsva-
rende alderstrinn (se Skredes artik-
kel i forrige nummer av Samfunns-
speilet). Mer velstående foreldre-
generasjoner og jevnt over små søs-
kenkull har gitt dagens ungdomsge-
nerasjoner bedre potensiale for
økonomisk ryggdekning i familien
enn tidligere ungdomsgenerasjoner.
Ikke minst har endrete holdninger
til likestilling, yrke og familieansvar
gitt unge kvinner av i dag et større

Ramme 2.
Medianalder ved første barns fødsel er her beregnet direkte fra registermateriale for
fodselskohortene f.o.m. 1935. Med medianalder mener vi her det alderstidspunktet
der halvparten av et årskull kvinner har fått sitt første barn. Vi har ikke helt sammen-
liknbare beregninger for medianalder ved første barnefødsel for eldre fødselskohor-
ter av kvinner, men vi vet fra andre analyser av befolkningsstatistiske data at alder
ved første barns fødsel var jevnt fallende også for de eldre fødselskohortene fra
1920-tallet fram til 1935.

Den gjennomsnittlige varigheten av utdanning er i figur 1 anslått på grunnlag av for-
delingene etter høyeste oppnådde utdanning i Folke- og boligtelling 1990 (fødsels-
kohortene 1921-1961). For de yngste årskullene (1961, 1965 og 1970) har vi brukt
1995-tall fra Utdanningsregisteret (høyeste oppnådde utdanning pr. 1.10.1995). Da
var imidlertid en god del i de yngste fødselskullene fortsatt under utdanning. Vi må
derfor regne med at anslagene for gjennomsnittlig utdanning i disse fødselskullene
vil være økt ytterligere om det gjøres tilsvarende beregninger seinere  i livsløpet, slik vi
i figur 1 ser at den gjennomsnittlige varigheten har økt for 1961-kullet fra 1990 til
1995. For å få et aldersjustert mål for varigheten av utdanning, har vi inkludert varig-
heten av obligatorisk skolegang (grunnskole, eventuelt folkeskole) i varigheten, og i
figuren dessuten gitt alle et tillegg på sju år for å få med perioden fram til skolestart.
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register av valgmuligheter enn
medsøstre i tidligere ungdomsgene-
rasjoner.

Når slutter ungdomsfasen?
Det er grunn til å anta at bedringen
av materielle levekår har vært en
viktig drivkraft bak de omfattende
endringene som har skjedd i hvor
lenge ungdomsfasen varer, økt va-
righet av utdanning og utsettelse av
familieetableringen har ført til at
gjennomsnittslengden av livsløpets
ungdomsfase strekker seg over flere
år enn for ungdomsgenerasjoner
tidligere i etterkrigstida. De langva-
rige etableringsprosessene har gjort
begrepet ungdomsfase mindre enty-
dig. Det er blitt vanskeligere å av-
grense ungdomsfasen aldersmessig
i økonomisk og i demografisk for-
stand.

De omfattende endringene som har
skjedd i livsløpsmønsteret i dagens
ungdomskull, har medført en for-
lenget ungdomstid, men den har
også gitt samfunnet mange flere
ungdommer. Når ungdomsfasen va-
rer lenger, er det også flere alders-
trinn som kan regnes med i ung-
domsbefolkningen i sosial og demo-
grafisk forstand. Samtidig er det
blitt større variasjon mellom unge
innen de enkelte aldersgruppene,
de utsatte etableringsprosessene
gjelder mange, men ikke alle innen
dagens ungdomsgenerasjoner.

Utdanning og familieetable-
ring - samspill mellom over-
gangsprosesser
Medianalderen ved første barns
fødsel har vært jevnt økende siden
tidlig på 1970 tallet (jf. figur 1).
Andel av et årskull kvinner som
fortsatt var barnløse når de fylte 30
år har også vært jevnt økende. I
fødselskullet fra 1965 var nesten 30
prosent av kvinnene barnløse når
de fylte 30 år (Lappegård 1998).
Det har også vært en markert utset-

telse av giftermål, men her vet vi
fra andre undersøkelser at en øken-
de del av familieetableringen skjer i
form av samboerskap. Samboerska-
pet er i økende grad rammen også
for barnefødsler og oppfostring av
barn. Andelen barn født av ikke-
gifte foreldre har vært jevnt økende
siden 1950-årene. I 1998 ble nesten
halvparten av barna født utenfor
ekteskap. Data fra Medisinsk fød-
selsregister tyder imidlertid på at
hovedtyngden av barna født uten-
for ekteskap hadde samboende for-
eldre når de ble født. Andelen mød-
re som oppga at de var enslige
(ikke-samboende ved fødselen), har
vært relativt stabil omkring 10 pro-
sent siden midten av 1980-tallet
(Noack 1996).

Selv om familieetableringen for sta-
dig flere skjer i form av samboer-
skap og fødslene stadig utsettes, er
det fortsatt en del unge kvinner og
menn som gifter seg tidlig, og det
er fortsatt en del kvinner som får
barn tidlig i livsløpet. Dette bidrar
til økende aldersspredning i møns-
teret for når man etablerer familie
innen dagens ungdomsgenerasjo-
ner. Det er fortsatt en klar sammen-
heng mellom utdanningsbakgrunn
og familieetablering. Tidlige barne-
fødsler og tidlige ekteskap er mest
vanlig blant unge med liten eller
ingen utdanning utover grunnsko-
len. Utsettelse av barnefødslene er
mest vanlig blant kvinner med lang
utdanning og kvinner under utdan-
ning.

Utsatt selvforsørgelse...
Figur 2 viser gjennomsnittsinntekte-
ne (i løpende kroner) etter alder og
kjønn i 1990, 1993 og 1995. De
yngste kullene har svært lave gjen-
nomsnittsinntekter både i 1990,
1993 og 1995. Figurene viser også
at det for mennenes vedkommende
har vært bortimot stabile gjennom-
snittsinntekter i løpende kroner fra

Figur 2: Gjennomsnittlig inntekt
(toppskattgrunnlaget) i løpende 11/
kroner, etter kjønn og alder.
1990, 1993 og 1995. 1995-kroner
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Kilde: Ligningsregisteret 1990, Inntektsregistrene
19930g 1995

1990 til 1993, særlig på de yngste
alderstrinnene. Omregnet til faste
kroner innebærer dette en reell til-
bakegang i gjennomsnittsinntekten
etter alder fra 1990-1993. Omreg-
ningen til faste kroner viser at det
for mennenes vedkommende også
var en nedgang i gjennomsnittsinn-
tekten fra 1990 til 1995, selv om
det isolert sett var en liten økning
fra 1993 til 1995. Utviklingen over
tid er mer positiv for kvinnene, der
gjennomsnittsinntekten i faste kro-
ner stort sett har økt fra 1990, både
til 1993 og 1995. Det er imidlertid
betydelige forskjeller mellom kvin-
ners og menns inntektsnivå, særlig i
fødselskullene som har passert 25
år.

I aldersfasene fram til 25-årsalder
er det en liten andel av årskullene
som har så høy inntekt at de kan
regnes som selvforsørgende på
grunnlag av inntekten, og en bety-
delig andel av årskullene har svært
lave arbeidsinntekter. Det er grunn
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Ramme 3. lnntektsmål
I prosjektet har vi brukt toppskattgrunnlaget som inntektsmäl. Det er et mer begren-
set inntektsmål enn samlet inntekt som brukes i Inntekts- og formuesundersøkelse-
ne. Toppskattgrunnlaget omfatter arbeidsinntekter ( lønn og næringsinntekt) med
tillegg av skattepliktige trygder og pensjoner. Det gir et inntektsbegrep som fanger
opp tilknytningen til arbeidsmarkedet, samtidig som vi får med trygdeoverføringer
som skal erstatte arbeidsinntekt. De viktigste trygdeytelsene i disse aldersgruppene er
overgangsstønad og uførepensjon. Arbeidsledighetstrygd (dagpenger) og sykepen-
ger er inkludert direkte i arbeidsinntekten slik den beregnes ved skattelikningene.
Registermaterialet gir oss imidlertid mulighet til  å se nærmere også på omfanget av
utvalgte overføringer/stønader og betydningen av disse overføringene for samlet
toppskattgrunnlag.

33

til å regne med at det vanskelige
arbeidsmarkedet på det tidlige
1990-tallet har en del å si for den
negative utviklingen fra 1990 til
1993. Men i aldersfasene før 25-
årsalder er det også en stor andel
av årskullene som er under utdan-
ning, og en stor andel av lavinn-
tektsgruppen utgjøres av unge som
fortsatt er under utdanning. Eksem-
pelvis var nesten 40 prosent av

Figur 3: Andel av årskullet med
inntekt (toppskattgrunnlaget)
under 40 000 kroner, etter alder
og kjønn og andel fortsatt  under
utdanning. 1995

Prosent

60

50

40

30

20

10

O
20 22 24 26 28 30 32 34

Alder

Kvinner, inntekt under 40 000
Menn, inntekt under 40 000
Kvinner, under utdanning
Menn, under utdanning
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22-åringene i 1973 -kullet registrert
med et toppskattgrunnlag (tilsvarer
arbeidsinntekt med tillegg av ev.
skattepliktige trygdeytelser) i 1995
på 40 000 kroner eller lavere. Over
halvparten av denne gruppen (om
lag 55 prosent av begge kjønn) be-
sto av unge som fortsatt var under
utdanning. Figur 3 viser andelene i
utdanning og andelene med inntekt
under 40 000 kroner i de enkelte
årskullene i 1995.

...men sjelden varig inntekts-
nedgang
Det store flertallet i ungdomsgene-
rasjonene klarer seg rimelig godt
økonomisk etter hvert som de blir
ferdig med utdanningen og etable-
rer seg på arbeidsmarkedet. Det
dreier seg i stor grad om en utsatt
selvforsørgelse og ikke om en varig
irrntektsnedgang. Med økende alder
øker gjennomsnittsinntekten raskt.
Det er riktignok fortsatt markerte
inntektsforskjeller mellom menn og
kvinner, men disse forskjellene er
mindre enn hva de var i foregående
generasjoner. Allerede ved 2 7-års-
alder i 1993 var det gjennomsnittli-
ge inntektsnivået i 1966-årskullet
for begge kjønn på nivå med gjen-
nomsnittsinntektene for mannlige
og kvinnelige industriarbeidere.
Den tiendeparten av 27-åringene
som tjente best, hadde relativt høye
inntekter (Skrede og Ryen 1996).
Denne utviklingen forsterkes ytterli-
gere for de eldre årskullene i perio-

den fra 1993 til 1995, parallelt med
at situasjonen i arbeidsmarkedet ble
forbedret.

Vi har også gjennomført inntekts-
sammenlikninger i forhold til situa-
sjonen for jevnaldrende unge på det
tidlige 1970- og 1980-tallet. Sam-
menlikningene er gjennomført  på
grunnlag av data fra Familie- og yr-
kesundersøkelsen 1988 for fødsels-
kohortene 1945 og 1960 (Skrede
og Ryen 1996). Resultatene viser at
ungdomsgenerasjonenes materielle
levekår er sammensatte. Det er en
klar utsettelse av selvforsørgelsen i
dagens ungdomsgenerasjoner, sam-
menliknet med situasjonen for unge
i tilsvarende aldersgrupper på det
tidlige 1980-tallet. Men i et lengre
tidsperspektiv med sammenlikning
til situasjonen for 1945 -kohorten
tidlig på 1970-tallet blir bildet et
annet. Gjennomsnittsinntektene for
dagens ungdomsgenerasjoner er
høyere i faste kroner enn gjennom-
snittsinntektene for 1945-kohorten
tidlig på 1970-tallet. Særlig stor er
kontrasten for kvinnenes vedkom-
mende.

I faresonen: Tidligere gifte
med kort utdanning
På gjennomsnittsnivå er den lang-
siktige inntektsutviklingen minst
like god som for tidligere genera-
sjoner. Men utviklingen tyder på at
forskjellene innen dagens ungdoms-
generasjoner er større enn de var
for foregående generasjoner. Det er
blitt større forskjeller mellom eldre
og yngre ungdommer, og innen de
eldre årskullene ser vi også kontu-
rene av et mer permanent lavinn-
tektsproblem. Det vanskelige ar-
beidsmarkedet på det tidlige 1990-
tallet bidro etter alt å dømme også
til at mange unge hadde lav inn-
tekt. Datamaterialet bekrefter at
unge med kort utdanning var bety-
delig mer utsatte for å havne i lav-
inntektsgruppen enn unge med
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lang utdanning. Resten av lavinn-
tektsgruppen besto for en stor del
av unge med kort utdanning, det vil
si videregående skolenivå eller lave-
re. Fordelingen viser imidlertid at
det er ulik risiko for lav inntekt et-
ter sivilstand innen gruppen med
kort utdanning. Skilte og separerte
er sterkt overrepresentert i lavinn-
tektsgruppen, både for kvinner og
for menn.

Figur 3 viser at andelen med særlig
lav inntekt synker raskt for de yng-
re årskullene fram til 27-årsalder,
mer for menn enn for kvinner. I
1995 hadde 17,5 prosent av de 27-
årige kvinnene i 1968-kullet en inn-
tekt på 40 000 eller lavere, mot 14
prosent for de jevnaldrende menne-
ne. Det er små endringer i dette ni-
vået for de eldre årskullene. For
kvinnenes vedkommende var ande-
len med inntekt under 40 000 kro-
ner i 1995 stabil rundt 16-17 pro-
sent i alle de eldre årskullene (opp
til 34-åringene i 1961-kullet). For
mennenes vedkommende går ande-
len ytterligere ned til om lag 11
prosent blant 29-åringene, og stabi-
liserer seg deretter rundt 10-11
prosent i alle de eldre årskullene.
Dette viser at det er en betydelig
gruppe av de eldre ungdommene
som fortsetter å ha lave inntekter
også etter at de har passert 30. An-
delene er såvidt stabile etter alder,
at det kan tyde på at vi her ser kon-
turene av en mer permanent inn-
tektsmarginalisering på stabilt lavt
nivå.

Den innbyrdes fordelingen etter ut-
danning og sivilstand innen grup-
pen med særlig lav inntekt tyder
imidlertid på betydelig stabilitet fra
årskull til årskull med hensyn til
hvilke grupper som er særlig utsatt
for varig lav inntekt. For mennenes
vedkommende er det en sterk over-
representasjon av tidligere gifte
menn med kort utdanning i lavinn-

tektsgruppen. I tillegg er ugifte
menn med kort utdanning og menn
som fortsatt er under utdanning,
også noe overrepresentert i lavinn-
tektsgruppen, men i langt mindre
grad enn de tidligere gifte. For
kvinnenes vedkommende er det
også de samme kombinasjonene av
utdanning og sivilstand som er
overrepresentert i lavinntektsgrup-
pen sammenliknet med årskullet
som helhet. Blant kvinnene utgjør
imidlertid også gifte kvinner med
kort utdanning en betydelig andel
av lavinntektsgruppen, og betydelig
større enn i andelen av årskullene
som helhet. Den høye andelen av
gifte kvinner med kort utdanning
som har lav inntekt, er den viktigste
årsaken til at lavinntektsandelen
generelt er høyere for kvinner enn
for menn.

Figur 4 A - C summerer opp disse
forskjellene gjennom en "risikoin-
deks" for å tilhøre gruppen med
inntekt under 40 000 kroner i inn-
tekt (toppskattgrunnlag) etter sivil-
stand, alder, kjønn og utdannings-
gruppe. Verdier over 100 viser at
det er en relativt større andel av ut-
dannings-/sivilstandsgruppen i an-
delen av fødselskohorten som har
inntekt under 40 000 kroner enn
det er i fødselskohorten som helhet,
mens verdier under 100 viser at det
er relativt færre av gruppen i lav-
inntektsgruppen enn i fødselskohor-
ten som helhet. Det går fram at
sjansen for å havne i lavinntekts-
gruppen generelt er svært lav for de
som har lang utdanning. Dette gjel-
der uavhengig av kjønn og sivil-
stand. Risikoen er også lav for gifte
menn med lav utdanning, mens
kvinner med lav utdanning og kvin-
ner og menn under utdanning
generelt har høyere risiko, uansett
sivilstandsgruppe. Aller høyest risi-
koindeks har tidligere gifte menn
med lav utdanning. I aldersgruppe-
ne over 25 år er det om lag fire

ganger så mange fra denne sivil-
stands-/utdanningsgruppen i lav-
inntektsgruppen som i fødselsko-
horten som helhet.

Ungdom mottar ofte offent-
lige overføringer og stønader
Den utsatte selvforsørgelsen har
skapt større økonomisk avhengig-
het av andre forsørgelseskilder, bå-
de offentlige og private. Vi har opp-
lysninger om bl.a. stipend fra Sta-
tens lånekasse for utdanning,
sosialhjelp, dagpenger under ar-
beidsledighet og ytelser fra folke-
trygden. I 1993 utgjorde overførin-
gene til de tre første av disse støna-
dene samlet nesten 9 milliarder
kroner for de aktuelle fødselskulle-
ne (18-32 år i 1993). Tyngdeforde-
lingen mellom de ulike stønadsord-
ningene bærer bud om et problema-
tisk arbeidsmarked: Vel 5 milliarder
kroner ble utbetalt som dagpenger
under arbeidsledighet/arbeidsmar-
kedstiltak, 1,7 milliarder som
sosialhjelp, mens stipendandelen
totalt sett utgjorde 2 milliarder. I
tillegg kom ytelsene fra folketryg-
den, til sammen 4,3 milliarder kro-
ner for de aktuelle fødselskullene.

Kjønnsforskjellene reflekteres i figu-
ren 5 A - C hvor vi ser vi nærmere
på andelen av årskullene (gruppert
etter faste alderstrinn) som mottok
henholdsvis a) sosialhjelp, b) dag-
penger under arbeidsledighet og c)
ytelser fra folketrygden 1993 og
1995. Kjønnsforskjellene er særlig
markerte for arbeidsledighetstryg-
den og for ytelsene fra folketryg-
den. Overgangsstønaden for enslig
forsørger er den viktigste årsaken
til at kvinnene ligger markert høye-
re med hensyn til ytelser fra folke-
trygden. Mens en viktig årsak til at
mennene har et markert høyere
nivå for mottak av dagpenger, nok
er at menn i gjennomsnitt har
bedre rettigheter til dagpenger enn
kvinner. Retten til dagpenger ved
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arbeidsledighet etter avtjent verne-
plikt har stor betydning her. Det ser
vi av de høye andelene unge menn i
21-22-årsalder som mottok dagpen-

ger både i 1993 og 1995. Forskjelle-
ne mellom kjønnene i de andre al-
dersgruppene tyder imidlertid på at
unge menn trolig i noe større ut-

strekning enn unge kvinner, hadde
problemer på arbeidsmarkedet i
denne perioden. Det er rimelig å
anta at yrkesstrukturen også har
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betydning her, ved at typiske kvin-
neyrker var noe mindre utsatt for
ledighet enn typiske mannsyrker.

I gruppen tidligere gifte kvinner un-
der utdanning er det en meget høy
andel kvinner som mottar ytelser
fra folketrygden. Andelen er også
høy blant ugifte og tidligere gifte
kvinner med lav utdanning i alle
aldersgruppene, og blant ugifte
kvinner under utdanning i de litt
eldre aldersgruppene rundt 30-års-
alderen. Vi vet fra andre analyser at
det var et høyt innslag av disse
gruppene blant mottakere av over-
gangsstøriad for enslige forsørgere
tidlig på 1990-tallet (Kjeldstad
1998). I noen av gruppene var mot-
taket av overgangsstønad relativt
kortvarig og knyttet til en utdan-
ningssituasjon, mens andre var
mottakere over et lengre tidsrom.
Mest markert var dette for de som
ble enslige forsørgere i ung alder
med kort utdanning og relativt lite
arbeidsmarkedserfaring.

Levekårsforskjeller i et
generasjonsperspektiv
Det er ikke dekkende å beskrive da-
gens ungdomsgenerasjoner som ta-
pere, men ungdomsfasen er blitt
lengre og det tar lengre tid før de
unge blir selvforsørgende. Dette
skaper større økonomisk avhengig-
het av andre forsørgelseskilder, bå-
de private og offentlige. Unge med
lave inntekter utgjør imidlertid en
sammensatt gruppe. Den viktigste
årsaken til de lave inntektene er at
mange flere enn tidligere tar lang
utdanning. I et langsiktig tidspers-
pektiv er dagens ungdomsgenera-
sjon en privilegert generasjon. De
har ryggdekning i en foreldregene-
rasjon som er bedre økonomisk stilt
enn tidligere foreldregenerasjoner.
Målt i faste kroner har også dagens
ungdomsgenerasjoner i gjennom-
snitt mer å rutte med enn hva deres
foreldregenerasjoner hadde på til-

svarende alderstrinn, trass i at langt
færre da tok lang utdanning.

Det svake arbeidsmarkedet tidlig på
1990-tallet bidro til å svekke det
gjennomsnittlige inntektsnivået i de
yngste ungdomsgenerasjonene. Inn-
tektsfordelingene fra de ulike al-
derstrinnene viser imidlertid at an-
delen med lave inntekter reduseres
raskt i de eldre ungdomskullene.
Vurdert ut fra inntektsfordelingene
for de eldste årskullene er det fore-
løpig svært lite som tyder på at det
skjer en marginalisering av ung-
domsgenerasjonene som helhet,
sammenliknet med eldre generasjo-
ner. Tvert imot tyder fordelingene
snarere på at økende ulikhet med
alder innen dagens ungdomskull er
en mer sannsynlig utvikling. Med
økende alder ser vi konturene av et
mer permanent lavinntektsproblem
innen de eldre ungdomsgenerasjo-
nene, der et komplekst samspill
mellom lav utdanning, arbeidsmar-
kedsproblemer og vanskelig fami-
liesituasjon ser ut til påvirke utsatt-
heten for varige problemer.
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Trening og mosjon:

Få svetter alene

Odd Frank Vaage Trening er en sosial aktivitet. Rundt hver tredje
som trener eller mosjonerer, er medlem i et
idrettslag. Men det betyr ikke at de andre tre-
ner alene. Fire av fem av de som trener utenfor
idrettslag har funnet noen å trene sammen
med. Blant idrettslagsmedlemmene er rundt
tre av ti svært aktive. Et stort flertall av med-
lemmene utfører gratisarbeid for laget. 

Trening og mosjon kan organiseres
på flere måter. Man kan enten vel-
ge å trene på egenhånd, eller gjen-
nom en form for organisert virk-
somhet, for eksempel i et idrettslag.

Å være medlem av idrettslag krever
også ofte andre aktiviteter enn de
rent sportslige. Det kan for eksem-
pel gjelde dugnader, transporte-
ring, treneroppgaver eller administ-

rasjon. I denne artikkelen skal vi se
hva dataene fra SSBs levekårsun-
dersøkelse 1997 sier om disse for-
holdene.
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Ifølge undersøkelsen er 35 prosent
av mosjonistene i alderen 16-79 år,
det vil si de som mosjonerer minst
en gang per måned, medlemmer av
et idrettslag. Når vi ser på ulike
idrettsaktiviteter mosjonister deltar
i, er det stor variasjon i tilknytnin-
gen til idrettslag. Både blant barn
og voksne varierer den fra nærmere
0 til over 70 prosent.

Håndballspillere er mest
organisert
Andelen av mosjonistene som deltar
gjennom idrettslag er høyest blant
håndballspillerne. Nesten tre av fire
håndballspillere er knyttet til
idrettslag. Dette gjelder både barn
og voksne. Ellers er fotball og andre
lagidretter aktiviteter som er nokså
sterkt knyttet til idrettslag. Et unn-
tak er ishockey/bandy der under 20
prosent av de aktive er med i noe
idrettslag. Ellers er aktiviteter
innenfor aerobics/gym/trim også
sterkt knyttet til idrettslag.

Fordelingen mellom kjønnene går i
ulik retning avhengig av hva slags
idrett det er snakk om. Menn er i
større grad knyttet til idrettslag når
det gjelder individuelle idretter som
jogging, langrenn, alpint, sykling og
gang/marsj. Innenfor lagidrettene
er de kvinnelige utøverne i større
grad organiserte enn menn. Mens
90 prosent av kvinnene spiller
håndball hovedsakelig knyttet til et
idrettslag, gjelder det bare omtrent
50 prosent av mennene.

De unge er i størst grad aktive i
idrettslag innenfor de individuelle

Tabell 1: Andel av dem som
deltar regelmessig i ulike
trenings- og mosjonsaktiviteter
som hovedsakelig deltar
gjennom idrettslag. Alder 6-15 år
og 16-79 år. Prosent

gjennom
Andel som deltar

idrettslag

6-15 år 	 16-79 år

Jogge-/løpeturer 40 12
Skiturer/langrenn 19 4
Slalåm, telemark,
snowboard 10 1
Svømming 8 4
Sykling 0 2
Gang/marsj 10 4
Folke-/selskapsdans,
(jazz)ballett 57 7
Skateboard/rollerblades 4
Aerobics, gymnastikk,
trimparti 41 29
Styrketrening 39 13
Fotball 66 44
Håndball 71 74
Ishockey, bandy 15 19
Annen lagidrett 62 42
Tennis 	 . 6
Squash 10
Golf 11
Annet 46 24

• = Spørsmålet er ikke stilt
: = Tallgrunnlaget for lavt til å offentliggjøres
Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997

idrettene. Et unntak er svømming,
hvor de eldre i størst grad er orga-
nisert. Innenfor lagidrettene er det
de unge som oftest er aktive på
eget initiativ. Mens over halvparten
av fotballspillerne i alderen 25-44
år stort sett har disse aktivitetene
knyttet til et idrettslag, gjelder det
bare en av tre i aldersgruppen
16-24 år. Dette er kun det halve i
forhold til barn i aldersgruppen

6-15 år, hvor to av tre fotballspille-
re er aktive gjennom idrettslag.

I hovedtrekk bærer barns lagidrett
preg av å være organisasjonstilknyt-
tet. I to av tre tilfeller er de som
driver med lagidrett knyttet til et
idrettslag. Dessuten er aktiviteter
innenfor dans/ballett, jogging og
styrketrening også i stor grad kob-
let til idrettslag. Sigmund Loland
(1998) peker på at det i de siste åra
har blitt en stadig tidligere debut
både i organisert trening og kon-
kurranse og en økende institusjo-
nalisering av barndommen. Våre
tall viser likevel at flere av
idrettsaktivitetene i svært liten grad
har deltakelse tilknyttet et idretts-
lag. I særlig grad gjelder dette syk-
ling og alpint. Aktiviteter på rulle-
brett og rulleskøyter er også forelø-
pig i svært liten grad knyttet til
idrettslag.

Vi mosjonerer helst sammen
med andre
De som trener utenom idrettslag, er
ikke nødvendigvis alene når de tre-
ner. Regelen er heller det motsatte.
Blant både barn og voksne trener
omtrent fire av fem sammen med
andre når aktiviteten ikke er knyttet
til noe idrettslag. Naturlig nok er de
fleste sammen med andre når de
utøver lagidretter, eller der de må
ha en motpart i spillet. Men både
innenfor langrenn, slalåm, svøm-
ming og aerobics ser det sosiale
fellesskapet ut til å være en viktig
del av aktiviteten. Den mest "en-
somme" idrettsgrenen er jogging.
Men selv der er nesten en av tre
voksne sammen med andre, og
blant barn er det hele tre av fire
som jogger sammen med andre.

Mosjon et sosialt press?
Kvinner er i større grad enn menn
sammen med andre når de utøver
individuelle idretter som jogging,
skiaktiviteter, svømming, sykling og

Datagrunnlag
Artikkelen er basert pa data samlet inn i SSBs Levekårsundersøkelse 1997. Hovedun-
dersøkelsen var besøksintervju med et representativt utvalg av den norske befolknin-
gen i alderen 16-79 år på 3 363 personer. Et utvalg av disse, 1 725 personer, fylte ut
et tilleggsskjema om fritidsbruk. Et utvalg av barna i de voksnes husholdninger, 286
personer i alderen 6-15 år, fylte også ut et slikt skjema.

For nærmere dokumentasjon av undersøkelsesopplegget, se Sundvoll og Teigum
(1998).
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gang/marsj. HeMile Thomsson
(1999) viser i en undersøkelse om
kvinner og mosjon at de ofte uttryk-
ker at de må tilpasse seg forvent-
ninger fra andre. Personer i deres
omgivelser, arbeidskolleger og and-
re kvinnelige venner og slektninger
har betydelig makt og innflytelse på
deres atferd og får dem med på
mosjonsaktiviteter i fritida. Hvis de
måtte mosjonere alene, ville de ikke
fortsette. Ifølge Thomsson kan
dette være en effekt av kvinners
tendens til å være relasjonelle heller
enn instrumentelle, det vil si at
egne aktiviteters forhold til andre
personer er viktigere enn det direk-
te resultatet av aktivitetene i seg
selv. Men det kan også ses på som
en effekt av normative forventnin-
ger om hvordan en moderne kvinne
skal handle og se ut.

De unge er også sterkt bundet til
hva jevnaldrende venner mener og
gjør. Dette gjenspeiles ved at de un-
ge i større grad enn de voksne er
sammen med andre når de trener
eller mosjonerer. De eldste er i
størst grad alene når de utøver indi-
viduelle idretter, men er de som
helst er sammen med andre når de
holder på med aerobics/gymnastikk
og styrketrening.

Flest menn er medlemmer i
idrettslag
Som vi allerede har sett er det bare
et mindretall som trener eller mo-
sjonerer i tilknytning til idrettslag. I
den norske befolkningen i alderen
16-79 år er det ifølge undersøkel-
sen, nesten 30 prosent som er med-
lem av et idrettslag. Det er en stør-
re andel mannlige enn kvinnelige
medlemmer. Blant mennene er en
av tre medlemmer, blant kvinnene
er det litt mer enn en av fire. Denne
generelle forskjellen mellom menn
og kvinner gjelder ikke alle alders-
grupper. Blant de yngre voksne er
mer enn en av tre medlemmer og

Fabell 2: Andelen som er med- 	 ow
lem i idrettsforening, andelen av 40
disse som er svært aktive med-
lemmer, noe aktive og forholds-
vis passive og andelen medlem-
mer som utfører gratis arbeid i
foreningen etter kjønn og alder.
Prosent

Andel
med-
lem- Svært
mer

Noe
aktiv 	 aktiv

holds-
For-

vis
aktiv

Ut-
fryer
gratis

arbeid

Alle 28 29 33 38 68

Menn 33 28 31 41 - 	 69
Kvinner 22 31 35 33 65

14
16-24 år 36 50 29 21 67
25-44 år 32 29 39 32 72
45-66 år 25 17 29 53 66
67-79 år 12 15 14 71 46

Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997

andelen er nokså lik mellom kjøn-
nene. Ellers øker forskjellen mellom
kjønnene med alderen. Blant 45-66-
åringene er en av fire medlemmer,
men omtrent dobbelt så mange
menn er medlemmer i forhold til
kvinner. Blant 67-79-åringene er litt
mer enn en av ti medlemmer. Også
her er det godt over dobbelt så
mange medlemmer blant mennene
som blant kvinnene.

Medlemskap øker med økende ut-
danning. Mens en av fire av dem
med bare grunnskoleutdanning er
medlemmer i en idrettsforening,
gjelder det nærmere en av tre av
dem som har høyere utdanning.
Blant de unge betyr utdanning lite i
forhold til medlemskap. Blant de
eldre er det derimot tydelig at ut-
danning og medlemskap henger
sammen. Husholdningsinntekt har
også sammenheng med medlem-
skap. Blant de som har en brutto
husholdningsinntekt på under
200 000 kroner er medlemsande-
len under 20 prosent. Den er nesten
40 prosent blant dem som tjener
500 000 kroner eller mer.

Tre av ti er svært aktive
medlemmer
Omtrent tre av ti medlemmer i
idrettslag sier at de er svært aktive i
laget. Omtrent like mange karakte-
riserer seg som noe aktive, mens i
underkant av fire av ti er forholds-
vis passive. Andelen som er svært
aktive er nokså lik blant menn og
kvinner. Derimot er det en større
andel av mennene som er forholds-
vis passive. Andelen som er passive
øker også med alder. Særlig blant
de eldste er det både blant menn og
kvinner overvekt av passive med-
lemmer. Likevel er det tre av ti
kvinner i denne aldersgruppen som
karakteriserer seg som svært aktive,
mens det er færre enn en av ti
menn.

Verken utdanning eller hushold-
ningsinntekt har noen klar innvirk-
ning på om man er et aktivt eller
passivt medlem. Hvor man bor har
derimot betydning: Mens nesten
fire av ti blant medlemmer i storby-
er er svært aktive, gjelder det bare
litt mer enn to av ti medlemmer
som bor i spredtbygde strøk. Ellers
finner vi de mest aktive medlemme-
ne i Agder/Rogaland, mens de mest
passive bor i Trøndelag.

To av tre utfører gratisarbeid
To av tre som er medlemmer i
idrettslag sier det hender at de ut-
fører gratisarbeid for laget. Dette
gjelder arbeid i form av instruksjon
og trening av medlemmer, arbeid i
forbindelse med administrasjon og
styreverv, transport for laget, dug-
nader, lotterier og lignende.

Andelen mannlige og kvinnelige
medlemmer som gjør gratisarbeid
er omtrent like stor. Aldersmessig
er det derimot et betydelig skille. I
aldersgruppen 25-44 år er det over
70 prosent som utfører gratisar-
beid. Blant personer 67 år og eldre
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er det under 50 prosent som gjør
dette.

Mer enn 80 prosent av de medlem-
mene som har barn i skolepliktig
alder eller er enslige forsørgere,
utfører gratisarbeid for idrettslaget
sitt. Dette har sannsynligvis sam-
menheng med at de i stor grad også
har egne barn som medlemmer i
idrettslaget, noe som ofte krever
ekstra innsats. Blant personer som
er gifte/samboende, men som ikke
har barn under 18 år i husholdnin-
gen, er det godt under 60 prosent
som utfører gratisarbeid for idretts-
laget.

Verken utdanning eller inntekt ser
ut til å ha noen betydning for om
man utfører gratisarbeid for idretts-
laget. Derimot ser det ut til at med-
lemmer som bor i storbyene i noe

Figur 1: Andel som har utført
gratisarbeid for idrettsiag blant
de som er medlemmer i idretts-
lag, etter aIder. 16-79 år. Prosent

Alle

16-24 år

2 5-44 år

45-66 år

67-79 år
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50 60
Prosent
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	  Dugnad/transport mm.

Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997

mindre grad utfører gratisarbeid
enn de som bor på mindre tettste-
der og i spredtbygde strøk.

Over halve medlemsmassen
med på dugnader/transport
Blant medlemmer av idrettslag er
det omtrent en av fire som av og til
er med på instruksjon eller trening
av medlemmer. Omtrent like stor
andel driver med administrasjon/
styreverv og godt over halvparten
av medlemsmassen er med på dug-
nader, vedlikehold, transport osv.
Både blant mannlige og kvinnelige
medlemmer er over halvparten med
på dugnader/transport og så vide-
re. Menn er i noe større grad med
på instruksjon eller trening av med-
lemmer. De er også noe mer med i
administrasjon/styreverv, men her
er ikke forskjellen stor.

Det er særlig de unge og yngre
voksne som er med på instruksjon
og trening av medlemmer. Admi-
nistrasjon og styreverv blir mest
tatt hånd om av voksne i yrkesaktiv
alder. I alle aldersgrupper unntatt
blant de eldste er majoriteten med
på dugnader, vedlikehold, transport
og så videre. Blant medlemmer med
høy utdanning er det en noe større
andel som bruker tid til administra-
sjon og styreverv. Andelen som er
med på dugnader, transport og så
videre er dessuten noe større i
spredtbygde strøk enn i storbyene.

80 timer gratisarbeid
Blant dem som bruker tid til å utfø-
re gratisarbeid for idrettslaget sitt,
ligger gjennomsnittet på 80 timer i
løpet av 12 måneder. Dette fordeler
seg nokså jevnt på instruksjon og
trening av medlemmer, administra-
sjon/styreverv og dugnader, vedli-
kehold, transport og så videre.

Menn som utfører gratisarbeid bru-
ker 93 timer på slikt, mens kvinne-
ne bruker 60 timer, det vil si at

Figur 2: Timer brukt de siste 12
månedene blant dem som
brukte tid til gratisarbeid for
idrettslag de er medlem av, etter
kjønn
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Kilde Levekårsundersøkelsen 1997

menn bruker over 50 prosent mer
tid enn kvinner. Det er særlig til in-
struksjon/trening og administrasjon
at mennene bruker mer tid enn
kvinner. Forskjellen er atskillig
mindre innenfor dugnadsarbeid,
transport og så videre. Det er dette
kvinnene bruker mest tid til.

Eldre gratisarbeidere bruker
mest tid
Personer i aldersgruppen 67-79 år
bruker mest tid til gratisarbeid.
Pensjonisttilværelsen fører tydelig-
vis til at de har tid til overs, som
kan brukes til slike aktiviteter. De
bruker særlig mye tid på dugnader/
transport og så videre, men lite på
instruksjon/trening av medlemmer.
Yngre voksne bruker også mye tid
på gratisarbeid. Denne aldersgrup-
pen bruker mye tid på alle de tre
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arbeidsområdene. 45-66-åringene
bruker noe mindre tid alt i alt, og
mest på administrasjon/styreverv
og dugnader/transport. De yngste
bruker minst tid på gratisarbeid og
mest av denne tiden til instruksjon
og trening av medlemmer.

Det er ingen klar sammenheng ver-
ken mellom utdanning, hushold-
ningsinntekt eller bostedsområde,
og hvor mange timer de som arbei-
der gratis bruker i alt eller på de tre
områdene. Det er likevel personer
med videregående skole eller tilsva-
rende, personer i småbyer og de
som tjener relativt lite som bruker
mest tid på gratisarbeid.

Instruktorer/trenere bruker
mest tid
De som bruker tid til instruksjon og
trening av medlemmer, bruker mest
tid, hele 81 timer per år. Særlig er
det mennene som bruker mye tid:
90 timer mot kvinnenes 64 timer.
De som bruker tid på administra-
sjon og styreverv, bruker i gjen-
nomsnitt 69 timer. Også her er det
mennene som bruker mest tid, 80
timer mot kvinnenes 49 timer. Per-
soner som er opptatt med dette i
mindre byer, bruker i gjennomsnitt
hele 105 timer til dette per år. De
som er med på dugnader, vedlike-
hold, transport og så videre er de
som bruker minst tid, 34 timer per
år. Her er det bare liten forskjell
mellom menn og kvinner.

16 prosent av medlemmene
trener aldri
Etter å ha sett på hvilke utenom-
idrettslige aktiviteter medlemskap i
idrettslag fører med seg, kan det
være på sin plass å se om dette har
sammenheng med idrettslige akti-
viteter. Vi kan slå fast at det er at-
skillig færre som aldri trener eller
mosjonerer blant dem som er med-
lem av et idrettslag enn blant dem
som ikke er medlem.

Blant medlemmene er det likevel
16 prosent som aldri trener, blant
menn er det 20 prosent og blant
kvinner i overkant av 10 prosent.
Blant medlemmer i alderen 67-79
år er det hele 40 prosent som aldri
trener eller mosjonerer. Blant de
som trener daglig, er heller ikke
forskjellen så stor. Blant medlem-
mer er det 10 prosent som trener
daglig, blant de som ikke er med-
lem i noe idrettslag har dagligtre-
nerne en andel på 6 prosent.

Man kunne godt tenke seg at det
innenfor idrettslagene er noen som
er aktive med på trening og mosjon
og andre som tar seg av det praktis-
ke gratisarbeidet. Slik er det ikke.
Andelen aktive mosjonister er like
stor blant dem som er med på gra-
tisarbeid som blant dem som ikke
er det. Dessuten er det slik at de
som deltar i gratisarbeid, trener noe
oftere enn de andre. Det er altså en
gruppe medlemmer som både tre-
ner ofte og samtidig er med på å
holde idrettslaget i gang, og en
gruppe som ikke gjør noen av de-
lene. Heldigvis for lagene er den
første gruppen omtrent 40 prosent
av medlemsmassen, den siste er på
bare 5 prosent.
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Trening og mosjon:

Kvinner og menn er like
aktive

Kvinner og menn er gjennomgående nesten
like ivrige til å trene og mosjonere, selv om
det er store forskjeller i hva de gjør når de skal
svette ut. Yngre trener klart mer enn eldre,
men de eldre ser ut til å bli sprekere. Høyt
utdannete trener klart mest, og ser ut til å på-
virke sine barn til å gjøre det samme. Artikke-
len forteller også hvem som gjør hva, hvor
ofte de gjør det, hva det koster og hvor lett
tilgjengelige tilbudene er.

Odd Frank Vaage

Helt fram til midten av dette år-
hundret har deltakelse i sport og
idrett vært sterkt påvirket av sosiale
skillelinjer som alder, kjønn, utdan-
ning og sosial klasse. Personer som
var opptatt med idrett har helst
vært unge, menn og velutdannete
medlemmer av middel- eller over-
klassen (Lamprecht og Stamm
1996).

Kortere arbeidsdager og høyere løn-
ninger har siden 1950-åra ført til
mer tid og penger til fritidsaktivite-
ter. Idrettsaktiviteter har også fått
en ny betydning ved at de nå i stør-
re grad blir knyttet sammen med
sosiale verdier som helse, utseende,
følelse av fellesskap og kreativitet.
Idrett og friluftsaktiviteter blir også
sett på som et hjelpemiddel til å lo-
se sosiale og personlige problemer.
Et tredje moment er at idrett i sta-
dig større grad er blitt forretning:
"Idrettsdeltakelse er blitt gjennom-
syret av et mangfoldig og aggressivt
forretningsliv der hovedmålet er å
selge produkter og skape fortjenes-
te, og dette har de lykkes med."
(Sage 1990)

Demokratisering av sport og
idrett
Selv om tradisjonelle tenkemåter på
dette feltet i noen grad har forsvun-

net, ser det ut til at to motstridende
prosesser fungerer samtidig. For
det første foregår det en prosess
som fanger opp og inkluderer sta-
dig flere. Dette kan vi se på som en
del av den generelle demokratise-
ringsprosessen i samfunnet: Stadig
flere ser på seg selv som en del av
idrettssystemet ved at de deltar i
idrettsaktiviteter, kjøper idrettsut-
styr og bruker idrettssymboler.

Men siden demokratisering ikke ba-
re betyr større deltakelse, men også
muligheten til å bestemme hvordan
deltakelsen skal være, i hvilken
sammenheng den foregår og hvil-
ken betydning den har for utøver-
ne, foregår det også en prosess som
delvis nøytraliserer demokratise-
ringsprosessen. Skillelinjene innen-
for idretten uttrykkes ved en øken-
de mangel på fellesskap, selv om
mulighetene øker. På den måten
inneholder de nye mulighetene i

idretten også nye former for sosiale
forskjeller og begrensninger. Det er
forskjeller mellom spesielle idretter,
hvor idrettsaktivitetene finner sted,
motiver, og mellom det som går for
å være "virkelig idrett" og det som
ikke gjør det. Ifølge Bourdieu
(1978) er moderne masseidrett
med sitt vide spenn av ulike aktivi-
teter et ideelt område for å anskue-
liggjøre sosiale forskjeller.

I denne artikkelen skal vi se om de
trekkene som her er skissert gjen-
speiles i nordmenns idretts- og mo-
sjonsaktiviteter. I hvilken grad kan
vi snakke om at det norske idrettsli-
vet er demokratisert?

To av tre mosjonerer minst en
gang per måned
Blant den norske befolkningen i al-
deren 16-79 år oppgir 64 prosent at
de trener minst én gang per måned.
28 prosent utfører aldri noe de vil

Datagrunnlag
Artikkelen er basert på data samlet inn i SSBs Levekårsundersøkelse 1997. Hovedun-
dersøkelsen var besøksintervju med et representativt utvalg av den norske befolknin-
gen i alderen 16-79 år på 3 363 personer. Et utvalg av disse, 1 725 personer, fylte ut
et tilleggsskjema om fritidsbruk. Et utvalg av barna i de voksnes husholdninger, 286
personer i alderen 6-15 år, fylte også ut et slikt skjema.

For nærmere dokumentasjon av undersøkelsesopplegget, se Sundvoll og Teigum
(1998).



Tabell 1: Hvor ofte man driver med fysisk aktivitet for å trene eller
mosjonere, etter alder. Prosent

Aldri
1-2

Sjeldnere enn
hver md.

1-2 ganger
i md.

1 gang
i uka

2-4 ganger
i uka

Omtrent
daglig

6-10 år 12 2 4 37 31 12
11-15 år 6 4 4 14 57 14
16-24år 13 9 10 15 44 9
25-44år 21 10 13 22 27 7
45-66år 35 5 10 17 27 6
67-79 år 51 4 6 11 18 10

Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997

Tabell 2: Hvor ofte man driver fysisk aktivitet for å trene eller mosjonere,
etter kjønn blant barn og voksne. Prosent

Aldri
Sjeldnere enn

hver md.
1-2 ganger

i md.
1 gang

i uka
2-4 ganger

i uka
Omtrent

daglig

6-15 år
Alle 10 3 4 26 43 13
Gutter 12 4 4 19 44 15
Jenter 8 2 4 32 44 11

16-79 år
Alle 28 8 11 18 28 7
Menn 29 9 11 16 27 8

Kvinner 27 6 11 21 29 7

Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997
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kalle trening eller mosjon i løpet av
et år, mens 7 prosent trener daglig.
Det ser altså ut til at vi kan operere
med begrepet "to tredjedelssamfun-
net" i det minste på dette området.

Alder den viktigste faktoren
Alder er blitt sett på som den vik-
tigste enkeltfaktoren som påvirker
deltakelse og interesse for idrett og
fysisk aktivitet. Deltakelse i idretts-
aktiviteter er omvendt relatert til
alder. Lamprecht og Stamm (1996)
peker på at omfanget av idrettsakti-
viteter generelt synker fra de tidlige
20-åra. Denne synkende idrettsakti-
viteten med alderen er hovedsake-
lig bestemt av sosiale normer, kul-
turelle forventninger og endringer
gjennom livsløpet.

Halvparten av 67-79-åringene
mosjonerer aldri
Vår undersøkelse viser tydelig noen
av de samme tendenser. Andelen
som ikke driver med fysisk aktivitet
for å trene eller mosjonere, øker
med alderen, hvis vi ser bort fra de
yngste. Disse er på alle måter mer
fysisk aktive enn voksne, men akti-
viteten kalles heller lek enn trening
og mosjon.

Dersom vi slår sammen kategoriene
og definerer de som trener to gan-
ger i uka eller mer som "aktive
mosjonister", er det barn i alderen
11-15 år som er mest aktive: Nesten
tre av fire barn i den aldersgruppen
trener ofte. Blant ungdommen i
alderen 16-24 år er det i overkant
av halvparten som trener, mens det
blant personer i yrkesaktiv alder er
omtrent en av tre som trener ofte.
Blant de eldste mosjonerer halvpar-
ten svært sjelden eller aldri. Likevel
er nesten 30 prosent av dem det vi
kan kalle aktive mosjonister. Dess-
uten er det en svært aktiv kjerne
blant dem som trener omtrent dag-
lig. Dette er en like stor andel som
blant de yngre. Det er altså store

variasjoner i treningshyppigheten
blant de eldste.

Kjønn den andre viktige
faktoren
I begynnelsen av det 20. århundre
ble kvinner ansett for ikke å være i
fysisk stand til anstrengende tre-
ning, og var mer eller mindre bann-
lyst fra idrettskonkurranser. Forkla-
ringen på lavere deltakelse i fysiske
aktiviteter blant eldre mennesker
og kvinner har vært nokså lik. I
begge tilfeller har redusert deltakel-
se i det minste delvis hatt sin årsak
i rådende normer og kulturelle for-
ventninger like mye som spesifikke
leveforhold.

En undersøkelse gjennomført i
Sveits i 1990 (Lamprecht og Stamm
1996) viser at det har funnet sted
en demokratisk utvikling de siste

20-30 åra. Andelen som utøver
idrett blant kvinner og menn og
blant ulike aldersgrupper har nær-
met seg hverandre. At forskjellen i
aktivitetsnivå mellom kjønnene er
liten, bekreftes i vår undersøkelse. I
Norge i siste del 1990-tallet er det
faktisk slik at kvinner er mer aktive
mosjonister enn menn.

Forskjellen mellom kvinner og
menn er ikke stor: Det som skiller
er at noen flere kvinner enn menn
oppgir at de trener en gang i uka.
Ellers er den generelle mosjons- og
treningsaktiviteten temmelig iden-
tisk; vi kan snakke om full likestil-
ling.

Også blant barna, hvor aktiviteten
er høyere enn blant de voksne, er
det liten forskjell mellom kjønnene.
Mer enn 80 prosent trener eller
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mosjonerer minst en gang per må-
ned. 10 prosent trener aldri og 13
prosent trener omtrent daglig. Jen-
tene er noe mer aktive enn guttene:
Under 80 prosent av guttene trener
en gang i uka eller mer, mens det
gjelder nærmere 90 prosent av
jentene.

Eldre kvinner mest passive
Generelt sett er det ikke store for-
skjeller i trenings- og mosjonsaktivi-
teten mellom kjønnene i ulike
aldersgrupper. I aldersgruppen
6-10 år er det en større spredning i
treningsaktiviteten blant gutter enn
blant jenter: Det er en større andel
blant guttene enn blant jentene
som ikke trener i det hele tatt, men
det er også en større andel blant
guttene som trener daglig. Blant
den eldste aldersgruppen er det 56
prosent av kvinnene som aldri tre-
ner, mens andelen blant menn er
45. Det er altså eldre kvinner som
er de mest passive.

Utdanningen er betydningsfull
for aktiviteten
I et demokratiperspektiv er folks
utdanning også en tradisjonell
grensesetter. Slik ser det fortsatt ut
til at det er innenfor idrettsområ-
det. Mer enn 40 prosent av perso-
ner med bare grunnskole mosjone-
rer aldri, mens 30 prosent av dem
trener minst to ganger per uke.
Blant personer med høyere akade-
misk utdanning er det under 20
prosent som aldri mosjonerer, og
over 40 prosent trener minst to
ganger per uke. Utdanningen betyr
derfor mye for treningsaktiviteten.

Vi finner også en forskjell når det
gjelder alder. På alle alderstrinn
unntatt 16-24 år, er det flere aktive
blant de med høyere utdanning enn
blant de andre, og flere som trener
minst to ganger i uka. Blant perso-
ner i alderen 45 år og over er det
langt flere med bare grunnskole

Figur 1: Andel som aldri trener
eller mosjonerer eller trener
minst to ganger per uke, etter
utdanning i ulike aldersgrupper.
Prosent
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Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997

eller videregående skole som ikke
trener i det hele tatt, og langt færre
som trener minst to ganger per uke
enn blant dem med høyere utdan-
ning. Det ser ut til at ideen om "det
sunne liv" i størst grad har slått
gjennom blant de velutdannede.
Samtidig må vi anta at personer
med høy utdanning befinner seg
innenfor yrkesgrupper som har lite
manuelt arbeid, og derfor i større
grad har behov for og kapasitet til å
mosjonere etter at arbeidsdagen er
over.

Som foreldre så også barn
Denne forskjellen i treningsaktivitet
etter utdanning finner vi også hos
barna, eller rettere sagt når vi ser

på utdanningen til barnas foreldre.
Blant barn i alderen 6-15 år med
foreldre uten videregående utdan-
ning trener mer enn hver tiende
person aldri, og under 80 prosent
trener minst en gang per uke. Blant
dem som har foreldre med høyere
utdanning, er det bare 3 prosent
som aldri trener og hele 95 prosent
trener minst en gang per uke. Det
ser derfor ut til at personer med
høy utdanning ikke bare mosjone-
rer mer enn andre, de påvirker også
sannsynligvis barna sine til å trene.

Det er også en viss sammenheng
mellom trening blant barn og
foreldrene deres. Blant barn som
har foreldre som trener minst to
ganger i uka, er det over 60 prosent
som selv trener like mye. Blant barn
som har foreldre som sjelden eller
aldri trener, er det godt under 50
prosent som trener så mye. Det er
også slik at de som har unge foreld-
re trener noe mindre enn de som
har eldre foreldre. Dette ser ut til å
være uavhengig av om barna er
små (6-10 år) eller store (11-15 år).

Mest trening i storbyene
Det er ikke grunnlag i tallmaterialet
for å si at treningshyppigheten
blant barn er avhengig av bosteds-
strøk. Blant de voksne er det deri-
mot en noe større sjanse for at man
trener ofte hvis man bor i en større
by, enn om man bor i et lite bebygd
område. Blant dem som bor i stor-
byene, er det over 40 prosent som
trener to ganger i uka eller mer.
Blant dem som bor i spredtbygde
strøk, er andelen under 30 prosent.
I en viss grad kan dette skyldes at
tilbud som helsestudio og idrettsan-
legg er lettere tilgjengelig i de mest
tettbygde områdene.

Det er også sannsynlig at bybefolk-
ningen, der over halvparten har
nokså stillesittende funksjonæryr-
ker, er mer opptatt av trening og

if•

16-24 år

Grunn-/videre-
gående skole

Universitet/
høgskole

25 -44 år

Grunn-/videre-
gående skole

Universitet/
høgskole

45 -66 år

Grunn-/videre-
gående skole

Universitet/
høgskole

67 -79 år
Grunn-/videre-
gående skole

Universitet/
høgskole
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mosjon enn de som bor på lands-
bygda, der yrkeslivet er mer preget
av manuelt arbeid. Blant funksjo-
nærer, både de på lavere og høyere
nivå, er det nesten 40 prosent som
trener minst to ganger i uka. Blant
arbeidere, selvstendige og pensjo-
nister er det derimot under 30 pro-
sent som trener så mye. Elever og
studenter er likevel de som trener
mest. Nesten 60 prosent av dem
trener minst to ganger i uka.

Eldre enslige trener minst,
unge enslige trener mest
Livsfase har også betydning. De
som trener minst, er særlig enslige
eldre, men også eldre i parforhold.
Personer i husholdninger med små
barn trener mindre enn de som har
barn i skolepliktig alder. De som
trener mest, er unge enslige og un-
ge i parforhold uten barn. De har
færre forpliktelser og mer tid til å ta
vare på seg selv og sin egen helse.

Formen for aktivitet er
betydningsfull
Når vi skal se på skillelinjer i folks
idrettsaktivitet i dag, er det ikke
bare aktivitetsgraden i seg selv som
er av interesse, men også forholdet
mellom ulike typer idrettsaktivite-
ter. Lamprecht og Stamm (1996)
påpeker at vi bør forvente at kvin-
ner og eldre deltar på andre idretts-
områder enn menn og yngre delta-
kere. Den tradisjonelle definisjonen
av idrett, som en konkurranseorien-
tert fysisk aktivitet hovedsakelig or-
ganisert i foreninger, vil fremdeles i
særlig grad være en arena for yngre
menn. Kvinner og eldre personer
har en tendens til å erobre de "nye"
idrettsområdene, det vil si forskjel-
lige former for avkobling eller rek-
reasjon som nå etter hvert blir ak-
septert som idrett. Denne oppdelin-
gen mellom ulike aldersgrupper og
mellom menn og kvinner henger
fremdeles sammen med tradisjonel-
le normer og forventninger.

I denne sammenheng har den øken-
de utvidelsen av idrettsområdet
vært med på å skape idrettsaktivite-
ter for spesielle grupper. Andre un-
dersøkelser på dette feltet har også
vist at kvinner ikke er underrepre-
sentert som idrettsdeltakere i friti-
den, og eldre personer ikke holder
seg unna mosjonsaktiviteter; men
at kvinner og eldre er mer opptatt
av aktiviteter som kan oppfattes
som alders- og kjønnsbestemt.

Voksne går mest, barna
svømmer eller sykler
I vår undersøkelse ble de som had-
de svart at de trente eller mosjoner-
te minst én gang i måneden eller
mer, spurt om hvilke aktiviteter de
driver med minst en gang i mane-
den (når det er sesong for det).
Blant de voksne er det gang/marsj
som er den idrettsaktiviteten de
fleste mosjonistene deltar i. Dernest
følger sykling, svømming, skiturer,
og jogge-/løpeturer. Mer enn en av
tre er med i slike aktiviteter. I un-
derkant av hver fjerde mosjonist er
aktiv innenfor styrketrening, aero-
bics/gymnastikk/trimgrupper og
slalåm/telemark/snowboard. 16
prosent spiller fotball. Rundt 5 pro-
sent driver enten med ulike former
for dans, squash, golf, handball,
tennis eller ishockey/bandy.

Blant barna ligger gjennomsnittsan-
delen høyere for de enkelte aktivi-
tetene enn blant de voksne. Det
viser at en stor andel av barna er
med på flere aktiviteter per måned
enn det voksne er. Blant barna er
andelen aktive størst innenfor
svømming, sykling og skiturer.
Godt over halvparten av barna i al-
deren 6-15 år er aktive innenfor
disse grenene i løpet av en måned
når det er sesong for det. Nesten
halvparten er også aktive med fot-
ball. 25-30 prosent holder på med
gang/marsj, slalåm/telemark/
snowboard og jogge-/løpeturer.

fabell 3: Andel som driver 111111W1
.egelmessig med ulike idretts- 	 40
yener blant dem som trener
ninst en gang i måneden. 6-15
ir og 16-79 år. Prosent

6-15 år 	 16-79 år

25
56

5
60
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5

1 0
17

21
	

23

48
	

16

11
1,Mt***,-nVALD-q

5
14 	 12

' Tennis og squash for barn
. =Spørsmålet er ikke stilt
Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997

Rundt en av fem holder på med
aerobics/gymnastikk, håndball, ska-
teboard eller styrketrening. Om-
trent en av ti driver med ishockey/
bandy, dans eller tennis/squash.

Kvinnene dominerer aerobics,
mennene fotball og ishockey
En del av aktivitetene er typisk
kvinnelige, andre mannlige, mens
noen fanger opp begge kjønn i om-
trent like stor grad. Kvinnene har
høyest andel blant dem som deltar
innenfor idrettsgrener der konkur-
ransemomentet er lite eller helt fra-
værende. Det å komme "i form" ba-
de helsemessig og billedlig priorite-
res. Dette gjelder gang/marsj, og
kvinner er temmelig dominerende
innenfor aerobics/gymnastikk/trim-
parti. Handball er den eneste kon-
kurransegrenen der andelen blant
kvinner er noe høyere enn blant
menn.

Jogge-/løpeturer
Skiturer/lar grenn
Slalåm, telemark,
snowboard
Svømming
Sykling
Gang/marsj
Folke-/selsi<apsdans,
(jazz)ballett
Skateboard/rollerblades
Aerobics, gym'.
trim pari
Styrketreni
Fot,baH
Handball
Ishockey, bandy
Annen lagidrett
Tennis'
Squash
Golf
Annet

JF
31

34
38

21
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Generelt kan vi si at menn mer enn
kvinner, er opptatt av idrettsgrener
der opplevelse av fart og spenning
er et viktig element. Ved siden av
jogging er det derfor skiaktiviteter
og konkurransegrener som fotball
og ishockey/bandy som dominerer.
Menn driver også mest med tennis,
squash og golf. Svømming, sykling
og styrketrening ser ut til å være
mer kjønnsnøytrale aktiviteter.

Dans nesten bare blant jenter
Blant barna finner vi igjen noen av
de samme trekkene som blant de
voksne. Jentene er fullstendig
dominerende innenfor dansen og
aerobics. Selv om det etter hvert
har blitt populært med fotball også
blant jenter, en av fire jenter trener
innenfor denne grenen, er det frem-
deles guttene som dominerer. Over
70 prosent av de guttene som tre-
ner, spiller fotball minst en gang
per måned. Ellers er det som blant
mennene ishockey/bandy, slalåm,
langrenn og jogging/løpeturer som
i større grad appellerer til gutter
enn jenter. Den nokså nye grenen
skateboard/rollerblades er også en
aktivitet som helst appellerer til
gutter. Også blant barna er aktivite-
ter som sykling, svømming og styr-
ketrening forholdsvis kjønnsnøytra-
le. Håndball og tennis er aktiviteter
som i større grad er felles for gutter
og jenter enn for voksne menn og
kvinner.

Barn er mer aktive enn voksne
innenfor de fleste idrettsgrenene.
Det gjelder langrenn, svømming,
dans, fotball og handball. Slalåm,
ishockey og tennis fanger i størst
grad opp de større barna (10-15 år)
og ungdommen. Jogge-/løpeturer,
aerobics og styrketrening har ster-
kest nedslagsfelt blant de unge og
yngre voksne. Gang/marsj er den
grenen hvor deltakerne helst er
blant de unge voksne og de eldre
opp til 67 år, men de som er 67 år

og eldre er også mest representert
innenfor denne grenen. Ellers er
alle aldersgrupper godt represen-
tert både innenfor svømming, syk-
ling og langrenn.

Høyest gjennomsnittsalder i
gang/marsj og dans
Ser vi på aldersgruppen 16-79 år,
det vil si at barna holdes utenfor, er
gjennomsnittsalderen høyest blant
de som driver med gang/marsj og
dans, nemlig 42 år. I det øvre sjikt
ligger også langrenn, sykling, svøm-
ming og golf, med gjennomsnittsal-
der på 37-39 år. Noe under ligger
tennis, aerobics og jogging med
34-35 år og styrketrening med
32 år. Slalåm og squash ligger på
29 år. Nederst ligger lagidrettene
fotball, håndball, ishockey og andre
lagidretter med en gjennomsnittsal-
der på 26-27 år. Vi ser altså at det
er de mest konkurransepregete og
fysisk mest krevende idrettsgrenene
som mest appellerer til de unge.

Gjennomsnittsalderen blant menn
og kvinner er nokså lik blant delta-
kerne i de ulike idrettsgrenene.
Blant menn som spiller fotball og
håndball, er den høyere enn blant
kvinner som driver med disse idret-
tene. Derimot er alderen blant kvin-
nelige tennisspillere høyere enn
blant menn.

Langrenn helst for dem med
høyere utdanning
De fleste idrettsgrener fanger i nes-
ten like stor grad opp personer med
ulik utdanning. Den eneste grenen
hvor det er helt tydelig at høy ut-
danning betyr større deltakelse, er
langrenn. Mens under 30 prosent
av mosjonistene med bare grunn-
skoleutdanning går langrenn, er an-
delen blant dem med høyere uni-
versitets- eller høgskoleutdanning
på over 50 prosent. Samme tenden-
sen, men noe svakere, gjelder syk-
ling. Blant barna er det bare tennis

som peker seg ut. Barn som har for-
eldre med høyere utdanning, spiller
i større grad tennis enn de som har
foreldre uten høyere utdanning.

Heller ikke husholdningsinntekten
har noen avgjørende betydning for
hvilke idrettsgrener man deltar i.
Igjen er det skiidretten som skiller
seg ut. Både langrenn og alpint utø-
yes i større grad blant dem med høy
husholdningsinntekt enn blant dem
med lav. Ellers er det slik at de som
har høy inntekt, også i større grad
deltar i tennis, squash og golf.

Hytteeiere trener mest på
langrennsski
En forklaring på at det er de med
høy utdanning og inntekt som helst
går langrenn, kan være at snøfor-
holdene i lavlandet på Østlandet de
siste åra har vært dårlige. Man må
kunne komme seg til høyereliggen-
de strøk for å benytte skiene. Da er
det en fordel med tilgang til hytte.

Det er en helt klar sammenheng
mellom det at husholdningen dispo-
nerer hytte og mosjonering med
langrennsski. Blant de som har hyt-
te, er det over 50 prosent av mosjo-
nistene som trener på langrennsski,
mens andelen er 35 blant de som
ikke har hytte i husholdningen. Når
det i tillegg er slik at de som dispo-
nerer hytte, gjennomgående har
høyere utdanning og husholdnings-
inntekt enn de som ikke har hytte,
er det kanskje ikke helt tilfeldig at
vi finner en sammenheng mellom
sosial status og langrenn.

Alpint i byene, langrenn på
bygdene
Mens mosjonistene i spredtbygde
strøk har størst andel langrennslø-
pere, har alpint størst omfang blant
dem som bor i byene. Aktiviteter
knyttet til anlegg, slik som aero-
bics/gymnastikk/trimparti, tennis,
squash og golf, er også mest
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utbredt blant mosjonister i byene.
Blant barn er håndball mindre
populært i storbyene og spredtbyg-
de strøk enn i småbyer og andre
tettbygde områder. Skiaktiviteter er
særlig populært i Oslo-regionen og
Trøndelag, mens fotballen i særlig
grad utøves i Agder/Rogaland.

Mest trening i gang/marsj
Hittil har vi sett på andelen som
deltar innenfor ulike idrettsgrener.
Et mer utfyllende bilde vil vi få når
vi ser på hvor mange ganger
utøverne innenfor de ulike grenene
trener per år. Blant de voksne er
det de som mosjonerer i gang/
marsj som trener mest per år. De
trener i gjennomsnitt mer enn 60
ganger. De som holder på med styr-
ketrening og håndball trener om-
trent 50 ganger. De som trener

Tabell 4: Antall ganger per år
man driver med ulike idrettsgre-
ner blant dem som trener minst
en gang i måneden. 6-15 år og
16-79 år

	Alle	 Alle
	6-15 år 	 16-79 år

Jogge-/lopeturer 24 44
Skiturer/langrenn 12 14

telemark,
snowboard 13 10
Svømming 33 21-
Sykling 54 39
Gang/marsj 28 61-
Folke-/selskapsdans,
(jazz)ballett 26 17
Skateboard/rollerblades 25
Aerobics, gym, trim -,j1j1-.32 44
Styrketrening 46 53
Fotball 53 39
Håndball 33 50
Ishockey, bandy 19
Annen lagidrett
Tennis
Squash

20
11

33
13
16

Golf 19
Annet 38 52

' Tennis og squash for barn
. =Spørsmålet er ikke stilt
Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997

minst per år, er de som er opptatt
av de mer typiske sesongbetonte
idretter: Ishockey og langrenn,
tennis og slalåm. De trener omtrent
ti ganger per år.

Blant barna er det særlig de som
sykler, spiller fotball og styrketre-
ner som trener ofte. Blant dem er
det også innenfor de sesongbetonte
grenene at man trener minst.

Mer enn tre ulike idretts-
grener
De som trener/mosjonerer innenfor
en idrettsaktivitet, trener ikke nød-
vendigvis bare innenfor denne ene
aktiviteten. I gjennomsnitt trener
voksne mosjonister innenfor 3,4 uli-
ke aktiviteter per år, blant barna er
tallet 4,4. Det er ingen stor forskjell
mellom menn og kvinner og mel-
lom gutter og jenter på dette punk-
tet. Det er særlig de større barna og
de unge som sprer seg over flere
idrettsgrener. Mosjonistene i alders-
gruppen 16-24 år er opptatt med
fem forskjellige idrettsgrener sam-
me året. De eldre har nok med en
eller to ulike idrettsaktiviteter per
år.

Omtrent en av fem voksne er opp-
tatt av kun én type idrettsaktivitet
per år, mens bare halvparten så
mange barn konsentrerer seg om
kun én aktivitet. Blant de eldste er
det omtrent halvparten av mosjo-
nistene som bare er opptatt av én
aktivitet. Mens omtrent en av ti
voksne mosjonister trener innenfor
minst sju ulike aktiviteter per år,
gjelder det mer enn 30 prosent av
de unge i alderen 16-24 år og bare
1 prosent av dem i aldersgruppen
67-79 år.

Visse idrettsaktiviteter henger
sammen
Det er ikke tilfeldig hvilke forskjelli-
ge idrettsaktiviteter mosjonistene er
opptatt av. De som spiller fotball og

håndball er også de som jogger
mest. Jogging er vel ofte en del av
oppvarmingen til konkurranser. De
som driver med gang/marsj, er
derimot de som i minst grad jogger.
De som kjører alpint, er de som i
størst grad også går langrenn. Her
er vel både tilgang til og interesse
for vintersport en fellesnevner. De
som spiller håndball, som helst
foregår i vinterhalvåret, er de som i
minst grad går langrenn. De som
spiller squash er i særlig grad opp-
tatt av alpint, som begge deler pre-
ges av raskt tempo. De som holder
på med aerobics, trener i mindre
grad enn de andre med svømming.
De ser derfor ut til å være komple-
mentære grener. Flertallet av de
som driver med alle andre idretts-
grener, er også opptatt med syk-
ling, som altså kan kombineres med
det meste.

Nesten 3 000 kroner per år
Det er ikke gratis å trene og mosjo-
nere. Ifølge vår undersøkelse bru-
ker voksne mosjonister i gjennom-
snitt snaut 2 800 kroner per år på
disse aktivitetene. Da er utgifter til
utstyr, turer, startkontingenter,
medlemskap, billetter og så videre
tatt med. Barna bruker i gjennom-
snitt omtrent 500 kroner mindre
enn de voksne. Blant barna er for-
skjellen liten mellom gutter og jen-
ter. Blant de voksne er det mer enn
1 000 kroner mindre i utlegg for
kvinner enn for menn.

Unge gutter bruker mest
penger
Gutter i alderen 16-24 år er de som
i særlig grad bruker penger på tre-
ning/mosjon. For dem går mer enn
5 600 kroner til dette. Jentene i
samme aldersgruppe bruker godt
over 2 000 kroner mindre. Perso-
ner i aldersgruppen 67-79 år bruker
bare en tidel av det ungguttene gjør
til mosjon.
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Tabell 5: Utgifter i kroner til
trening/mosjon siste 12 måne-

	 4/
der, blant dem som trener minst
en gang i måneden, etter alder.
Avrundete tall

Alle Menn Kvinner

6-15 år 2 200 2 300 2 100
16-79 år 2 800 3 400 2 200

6-10 år 1 500 1 700 1 300
11-15år 2 900 2 900 2 900
16-24 år 4 500 5 700 3 300
25-44 år 3 300 3 900 2 700
45-66 år 1 700 2 300 1 200
67-79 år 560 550 570

Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997

Det er ingen direkte lineær sam-
menheng mellom folks hushold-
ningsinntekt og bruk av penger til
mosjonsaktiviteter. Det er likevel

Figur 2: Utgifter i kroner til
trening eller mosjon blant de

	
4/

som driver med de ulike
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de som tjener mest, som også bru-
ker mest til slikt. De som tjener
500 000 kroner eller mer, bruker
mer enn dobbelt så mye som dem
som har husholdningsinntekt på
under 300 000 kroner.

Det er ikke mulig å skille ut utgifter
i forhold til enkeltaktiviteten Men
ser vi på de som har oppgitt at de
mosjonerer innenfor de ulike aktivi-
tetsområdene, og ser på hvilke ut-
gifter de generelt har til sine aktivi-
teter, gir det et nokså godt bilde av
hvilke aktiviteter det brukes mest
og minst penger til.

Golfere bruker mest penger
De som spiller golf, er de som har
klart størst utgifter til sine trenings-
aktiviteter. Dette henger sammen
med at utstyret er dyrt, men også at
det er høye medlemskontingenter
for å få tilgang til en golfbane. Del-
takere i håndball, ishockey, squash
og tennis har også forholdsvis store
utgifter. Dette kan skyldes utstyr og
leie av lokaler for trening, men det
kan også henge sammen med at de
som driver med dette i stor grad
driver med andre idrettsaktiviteter
hvor det også er betydelige kostna-
der. De idrettsgrenene hvor utgifte-
ne er på 4 000 kroner eller mindre,
utmerker seg med at de til dels er
utendørsaktiviteter, at det ikke er
lagidretter hvor reiseutgifter kan
bety en del, og at det i liten grad er
organiserte aktiviteter. Dessuten er
det slik at de som utøver disse akti-
vitetene, er mindre aktive innenfor
andre grener i forhold til de som
har større utgifter.

Idrettsplasser og utmarksareal
lettest tilgjengelig
Vi har hittil sett på de aktivitetene
nordmenn utfører innenfor trening
og mosjon. En viktig forutsetning
for disse aktivitetene er tilgjengelig-
heten av anlegg og andre tilbud
hvor slike aktiviteter kan finne sted.

Figur 3: Avstand til ulike tilbud
for personer 16-79 år. Prosent
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Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997

Svært mange nordmenn har tilgang
til trenings- og mosjonstilbud
innenfor en rekkevidde på 20-30
minutter med bil. Atskillig færre
har slike tilbud innenfor gang- eller
sykkelavstand. Minst 90 prosent
kan komme til idrettsplass/fotball-
bane, større utmarksareal, svømme-
hall og idrettshall med en reise på
under 25 km. Derimot må 40 pro-
sent reise mer enn 25 km for å
komme til en golfbane. En tredel av
befolkningen har også lang reise til
nærmeste alpinanlegg. Minst 40
prosent kan komme seg til en
idrettsplass eller større utmarksare-
al til fots eller med sykkel. Dette
gjelder under 10 prosent av dem
som skal til alpinanlegg eller golf-
bane.

I et land som er så ujevnt som Nor-
ge, både topografisk og bosettings-
messig, er det naturlig at slike til-
bud ikke er like lett tilgjengelige

Idrettsplass, fotball-
bane, stadion

Større utmarksareal

Svømmehall eller
basseng

Idrettshall

Tilrettelagt
badeplass

Lysløype

Skytebane

Park, grøntområde
i by

Tennisbane

Alpinanlegg

Golfbane
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Ikke i noe bostedsstrøk er det mer
enn en av fem som har golfbane,
alpinanlegg eller skytebane mindre
enn 4 km unna. Skytebane ser for
øvrig ut til å være det tilbudet som
er jevnest fordelt i forhold til bo-
stedsstrøk; de aller fleste har gans-
ke lang vei dit.

Best tilgang til idrettsplass og
-hall på Sør- og Sørvestlandet
Det er ikke nødvendigvis slik at folk
i Oslo-området har best tilgang på
slike tilbud, mens det er dårligst i
Nord-Norge. Det er i Agder/Roga-
land det er størst andel av befolk-
ningen som har under 4 km til nær-
meste idrettsplass, større utmarks-
areal, idrettshall, tilrettelagt bade-
plass og park/grøntområde. Skyte-
bane er lettest tilgjengelig for dem
som bor i Trøndelag. Likevel har
befolkningen i Oslo/Akershus kor-
test vei både til svømmehall, tennis-
bane og alpinanlegg. Det er også
slik at befolkningen i Nord-Norge
har lengst vei til både idrettsplass
og golfbane. Tilgangen til lysløype
er omtrent like god i Nord-Norge
som på Østlandet.

Større utmarksareal brukes
mest
Hele to av tre voksne som bor
mindre enn 25 km unna et større
utmarksareal, benytter dette områ-
det til trening eller mosjon i løpet
av en 12-månedersperiode. I gjen-
nomsnitt bruker de det omtrent
hver 14. dag. Halvparten av dem
som har tilgang til park eller grønt-
områder i by, benytter dette i løpet
av et år. I gjennomsnitt benyttes det
omtrent hver tredje uke. Nesten li-
ke stor andel benytter tilrettelagte
badeplasser.

over alt. Likevel er ikke forskjellen i
tilgjengelighet spesielt stor når vi
ser på storbyer, mindre byer og
tettsteder. Men de som bor i spredt-
bygde strøk, har i særlig grad lang
vei til ulike treningstilbud. Likevel

er det også i spredtbygde strøk
minst én av fem som har under 4
km til idrettsplass, større utmarks-
areal, lysløype og tilrettelagt bade-
plass.

En av fire som bor mindre enn 25
km unna en lysløype, benytter dette
tilbudet. Omtrent en av fem be-
nytter idrettsplasser, det samme
gjelder idrettshaller. Men mens
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Tabell 6: Andel av de som bor under 25 km unna som bruker trenings-/
mosjonstilbud og antall ganger de bruker dem, etter alder

6-15 år 16-79 år

Andel Antall Andel Antall

Idrettsplass, fotballbane, stadion 63 21,1 19 7,6
Større utmarksareal
Svømmehall eller -basseng

81
86

24,8
17,8

66
33

26,4
6,7

Idrettshall 57 20,3 19 9,7
Tilrettelagt badeplass 85 18,9 47 8,5
Lysløype 54 5,0 25 5,4
Skytebane . 8 1,9
Park, grøntområde i by 57 26,9 50 19,9
Tennisbane 16 1,8 6 1,4
Alpinanlegg 35 3,2 12 1,7
Golfbane 5 2,0

•=Spørsmålet er ikke stilt
Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997

Figur 4: Hvor ofte brukes gate-
tun/stille vei, balløkke/akebakke
egnet for barn og lekeplass med
apparater blant barn som har
disse tilbudene innen en km fra
hjemmet, etter alder. Prosent

11-15 år

Gatetun,
stille vei

6-10 år

11-15 år

Ballokke,
akebakke

6-10 år

11-15 år

Lekeplass
m/apparater
6-10 år

lysløyper i gjennomsnitt benyttes
5,4 ganger per år, benyttes idretts-
plasser og idrettshaller henholdsvis
7,6 og 9,7 ganger. Denne forskjel-
len skyldes nok at bruken av lysløy-
per er klart sesongpreget.

Noen flere enn hver tiende person
med tilgang til alpinanlegg benytter
det i løpet av en 12-månedersperio-
de. Færre benytter en tilgjengelig
skytebane eller tennisbane. Bare en
av tyve benytter golfbane hvis de
har en tilgjengelig innen for 25 km.
Når disse tilbudene brukes lite,
skyldes dette neppe bare mangel på
interesse.

Flest barn bruker svømmehall,
badeplass og utmark
I aldersgruppen 6-15 år er bruksan-
delen høyere enn i den voksne gjen-
nomsnittsbefolkningen for alle til-
budene. (Barn er ikke spurt om
bruken av golfbaner og skyteba-
ner.) Godt over 80 prosent benytter
svømmehall, tilrettelagte badeplas-
ser og større utmarksareal. I under-
kant av 60 prosent benytter en til-
gjengelig park eller et grøntområde.
Likevel blir dette mest brukt, med
over 25 ganger per år. Over dobbelt
så mange barn som voksne benytter

lysløyper, alpinanlegg og tennisba-
ner. Tennisbaner er likevel det til-
budet barna i minst grad benytter;
1,8 ganger per barn i året.

Hvilke trenings- og mosjonstilbud
som benyttes mye og lite, varierer
ikke så mye med alder. I alle alders-
grupper er det større utmarksareal
som benyttes av flest. Blant perso-
ner 25 år og over er det også dette
tilbudet som blir oftest benyttet.
Blant de unge i alderen 16-24 år er
det likevel idrettshallene som blir
mest brukt, med i gjennomsnitt
25,8 ganger per år. I alle alders-
grupper er det golfbaner, tennisba-
ner og skytebaner som blir minst
brukt.

To av tre har gang-/sykkelvei
nær hjemmet
To av tre personer har gang- eller
sykkelvei innen én km fra boligen.
Dette gjelder både barn og voksne.
Mens det i byene og andre tettbyg-
de strøk er omtrent 80 prosent som
har så kort avstand til et slikt til-
bud, gjelder det bare en av fire
blant dem som bor i spredtbygde
strøk. De som bor innen én km har i
gjennomsnitt 230 meter til nærmes-
te gang- og sykkelvei.

0 	 20 40 60 80 100
Prosent

• Daglig 	• Ukentlig

E Månedlig E Sjeldnere

Kilde: Levekårsundersøkelsen 1997

De yngste og de eldste bruker
gang-/sykkelvei mest
Nesten to av tre barn i alderen 6-15
år bruker gang-/sykkelvei mer eller
mindre daglig hvis den er innen én
km fra hjemmet. Bruken er særlig
stor blant de eldre barna. Blant de
voksne er det i gjennomsnitt en av
tre som bruker et slikt tilbud daglig
dersom de har det i nærheten. Det
er særlig unge og eldre som bruker
et slikt tilbud mye. Mens om lag en
av fire i aldersgruppen 67-79 år
bruker dette tilbudet månedlig eller
sjeldnere, er det mer enn en av tre i
aldersgruppen 25-44 år. Både blant
barn og voksne er det liten forskjell
mellom kjønnene i bruken av
gang-/sykkelvei.

Blant barna er det nesten åtte av ti
som sier de har gatetun eller stille
vei de kan leke i innen én km fra
hjemmet. Omtrent like mange bor i
nærheten av en balløkke, akebakke
eller lignende, mens noe mer enn
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sju av ti bor i nærheten av en leke-
plass med apparater.

Tre av fire småbarn leker i
gatetun eller stille vei daglig
Tre av fire barn i alderen 6-10 år er
dagligbrukere av gatetun eller stille
vei hvor de kan leke, dersom de har
dette innen en km fra hjemmet.
Blant eldre barn er det 50 prosent
som bruker et slik tilbud daglig. I
underkant av 30 prosent benytter
nærliggende ballokker eller akebak-
ker daglig, mens omtrent 25 pro-
sent benytter lekeplasser med appa-
rater så ofte. Mens 30 prosent av
småbarna sjelden eller aldri benyt-
ter nærliggende lekeplasser, er an-
delen omtrent 50 prosent blant de
eldre barna.

Mens omtrent 70 prosent av gutte-
ne benytter gatetun eller stille vei
daglig, gjelder det bare i overkant
av 50 prosent av jentene. Guttene
bruker også ballokker og akebakker
mer en jentene. Derimot er jentene
i stone grad dagligbrukere av leke-
plasser med apparater.
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Milano-Kongsvinger uten
retur

Dag Ellingsen 	 Ikke alle vet at 377 av arbeidsplassene på
	  Kongsvinger er i Statistisk sentralbyrås byg-

ning tett ved skogkanten. Enda færre vet at en
av lederne er kvinne, filolog og født og opp-
vokst i Milano.

A bla i telefonkatalogen for de
byråansatte på Kongsvinger er en
fonetisk fryd. Du skjønner hvor folk
kommer fra når de heter Smogeli,
Skarateppen eller Vassenden. Men
så stusser du litt. De fleste har ur-
norske fornavn; Anne, Kåre, Solfrid
og Ashild. Men inn sniker det seg
en Elisabetta med Vassenden til
etternavn. Hvilken historie ligger
bak?

Italiener som liker norsk
distriktspolitikk
- Jeg kom til Norge for å studere
norsk i 1981. Så traff jeg en nord-
mann, vi giftet oss, og han fikk jobb
i SSB på Kongsvinger. Der hadde de
jobb til meg også, forteller Elisa-
betta Vassenden, og har ikke lyst til
å si noe mer om den saken. Andre
kan fortelle om en bestemor som
vekket interessen for Norge, og en
oldefar som var Ibsen-fan. Elisabet-
ta vil heller snakke om fordelene
ved norsk distriktspolitikk:

- Det er flott at ikke alle arbeids-
plasser i staten ligger i Oslo. Jeg
liker idealene om distriktspolitikk
og desentralisering. Det er flott at
Kongsvinger har en slik stor ar-
beidsplass som SSB.
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- Men blir det ikke mange timer pa
toget mellom Oslo og Kongsvinger?

- Det blir jo noe mer reising enn om
vi hadde vært i Oslo, men jeg tror
alle er vant til det. Det bare er sånn
at det tar den tiden. Så lærer vi oss
å samle flest mulig møter på en dag
når vi er i hovedstaden. Problemet
er ofte at det ser ut som om turen
fra Oslo til Kongsvinger er lengre
for Oslofolk enn den motsatte turen
er for oss. Reisebyrden kunne vært
jevnere fordelt.

Til Kongsvinger kom Statistisk sent-
ralbyrå i forbindelse med folketel-
lingen i 1960. Virksomheten ble
godt mottatt i nærmiljøet, og ek-
spanderte gjennom 1970-tallet. I
dag er "Statistikken" en av kommu-
nens største arbeidsplasser.

Statistisk sentralbyrå er organisert
med en direktør på toppen. Han har
seks avdelingsdirektører under seg,
som igjen har ansvaret for til
sammen snaut 30 seksjoner med
hver sin seksjonssjef på toppen. På
Kongsvinger er det én hel avdeling,
men også mange seksjoner som har
avdelingsfellesskap med andre sek-
sjoner som ligger i Oslo. Noen av
seksjonene er også delt med nær
100 km reisevei mellom seg.

Den seksjonen som Elisabetta Vass-
enden er leder for, er en av Byråets
aller største med sine 45 medarbei-
dere. Den heter Seksjon for befolk-
nings- og utdanningsstatistikk, og
inneholder et konglomerat av ar-
beidsfelter. Seksjonen har ansvaret
for innhenting og bearbeiding av

statistikk om befolkningsspørsmål,
utdanning, barnehager, valg og kul-
tur. Seksjonen har ansvaret for By-
råets regionale inndelingsmetoder,
og kan også skilte med egen IT-
gruppe og en egen gruppe som tar
seg av eksterne oppdrag.

Denne seksjonen har hun vært leder
for siden 1996. Hun begynte i Byrå-
et ti år før, som IT-medarbeider.
Gradvis ble oppgavene mer og mer
faglige og rettet mot utdannings-
statistikken. Hun var med og bygget
opp basen som har oversikt over
alle nordmenns utdanningsnivå.
Grunnsteinen i basen er opplysnin-
ger fra folketellingene. Deretter har
alle utdanningsstedene lagt inn nye
opplysninger om beståtte eksame-
ner. Vassendens ansvarsfelt var inn-
vandrernes utdanning. 60 000
spørreskjemaer ble sendt ut for å få
deres opplysninger om utdanning
fra hjemlandet.

"SSB International"
Hun har også arbeidet med interna-
sjonale oppgaver for SSB, en side
ved Byrået som kanskje heller ikke
alle vet om. Elisabetta var i flere år
jevnlig på besøk i alle landene i
Baltikum for å være med på å bygge
opp utdanningsstatistikken i land
som nylig var blitt selvstendige
stater. Hennes egen seksjon er
nå involvert i rådgivingsarbeid i
Palestina, en annen nylig selvsten-
dig stat der norsk ekspertise på
befolkningsstatistikk er etterspurt.
Ellers finner du Byråfolk som rådgi-
vere i mange afrikanske land.
Vassendens internasjonale erfarin-
ger har gjort henne etterspurt som

foredragsholder og kursleder for
europeiske statistikerkolleger.

Som eneste leder i Byrået er
Elisabetta Vassenden med på men-

torprogrammet i statlig sektor, et
program som Statskonsult har
ansvaret for.

- Det er et veldig godt kurs med lite
av vanlig undervisning. Vi lærer
gjennom egenarbeid og ved person-
lig "mentoring". Det vil si at en erfa-
ren toppleder gir veiledning til en
mellomleder. Min mentor er by-
rettsjustitiarius Arild Kjerschow. Jeg
kan ringe ham og ta opp både prin-
sipielle spørsmål, og mer daglige
utfordringer, og vi snakkes og
møtes ofte.

Den nye tids leder
Hun er opptatt av at deler av "Byrå-
kulturen" må endres:

- Det er bra at vi er opptatt av å
kvalitetssikre det vi gjør, SSB-kultu-
ren er veldig kvalitetsbevisst. Men
vi må ikke kvalitetssikre oss "ihjær
Vi må bli flinkere til å se når et pro-
dukt er bra nok. Da blir det lettere
å holde tidsfrister, og det å gjøre
ting i tide gir også et profesjonelt
inntrykk.

Kulturendringen hun ber om kan bli
påkrevet i den situasjonen SSB står
overfor. Vår faste pott fra Finansde-
partementet holder ikke tritt med
lønns- og prisutviklingen, og vi må
se oss om etter flere eksterne opp-
drag hvis vi vil opprettholde virk-
somheten på samme nivå.

- For å framstå som profesjonelle
må vi også være villige til å være
mer fleksible. Det er klart det gir
stor tilfredsstillelse å følge en pro-
sess fra a til å, men noen ganger er
vi inne i hektiske sluttfaser der alle
må gå sammen om å få en oppgave
ferdig. Vi må gjøre unntak og ta i
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bruk andre metoder for å kunne
konkurrere på oppdragsmarkedet.

Likestillingsprisen
Statistisk sentralbyrå på Kongsvin-
ger er en arbeidsplass med mange
kvinner. Men på ledernivået er det,
som så mange andre steder, langt
mellom kvinnene. Flere av kontor-
sjefene ph Kongsvinger er riktignok
kvinner, men av de ni seksjonsle-
derne som holder til på Kongsvin-
ger, er Elisabetta eneste kvinne.

- Jeg er selvfølgelig bevisst på like-
stillingsspørsmål, men jeg har aldri
mistrivdes som kvinne i mannsdo-
minerte miljøer. Men det er klart
det trengs kvinnelige rollemodeller.
Her er min overordnete veldig flink.
På vår avdeling er nøyaktig halv-
parten av seksjonslederne kvinner.
Hvis vi i SSB skal dele ut en likestil-
lingspris, er det han som bør få
den!

Det beste av to verdener
Hennes kolleger omtaler henne
som en vellykket blanding av det
italienske og det norske. Hun har
en latinsk utålmodighet og energi,
kombinert med en norsk ordens- og
rettferdighetssans på grensen til det
svenske.

- Hvor norsk er du blitt?

- Jeg føler meg som utlending både
i Norge og Italia, og det er egentlig
et privilegium å kunne hente det
beste fra to verdener. Det er deilig
å kunne feriere i Italia, men jeg
hadde ikke trivdes med å jobbe i
rotet.

Kom til Kongsvinger!
De som ansettes i SSB på Kongsvin-
ger i dag, er utelukkende akademi-
kere. Mange av de nyansatte er ny-
utdannete, og noen reiser til Kongs-
vinger for å få seg et springbrett til
en videre karriere i hovedstaden.

Slikt kan det bli høy turnover av.
For tiden er situasjonen ganske sta-
bil på Vassendens seksjon, men det
er ikke lenge siden situasjonen var
ganske anstrengt, og situasjonen
kan endre seg fort.

Stor utskifting er kostbart, folk for-
svinner når det er lagt ned mye tid
og ressurser i å lære dem opp. Ny-
rekruttering er også en tidkrevende
og kostbar virksomhet. De som er
igjen føler også at utskiftingen
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legger byrder på dem. Noen må of-
te steppe inn og gjøre jobben selv
om en stilling står tom.

- Hvis jeg gir deg fem minutter til å
overtale en nyutdannet akademiker
til å ta seg jobb i Byreiet på Kongs-
vinger, hva sier du da?

- For det første har vi mange spen-
nende arbeidsoppgaver, og mange
utfordringer å tilby. Vi arbeider på
fagfelter der det er stor etterspørsel
etter vår kunnskap.

- For det andre er det mange mulig-
heter til å ha det trivelig på fritiden,
det er mye å gjøre. Dessuten finner
du mange andre kolleger som er
villige til å dele fritiden med andre.
Vi har for eksempel en egen "ny-
ansatt"-gruppe som holder et høyt
aktivitetsnivå. I Oslo er det oftere
slik at de ansatte drar hjem til seg
og sitt om kveldene. Her finner du
flere i samme situasjon som deg
selv, som vil ha det hyggelig og so-
sialt. Mange finner en kjæreste her.

- For det tredje er Kongsvinger blitt
mer sentralt etter at Gardermoen
åpnet. Det tar en time med bussen
før du har kort vei til resten av Nor-
ge og verden.

- For det fjerde er boligsituasjonen
bra, og det er mye billigere enn i
Oslo. Du lever mye bedre her med
statens lønnsregulativ. De som har
barn, kan gi dem et godt oppvekst-
miljø, og ledsageren finner seg ofte
jobb på sykehuset eller i kommune-
administrasjonen.

Men bli her en stund
Det var alle argumentene for a
komme til Kongsvinger, de kom
fort. Men som seksjonsleder har
Vassenden også forventninger til
den som kommer:

- Du bør være her en stund, lettest
blir det hvis du satser på å få kon-
takter og et nettverk her.

Og det er kanskje ikke for mye for-
langt fra en som tok spranget fra
Milano til Kongsvinger.

Dag Ellingsen
(dag.ellingsen@ssb.no) er rådgiver i
Statistisk sentralbyrå, Seksjon for
levekårsstatistikk, og redaktør for
Samfunnsspeilet.
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Figur 2: Andel arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. Fylke. 1998   

Kilde: SSBs arbeidsmarkedsstatistikk
Kartgrunnlag: Statens kartverk
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Presentasjon av statistikk

Riktig kart

Lars Rogstad I forrige nummer av Samfunnsspeilet hadde vi
en artikkel av Lars Rogstad om presentasjon av
statistikk ved hjelp av kart: Sett det på kartet! 

Beklageligvis hadde kartene i figur
1 og 2 blitt helt like, slik at begge
viste andel arbeidsledige i 1998 for-
delt på kommunene (se side 30 og
31 i Samfunnsspeilet 2-99).

Her viser vi figur 2 slik den skal
være, med andel arbeidsledige i
prosent av arbeidsstyrken fordelt på
fylke.

Korrekt artikkel ligger på SSBs web-
server
(http ://www.ssb.no/samfunnsspei-
let/utg/9902/6. shtml)
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