Levekår i et fylke i vekst
Dag Ellingsen

Akershus fylke omkranser Oslo både på øst-, vest- og sørsiden av hovedstaden. Fylket består av 22 kommuner. I fylkets planleggingsarbeide er det vanlig å dele inn kommunene i fire geografiske regioner:
Vestregionen, Follo, Nedre Romerike og Ovre Romerike. Denne artikkelen er smakebiter fra et notat
som blir publisert i forbindelse med
Fylkesplan 2000 for Akershus, og
oppdraget med å beskrive levekårene er en spesialbestilling fra Akershus fylkeskommune til Statistisk
sentralbyrå (SSB).
Et vekstfylke

Akershus hadde 453 490 innbyggere den 1. januar 1998, og er landets nest største fylke målt i innbyggertall, bare Oslo er større. Fylket har det siste tiåret hatt en
befolkningsvekst på 11,7 prosent,
som er en vekst langt over landsgjennomsnittet på 5,2 prosent i det
samme tidsrommet. Veksten er også
høyere enn i Oslo (10,1 prosent),
og Akershus er det fylket som har
hatt høyest befolkningstilvekst i
tiårsperioden.
De forskjellige kommunene og regionene i Akershus har i det foregående tiåret opplevd forskjellige grader av vekst. Vestregionen har hatt

Hvert år siden begynnelsen av 1950-årene har
det vært flere som har flyttet til enn fra Akershus. Det kan man skjønne: Arbeidsledigheten
er lav, inntektene er ganske høye, folk bor bra
selv om de betaler mye for det, og Akershusbeboere lever lenger enn nordmenn flest. Men
gjennomsnittstallene for fylket skjuler store
ulikheter. Den vedvarende veksten skaper
pressproblemer, og den såkalte eldrebølgen
vil melde seg med tyngde. Fylket lever også i
et litt skjevt forhold til Oslo.
størst vekst, betydelig vekst har det
også vært i Follo og deler av Nedre
Romerike, mens Ovre Romerike har
hatt små endringer i folketallet.
Veksten svinger med konjunkturene, og var høyest i årene 19861987 og i perioden etter 1993. Fylket har hatt positiv befolkningstilvekst i alle år siden begynnelsen av
1950-tallet, mens Oslo hadde befolkningsnedgang i samtlige av årene 1969-1983.
Mer vekst i nye områder
Befolkningsframskrivingene indikerer at veksten vil fortsette, om enn
ikke i samme takt og i de samme
regionene. Mer av veksten er forutsatt å skje i områdene i nærheten
av Gardermoen. Dette innebærer at
veksten vil komme i deler av særlig
Øvre Romerike som hittil har hatt
svært beskjeden vekst. Vestregionen
spås ikke den samme veksten som
den har opplevd tidligere, her vil
det i tillegg skje en markert økning
i antall eldre.
"Alle" vil til Akershus...

Veksten skyldes ikke at kvinner i
Akershus får flere barn enn norske
kvinner flest, snarere har fruktbarhetstallene ligget noe under landsgjennomsnittet gjennom hele den
siste 25-årsperioden. Likevel har

fylket et betydelig årlig fødselsoverskudd (fødte minus døde), noe som
skyldes en kombinasjon av at befolkningen er ung og at den er frisk.
Dermed er det mange kvinner i fødselsaktuell alder, samtidig som dødeligheten er lay.
For å forklare veksten i fylket må vi
særlig se på tilflyttingen til området. Tilflyttingsoverskuddet i fylket
har de siste årene vært høyt, det vil
si at langt flere flytter til enn fra
Akershus. Det har vært et generelt
press mot hovedstadsområdet, og
Akershus har merket dette presset i
vesentlig grad.
...mens innvandrerne foretrekker Oslo

Mens nesten 22 prosent av innflytterne til Oslo i 1995 var innflyttere
fra utlandet, gjaldt dette 15 prosent
av innflytterne til Akershus. Landsgjennomsnittet er på litt under 20
prosent.
Ved årsskiftet 1996/1997 bodde
det en litt høyere andel innvandrere i Akershus enn i resten av landet:
5,8 prosent mot 5,3 prosent. Med
innvandrere mener vi her personer
med to utenlandsfødte foreldre. Andelen ikke-vestlige innvandrere i
Akershus er imidlertid noe lavere
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enn landsgjennomsnittet: 2,3 prosent mot 2,6 prosent pr. 1.1.1997.
Med ikke-vestlige innvandrere tenker vi på personer med opprinnelse
i Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia. Kontrasten til Oslo
er slående: På samme tidspunkt var
drøyt 16 prosent av Oslos befolkning innvandrere, og nesten 11
prosent av byens befolkning hadde
sin opprinnelse i et ikke-vestlig
land. Det er stor forskjell mellom
kommunene i Akershus, også på
dette feltet.
De eldste unge drar til byen

I landet som helhet var snaut
26 prosent av befolkningen under
20 år ved inngangen til 1998, i
Figur 1: Andelen av
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i forskjellige aldersg

Akershus og Oslo. 1.
Prosent

Akershus er 27 prosent under denne aldersgrensen. Akershusbefolkningens "ungdommelighet" er tydeligere i den andre enden av aldersskalaen: Mens 14 prosent av totalbefolkningen er 67 år eller mer, er
"bare" drøyt 11 prosent av Akershusfolk i pensjonsalderen. Fylket
har særlig lav andel av de eldste
eldre: De som er 80 år og over.
Det er interessant å se Oslos og
Akershus befolkningsstruktur i sammenheng (figur 1). Akershus har
mange barn og unge, andelen 0-19åringer er klart høyere enn Oslos.
Men i aldersgruppene 20-29 år og
30-39 år svinger pendelen i Oslos
favor. Deretter har Akershus en
høyere andel middelaldrende (4059 år) enn hovedstaden, mens andelen 60-åringer er forholdsvis lik.
Hvorfor finner vi så relativt få mennesker i etableringsfasen i fylket?
Mange søker seg ut av Akershus, og
ofte til Oslo, for å få seg utdanning
(Sørlie 1993, KS-forskning 1992).
Videre er boligmarkedet i Akershus,
på grunn av struktur og prisnivå,
lite egnet for mange ungdomsgrupper.
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6-12 år
13-19 år
20-29 år

at de lever som en klassisk kjernefamilie. Ingen av landets fylker har
en så høy andel tobarnsfamilier.
Folloregionen har flest familier
med barn, særlig Vestby og Oppegård har høye andeler. Andelen tobarnsfamilier i hovedstaden er halvparten av den i Akershus.
På den annen side er det få som lever som enslige i fylket, ingen fylker i landet har færre enslige enn
Akershus. Kontrasten til Oslo er
igjen slående: Der var bare drøyt 27
prosent av familiene ektepar, mens
nesten 65 prosent var enslige.
Få enslige forsørgere

Akershus har også relativt få enslige forsørgere. Av alle som mottok
barnetrygd ved utgangen av 1997,
var drøyt 16 prosent av forsørgerne
i Akershus enslige. På landsbasis
var andelen drøyt 18 prosent. I Oslo er nær 24 prosent av alle forsørgere enslige.
Blant kvinnene i Akershus er det en
lav andel som mottar overgangsstønad, noe som kan tyde på at de enslige forsørgerne i Akershus er i en
bedre posisjon enn sine medsøstre i
resten av landet.

Et kjernefamiliefylke

Bare i Vest-Agder og Rogaland er
det flere som lever som ektepar enn
i Akershus. Mens 41 prosent av landets familier 1.1.1997 var ektepar
med eller uten barn, var det 46,2
prosent av familiene i Akershus
som hadde en slik sivilstatus. Rundt
4 prosent av familiene var samboerpar med felles barn, omtrent som
landsgjennomsnittet.
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Kilde: Befolkningsstatistikk 1998

15

Ei Oslo
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Mer enn halvparten av ekteparene
lever uten hjemmeboende barn under 18 år, aldersstrukturen i fylket
tilsier at de "barnløse" ekteparene
har hatt barn som har flyttet hjemmefra. Når ekteparene først har
barn, har de gjerne to av dem, slik

Skilsmissene

Par i Akershus skiller seg om lag
like hyppig som norske ektepar generelt. Oslo har derimot landets
høyeste skilsmissefrekvens, med en
årlig gjennomsnittsrate i samme periode på 18 pr. 1 000 ektepar eller
separerte. Det er interessant å merke seg at skilsmissefrekvensen i fylket er noe over landsgjennomsnittet, samtidig som relativt få enslige
forsørgere bor i fylket. En viktig del
av forklaringen ligger i at enslige,
skilte utgjør en viktig andel av de
som flytter ut av fylket (KS-forskning 1992). En nærliggende forklaring på denne flyttingen igjen, er at
boligprisene og boligstrukturen i
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Figur 2: Enslige forsørge
andel av alle forsorgere
mottar barnetrygd. Hele I
Oslo, Akershus og kommunene
ordnet etter region. 31.12.1997.
Prosent

Figur 3: Forventet gjenstående leveår f
Hele landet, Oslo, Akershus og kommu
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store deler av Akershus gjør det
vanskelig for mange enslige forsørgere å bli boende etter skilsmissen.
HELSE
Takk bare bra

Folk i Akershus er gjennomgående
friskere enn nordmenn flest. Vi har

flere indikatorer på det. For det
første rapporterer Akershusfolk
oftere at de føler seg ved god helse,
og dette er regnet som en god indikator på den mer "objektive" helsetilstanden. Helseundersøkelsen
1995 viste at Akershusfolk oftere
rapporterte om god eller meget god
helse enn nordmenn flest.

For det andre lever folk i Akershus
noe lenger enn nordmenn flest. En
gutt som ble født i Akershus mellom 1991 og 1995 kunne regne
med å leve til han ble litt over 75 år
gammel, en jente født i samme tidsrom kunne forvente å bli drøyt
80 år gammel. Gutten blir dermed
rundt ett år eldre enn dem han ble
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født samtidig med ellers i landet,
jenta lever bare et par måneder
lenger.
Ikke alle lever like lenge

Forskjellene i levealder innen fylket
er betydelig, og er en av flere indikatorer på at det er betydelige forskjeller i levekår etter hvor man bor
i Akershus. Blant guttene er det
Askerbøringene som kan vente å
leve lengst, nesten 77 år i snitt. I
Bærum, Sørum, Frogn, Vestby,
Aurskog-Holand og Oppegård fødes
det menn som kan regne med å leve lenger enn gjennomsnittet for
Akershus. Kortest lever menn i
Gjerdrum, de kan forvente å bli litt
over 72 år gamle, og dermed leve
tre år mindre enn Akershusmenn
flest. I de øvrige kommunene har
menn en levealder som ligger svært
nær landsgjennomsnittet.
Overraskende nok er det kvinnene i
Gjerdrum som lever lengst, de kan
regne med å bli nesten 82 år gamle.
Gjerdrum er en liten kommune, og
spesielle forhold kan ha gitt seg utslag. For øvrig likner fordelingen av
kvinners levealder ganske mye på
menns.
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Forskjellene er større i Oslo

Vestregionen i Akershus har levealdre som likner på dem vi finner i
godt stilte vestlige bydeler som Røa
og Ullern i Oslo. Men de dårligst
stilte bydelene i Oslo, slik som
Sagene-Torshov, Gamle Oslo og
Grunerløkka-Sofienberg kommer
klart dårligere ut enn de dårligst
stilte kommunene i Akershus. Kort
sagt: Det er klare forskjeller i levealder i Akershus, noe som indikerer
tilsvarende levekårsforskjeller, men
forskjellene er større i Oslo.
En generell kommentar er på sin
plass her: Også innen kommuner
som for eksempel Asker og Bærum
finnes det områder der innbyggerne

har klart dårligere eller bedre levekår enn kommunens gjennomsnitt.
Men i og med at vi ikke har gode
levekårsdata på enkeltområder
innen Akershuskommunene, blir
ikke polariseringen mellom befolkningsgruppene så tydelig som i Oslo, der vi har data for alle bydelene.
Akershusfolk har stumpet
røyken

Akershusfolk lever relativt sunt, og
det er den tredje indikatoren vi har
på god helse i denne sammenhengen. Mens 33 prosent av den norske

befolkning regnet seg som dagligrøykere i Røykevaneundersøkelsene
1995-1997, var det 29 prosent som
hørte inn under denne kategorien i
Akershus og Oslo.
Røykingen er skjevt fordelt innen
fylket. Blant 40-42-åringer er det
de som bor i Vestregionen som røyker minst, mens røykefrekvensen er
langt høyere i øvre Romerike. Det
er også foruroligende at den usunne helsevanen røyking følges av et
generelt ugunstig kosthold i denne
regionen (Grøtvedt 1998).

Levekår

Overvekt innebærer også en helserisiko. Menn i begynnelsen av
40-årene i Akershus har gjennomgående samme vekt som i resten av
landet, kvinnene ligger noe under
landsgjennomsnittet (Grøtvedt
1998). Typisk nok er menn og kvinner i Vestregionen gjennomgående
slankest, mens gjennomsnittsvekten
i forhold til høyde for begge kjønn
er høyest på Ovre Romerike.
Kreft i vest

Generelt får man et inntrykk av at
folk i Akershus, og kanskje særlig i
Vestregionen, har god helse og lever relativt sunt. Noen unntak har
vi fra dette bildet. Det ene er at enkelte kommuner i Akershus, og særlig i Vestregionen, har relativt mange innbyggere med konstatert kreft.
Motsatt er krefthyppigheten lav på
Ovre Romerike. Men krefthyppigheten i Vestregionen gir seg ikke utslag i noen overhyppighet av dødsfall på grunn av kreft.
Litt vin til maten

Det andre unntaket er alkoholforbruket. Særlig i vestregionen ligger
alkoholkonsumet godt over landsgjennomsnittet, men samtidig er
det altså her folk lever lengst. Men
så kan man selvfølgelig spørre hva
som hadde skjedd hvis ikke alkoholkonsumet hadde vært såpass
høyt i norsk målestokk.
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tilsynelatende lavere sykelighet
(Grøtvedt 1998). Igjen ser vi et
kjent monster: Folk i Vestregionen
og Follo blir sjeldnere pasienter enn
beboere i øvre og Nedre Romerike.
Dette til tross for at Vestregionen
har en relativt høy andel eldre.
Legedekningen i Akershus er noe
lavere enn i resten av landet. Men
bedre kommunikasjoner, små avstander og en yngre befolkning kan
gi et mindre behov. Situasjonen i
Akershus må også ses i forhold til
legedekningen i hele hovedstadsregionen, og kanskje særlig det brede
tilbudet av spesialister, private legevaktordninger, sykehus og sentrale spesialsykehus.
PLEIE OG OMSORG
Hvilke kommuner tar best
hånd om de eldre?

Sosial- og helsedepartementet har i
samarbeid med SSB og Statens helsetilsyn utarbeidet en indeks som
skal veie fylkenes og kommunenes
tilbud til de eldre opp mot de eldres
behov. Hvis et område har en dekning av tjenester som står i et forhold til "trengende" aldersgrupper
som tilsvarer det forhold man har
på landsbasis, vil området få verdien 1 på indeksen.

Vi kan ikke, med de data vi her har
til rådighet, se at det høye konsumet i Vestregionen gir flere alkoholskader enn de man har i de østlige regionene. Snarere er situasjonen omvendt (Grøtvedt 1998).

Indeksen viser at Akershus som helhet har et tilbud som ligger litt under landsgjennomsnittet (indeksverdi 0,9). Bare Oppegård har et
tilbud som er bedre enn det norske
eldre får i snitt (verdi 1,1). Eidsvoll
og Hurdal ligger klart under landsgjennomsnittet (0,8).

Få og korte sykehusbesøk

UTDANNING

Akershusfolk blir sjeldnere lagt inn
på somatiske sykehus enn nordmenn flest, og når de først ligger på
sykehus, ligger de der litt kortere.
Dette skyldes antakelig en blanding
av en relativt ung befolkning og en

Gjennomsnittlig barnehagedekning

Andelen barn fra 0-5 år som er i
barnehage, ligger svært nær landsgjennomsnittet. I 1997 var 507 av

Figur 4: Barn i ba
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1 000 barn 5 år og yngre i Norge i
barnehage. I Akershus var raten
503 barn per 1 000, mens Oslo lå
godt over landsgjennomsnittet med
611 pr. 1 000. En høy andel av
barnehagetilbudet i fylket blir gitt i
fulltidsbarnehager, det vil si barnehager med en oppholdstid på 31
timer eller mer per uke.
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Mye av ansvaret for barnehagetilbudet blir ivaretatt ved private løsninger. Mens det er en beskjeden
overvekt av private i forhold til offentlige barnehager i landet som
helhet, er to av tre barnehager i
Akershus private. Barnehagetilbudet er gjennomgående best i Vestområdet og dårligst på øvre Romerike.
Mange skoleelever...

Mere enn 10 prosent av landets
grunnskoleelever går på skole i
Akershus, noe som ayspeiler fylkets
"ungdommelige" befolkningsstruktur. Oslo har flere innbyggere enn
Akershus, men nesten 12 000 færre
elever i grunnskolen. På landsbasis
er snaut 6 prosent av elevene fremmedspråklige, og det er også den
andelen vi finner i Akershus. Oslo
er her i en særstilling: Hele 27 prosent av Osloskolens elever er fremmedspråklige.

ARBEID

Figur- 5: Andel
ikke har utdan
grunnskolenivå,
Oslo, Akershus og
ordnet etter regio

Få ledige hender

Akershus er det av landets fylker
som har den høyeste andelen mennesker over 20 år i arbeid. I siste
kvartal av 1997 var drøyt 73 prosent av fylkets befolkning i alderen
20-66 år i arbeid, mot litt under
68 prosent på landsbasis. Intet annet fylke har så høy sysselsetting,
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Fram til år 2005 vil elevtallet i
grunnskolen øke markert i hele Iandet. Økningen fra 1993-2005 ble
beregnet til å bli pa 30 prosent på
landsbasis (Nielsen 1995). Størst
økning skal det bli i sentrale strøk,
og Oslo må regne med godt over
60 prosents økning, mens Akershus
antakelig vil få en økning på over
40 prosent.
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Hoyt utdanningsnivå

Få av fylkets innbyggere har "bare"
grunnskoleutdanning, bare en av
fem mot en av fire på landsbasis.
Svært mange har videregående utdanning i tillegg, og bare Oslo har
flere innbyggere med utdanning på
universitets- og høgskolenivå. I
1996 var det 21 prosent av landets
befolkning som hadde fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå. I Akershus var det drøyt 27
prosent som hadde utdanning på
dette høyeste nivået, mens Oslo

Registrelill
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kommunene ord
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skårer betydelig høyere (34 prosent). Motsatt er det relativt få i
Akershus som bare har grunnskolen
bak seg, men forskjellene innen fylket er betydelige.
Utdanningsnivået er overlegent
høyest i kommunene i Vestregionen, mens det er lavest i flere av
kommunene på Øvre Romerike.
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og sysselsettingen er høy for begge
kjønn.
Motsatt har fylket den laveste arbeidsledigheten. Mens 4 prosent av
landets befolkning i alderen
25-66 år var arbeidsledige eller deltakere på arbeidsmarkedstiltak i
1997, var den tilsvarende ledigheten på 2,7 prosent i Akershus. Arbeidsledigheten i Akershus har ligget klart under landsgjennomsnittet
på hele 1990-tallet.

SOSIAL SIKKERHET

Figur 7: Gjennomsn
inntekt. Selvangiv
landet, Oslo, Akers
kommunene ordne
1996. Kroner

Få uførepensjonister

Intet fylke i landet har en lavere andel uførepensjonister enn Akershus,
og også når vi korrigerer for alderssammensetningen ligger uføreandelen godt under landsgjennomsnittet.
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Innad i fylket følger uførepensjonsratene de vanlige sosiale skillelinjene. Vestregionen har svært lave andeler, mens øvre og Nedre Romerike har de høyeste. Men det er bare i
noen få kommuner på Ovre Romerike at uføreandelen ligger over
landsgjennomsnittet. Vi merker oss
at kvinnene på Ovre og Nedre
Romerike har høye uføreandeler,
mange av dem er pensjonert på
grunn av muskel-/skjelettlidelser
(Grøtvedt 1998).
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Også sysselsettingsgrad og arbeidsledighet varierer betydelig innen
fylket, og variasjonen følger gjennomgående de kjente mønstrene:
Vestregionen og deretter Follo
kommer best ut, Nedre og øvre Romerike kommer på dårligste og nest
dårligste plass.
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Få mottar sosialhjelp

Tjener mer

Lørenskog

Den gjennomsnittlige Akershusbeboer er rikere enn nordmenn flest.
Gjennomsnittsinntekten ifølge selvangivelsen for bosatte over 16 år
var på drøyt 218 000 kroner i
Akershus i 1996. Det er nesten
35 000 mer enn det gjennomsnittsnordmannen tjente i samme tidsrom. Inntektsnivået er svært likt det
man finner i Oslo.

Skedsmo

Fylkets "vellykkethet" viser seg også
ved at få mottar sosialhjelp. I 1997
hadde 3,2 prosent av befolkningen
16 år og over i Akershus mottatt
slik hjelp, mot 4,4 prosent på landsbasis.
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Forskjellene innen Akershus er betydelige, og skillelinjene er de samme som man finner for andre levekårsindikatorer. Som inntektsforskjellene er store mellom regionene
og kommunene, er inntektsforskjellen mellom menn og kvinner stor
og varierende. Særlig stor er inntektsforskjellen mellom kjønnene i
Vestregionen. Kvinner i Gjerdrum
derimot, tjener nesten like mye som
mennene i samme kommune.
Rikdommen i Akershus manifesterer seg også i likningsformuer over
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Kilde Selvangivelsesstatistikk 1996

Svært mange sosialhjelpklienter er
unge mennesker under 30-35 år.
Nå har Akershus relativt få mennesker i denne alderen i sin befolkning, noe som kan være noe av
grunnen til de lave sosialhjelpsratene. De unge menneskene som bor i
fylket, trenger sjeldnere sosialhjelp
enn norske ungdommer generelt.
SOSIAL KONTAKT
Få ensomme

landsgjennomsnittet. Den gjennomsnittlige skatteyter i Akershus kunne føre opp en bruttoformue på
343 000 kroner i selvangivelsen i
1996, mens den gjennomsnittlige
nordmann måtte nøye seg med
280 000.

Generelt rapporteres det mindre
ensomhet i Akershus enn i landet
som helhet. En viktig forklaring på
dette er nok at så mange Akershusbeboere er integrert i en kjernefamilie. Det er relativt få enslige i fylket, og også en lav andel eldre, og
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Figur 8: Sosialhjelpstilfeller p
100 innbyggere 16 år og oye
Hele landet, Oslo, Akershus o
kommunene ordnet etter region.
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BOLIG

Boligfordelingene i Oslo og Akershus er svært forskjellige. I Akershus
ligger tyngden på eneboliger, rekkehus og andre småhus, mens Oslo
har et overveiende flertall av leiligheter i blokk. Mens tre av fire
Akershusbeboere har fire, fem eller
flere rom i boligen (Statistisk sentralbyrå 1995), har nær seks av ti
Oslofolk tre rom eller færre. Størrelsen på boligene er litt større enn
landsgjennomsnittet.
Høye priser

As

Den høye boligstandarden og beliggenheten i hovedstadsområdet blir
reflektert i et høyt prisnivå. I Levekårsundersøkelsen 1995 ble det
spurt om hva man trodde man kunne få for boligen sin hvis den ble
solgt. På landsbasis svarte hovedtyngden av de spurte (46 prosent)
at de ville få over 500 000, men under 900 000 kroner, mens bare
drøye 21 prosent trodde de ville få
mer enn 900 000. I Akershus trodde derimot 43 prosent at de ville få
over 900 000 på dette tidspunktet,
mens litt under 40 prosent trodde
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de ville få mer enn 500 000, men
mindre enn 900 000 kroner.
Noen miljøproblemer belastes
Oslo

Folk i Akershus har, med særlig
unntak av flystøy, miljøbelastninger
på linje med nordmenn flest, mens
miljøet i Oslo er mer belastet.
Akershusfolk må dele noen av storbyens miljøulemper med Oslofolk,
mens de på andre felter slipper
bedre fra det.
På noen måter er det også slik at
Akershus påfører Oslo betydelige
miljøproblemer: Mange i Akershus
reiser til Oslo for å arbeide. På denne arbeidsreisen velger de transportløsninger som gir miljøbelastfinger i Oslo, og også i deler av
Akershus som ligger ved innfallsportene til hovedstaden. Disse
arbeidsreisene er for manges vedkommende en levekårsulempe:
Timer hver dag må brukes på reising. Samtidig oppnår de reisende
et bedre boligmiljø ved ikke å bo i
så belastede strøk.

Aurskog-Holand

KULTUR OG FRITID

Ullensaker

På mange felter ser det ut som om
folk i Akershus bruker sin fritid som
nordmenn flest. Levekårsundersøkelsen 1995 viser at de mosjonerer
eller går lengre fotturer eller skiturer like ofte som folk ellers i landet.
De går like ofte på dans, diskotek
eller restaurant og litt hyppigere på
idrettsarrangementer. Bibliotekbruken er omtrent som i landet ellers.

Figur 9: Boligst
i boligen, kjok
unntatt. Akers
for øvrig. 1995.
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Kilde: Sosialhjelpsstatistikk 1997

Oslo

Nyter godt av Oslos tilbud

dette er grupper som har nokså
mange ensomme. Folk i Akershus
har bedre kjennskap og vennskap
med sine naboer enn i Oslo, men
nabokontakten er noe svakere enn i
resten av landet. Man befinner seg
altså et sted mellom storbyens relativt "fremmedgjorte" nabolag, og
mer tradisjonelle omgangsformer.

Akershus
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Kilde: Levekårsundersøkelsen 1995

Akershusfolk skiller seg ut ved at de
på mange felter åpenbart nytter seg
av hovedstadens omfattende kulturtilbud, hvorav mye går under merkelappen "finkultur". Folk i fylket
går ofte på kino, i teater og opera,
på kunstutstilling eller museum, og
relativt ofte på konserter med klassisk musikk.
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