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tar med seg arbeid hjem daglig.
Menn gjør det i større grad enn
kvinner, særlig menn i alderen
30-49 år som er midt i karrieren.
«Grenseløst arbeid» er mer
utbredt i byer med over 100 000
innbyggere enn på mindre
steder, og det stiger med nivået
på utdanningen.

brukte en husholdning på varer
og tjenester i gjennomsnitt i
2012. Norske husholdninger er
blitt mye rikere. Vi kjøper dobbelt så mye i dag som på begynnelsen av 1980-tallet. Pengene
går hovedsakelig til bolig og bil,
men telefontjenester har økt
mest.

hver person i en gjennomsnittlig
husholdning i 2013. I 1980 hadde
vi 36 kvadratmeter til rådighet.
Økningen skyldes blant annet at
husholdningene er blitt mindre.
Andelen som leier bolig, er lavere
enn i andre vesteuropeiske land,
og bare 7 prosent av befolkningen bor trangt.

Signe Vrålstad skriver om arbeidsmiljø, side 30.
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forbruk, side 40.

Les mer i Lotte Rustad Thorsens
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Livet vi lever
De fleste i Norge har gode levekår. Mange er i arbeid, inntekt og formue øker – det
samme gjør forbruket. Vi har god helse og lever aktive liv, men dette gjelder ikke alle.
Noen har dårligere helse, lavere inntekt, røyker mer og tar i mindre grad del i arbeidslivet. I dette nummeret av Samfunnsspeilet beskrives disse områdene, ulike grupper og
hvordan utviklingen har vært over tid.

Elisabeth Nørgaard

I dette nummeret av Samfunnsspeilet presenterer vi en rekke artikler som
belyser hvordan vi har det – og tar det. Artiklene spenner over mange spennende tema, som befolkning, utdanning, helse, arbeid, arbeidsmiljø, inntekt,
forbruk, trygd, boforhold, kriminalitet, sosial og politisk deltakelse, fritid og
økonomi. Artiklene vil referere til ulike årstall og ulike grupper. Dette skyldes
blant annet at kildene er forskjellige. Noen tall kommer fra årlige intervjuundersøkelser, noen fra undersøkelser som ikke gjennomføres hvert år, og andre
igjen er basert på ulike registre.
Vi blir fortsatt flere …
Norge har hatt høy befolkningsvekst i flere år, og vi er nå flere enn 5 millioner
innbyggere. I 2013 ble vi 57 800 flere personer i Norge, dette er den laveste
veksten siden 2006. I løpet av de tre første kvartalene i 2014 økte folketallet
med 47 400 personer, og det var registrert 5 156 450 bosatte i Norge. Innvandring, særlig fra land i Øst-Europa, forklarer mye av veksten. Stor etterspørsel etter arbeidskraft gjør at mange har kommet for å søke arbeid, og flest
kommer fra Polen. Personer med flyktningbakgrunn utgjorde 28 prosent av
alle innvandrere ved inngangen til 2014, det vil si omtrent 180 000 personer.
Den største gruppen kommer fra Somalia (25 000), etterfulgt av Irak og Iran
(20 500 og 13 600).
… og vi flytter til sentrale strøk
I 1980 bodde 61 prosent av befolkningen i de 150 mest sentrale kommunene,
og andelen økte til 68 prosent i 2014. Befolkningsveksten, som i all hovedsak
er basert på økt innvandring, har ført til at ingen fylker har hatt nedgang i
folketallet de siste årene, men mange flytter over kommunegrensene (se artikkelen om befolkning).
Det ble født 59 000 barn i 2013 – 1 200 færre enn året før, og er det laveste
antallet siden 2007. Fruktbarheten som i årene mellom 2006 og 2010 var på
nesten to barn pr kvinne, har gått gradvis ned og er nå på 1,78. Levealderen
fortsetter å øke både for kvinner og menn, og nyfødte jenter og gutter kan
forvente å bli henholdsvis 84 og 80 år. Kvinner lever fortsatt lenger enn menn,
men forskjellen mellom kjønnene er blitt mindre.

Elisabeth Nørgaard er
økonom og fagdirektør
i Statistisk sentralbyrå,
Avdeling for personstatistikk.
(elisabeth.norgaard@ssb.no)
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Mange tar høyere utdanning – foreldrenes bakgrunn er viktig
Den tiårige grunnskolen er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år, og all ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års
videregående opplæring. De aller fleste går direkte fra grunnskolen og over
til videregående opplæring, men bare 66 prosent av guttene og 76 prosent
av jentene som starter videregående, fullfører innen fem år. I artikkelen om
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utdanning viser vi at barn av foreldre med høy utdanning har flere grunnskolepoeng og bedre karaktersnitt enn barn som har foreldre med mindre
utdanning. Av gutter som begynner på yrkesfag og har foreldre med lavere
utdanning, er det bare 36 prosent som fullfører innen fem år.
I løpet av de siste 30 årene har det vært en stor økning i andelen som tar
høyere utdanning – fra 13 til 30 prosent. Og foreldrenes utdanningsnivå har
betydning for barnas utdanningsnivå. De som har foreldre med høy utdanning, tar i større grad høyere utdanning selv, 59 prosent mot 16 prosent blant
dem med foreldre som har lav utdanning. Samtidig som andelen som studerer
har økt, øker også andelen som ikke fullfører høyeregradsstudier. Til tross for
dette øker befolkningens utdanningsnivå, noe som underbygger utsagnet om
at «universitetene har gått fra å være et privilegium for de få, til en mulighet
for de mange».
Flere kvinner jobber – og de jobber mer
Det å være i arbeid er det viktigste bidraget til økonomisk uavhengighet og
personlig velferd for den enkelte. Men høy grad av yrkesaktivitet i befolkningen er også et kollektivt gode. Det bidrar til å øke produksjonen i samfunnet,
og dermed også til finansiering av felles goder gjennom skatter og økt økonomisk aktivitet som sikrer staten inntekter.
I artikkelen om arbeid leser vi blant annet at over tid har andelen kvinner
som deltar i yrkeslivet, økt mye. I 1972 var andelen yrkesaktive kvinner 45
prosent, i 1990 var andelen 62 prosent og i 2013 68 prosent. Samtidig øker
andelen som arbeider heltid. I 2013 hadde 60 prosent av kvinnene en heltidsjobb, en økning på 8 prosentpoeng fra 1990. Det er ikke bare kvinner som
jobber mer, også yrkesaktiviteten blant dem over 60 år øker. Ikke alle har like
sterk tilknytning til arbeidsmarkedet, om lag 200 000 personer var midlertidig ansatt i 2013, og over halvparten av dem ønsker seg fast jobb. Innvandrernes yrkesaktivitet varierer fra nesten 74 prosent for dem fra Norden og
Vest-Europa til 55 prosent for dem fra Asia, og 42 prosent for dem fra Afrika.
Arbeidsledigheten har variert mellom 3,2 og 3,6 prosent de siste fem årene,
og arbeidsledigheten er høyest blant de unge. For dem mellom 15 og 24 år
har arbeidsledigheten vært på rundt 9 prosent de siste årene.
Mange tar med jobben hjem
Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø kartla for første gang i 2013 hvor
vanlig det er «å ta med seg jobben hjem». Ny teknologi gjør at dette er enklere
enn tidligere, og resultatene viser også at dette ikke er uvanlig. I alt tar 25
prosent av de sysselsatte daglig med seg arbeid hjem. Dette gjelder særlig akademikere, ledere og foreldre. De aller fleste er fornøyd med jobben sin, og det
ser ikke ut til at dette i stor grad går ut over familieliv og fritid (se artikkelen
om arbeidsmiljø).
Selv om det kan se ut som om arbeid og fritid kan gå over i hverandre for
mange – så bruker nordmenn fritiden sin aktivt. Flere trener og mosjonerer
nå enn tidligere. Flere går på kino og konserter, og nesten alle bruker Internett og ser på TV, men det er færre som leser papiraviser og ukeblader (se
artikkelen om fritid og kultur).
God helse for mange – men ikke alle
Helse er viktig for levekår og livskvalitet og virker inn på hver enkeltes
hverdag, på muligheter for deltakelse i arbeidsliv, i kulturelle aktiviteter og
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i sosialt liv generelt. Åtte av ti rapporterer om god egenvurdert helse – dette
varierer med alder, kjønn, utdanning og hvor i landet man bor (les mer i artikkelen om helse). Det er flere med lavere utdanning som opplever egen helse
som dårlig, enn dem med høyere utdanning, og den egenvurderte helsen er
dårligere i Nord-Norge enn i andre landsdeler. De samme forskjellene ser vi i
større eller mindre grad for det å leve med langvarig sykdom, ha sykdom som
påvirker hverdagen, egenvurdert tannhelse og symptomer på psykisk uhelse.
Færre røyker nå enn tidligere, men å bruke snus blir stadig mer populært –
særlig blant menn. Andelen dagligrøykere har i løpet av ti år blitt redusert, fra
27 prosent til 13 prosent i 2013, mens andelen menn som snuser daglig, har
økt med 4 prosentpoeng i løpet av de siste fem årene, til 14 prosent i 2013.
Mye penger til helse – og særlig til pleie- og omsorgstjenester
En økende andel eldre i befolkningen stiller krav til et godt utbygd og effektivt
helsevesen. Samhandlingsreformen som trådte i kraft i 2012, har som mål
å bedre samarbeidet innenfor helsetjenesten, og vektlegger forebygging av
uhelse. Utgifter til kommunale helse- og omsorgtjenester økte fra 95 milliarder kroner i 2011 til 114 milliarder kroner i 2013. Utgiftene til pleie- og omsorgstjenester er størst og utgjør over 80 prosent av utgiftene for kommunene
innenfor dette området. Om lag 271 000 personer var registrert som mottakere av en eller flere kommunale pleie- og omsorgstjenester ved utgangen av
2013. Dette var en økning i antall mottakere fra 2011 på 2 600 personer.
For at tjenestene skal bli gode, er det nødvendig med kvalifiserte fagpersoner.
I 2013 jobbet det 4 400 leger og 26 000 sykepleiere i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene. På sykehus og andre deler av spesialisthelsetjenesten jobbet det 17 500 leger og over 61 000 sykepleiere. Antall leger har økt, men tar
vi hensyn til befolkningsveksten, er det ikke store endringer i antall leger per
innbygger.
Vekst i inntekt og formue – særlig for eldre
I artikkelen om inntekt og formue kan vi lese at det har vært en vekst i både
inntekt og formue de siste årene. En gjennomsnittshusholdning hadde en
inntekt etter skatt på nesten 450 000 kroner i 2012, en vekst på 6,5 prosent
fra 2010 (målt i faste kroner). Den høyeste inntektsveksten finner vi for par
over 64 år uten barn (12 prosent). Lavest inntektsvekst var det blant enslige
forsørgere med barn under 18 år (4 prosent).
Husholdningenes formue og gjeld har også økt. Økning i formue skyldes særlig økte boligverdier og at stadig flere husholdninger eier mer enn én bolig.
Par med barn hadde både stor formue og stor gjeld og er den gruppen som
har størst beløp på realkapital. Eldre par uten barn har størst nettoformue, og
de hadde spesielt mye finanskapital. Unge par uten barn, par med små barn
og enslige forsørgere med barn under 18 år er grupper med høy gjeldsgrad.
Artikkelen om boforhold viser også at det er barnefamilier som har de høyeste
boutgiftene og høy gjeld. Det er unge mennesker som i størst grad leier bolig,
de aller fleste i Norge eier egen bolig, og over tid har de fleste fått bedre plass
innendørs.
Ikke høy inntekt for alle
Sosialhjelp og uføretrygd er to viktige velferdsordninger i Norge. Nesten
121 000 personer var innom sosialhjelpsordningen i løpet av 2013, en økning
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på nesten 6 000 personer fra 2012. Det betyr ikke at alle har fått sosialhjelp
hele året – gjennomsnittlig stønadslengde er om lag fem måneder. Det er
aldersgruppen 25-34 år som har den største andelen sosialhjelpsmottakere.
Nesten 306 000 personer mottok uføretrygd i 2013, omtrent det samme som
året før. Her utgjør de middelaldrende den største gruppen (se artikkelen om
trygd og sosialhjelp).
Forbruket øker
Bedre økonomi for de fleste gjør at vi også bruker mer penger på det meste.
Og vi bruker særlig penger på bolig og bil. En gjennomsnittshusholdning
brukte i 2012 over 400 000 kroner på ulike varer og tjenester, og forbruket
har blitt mer enn fordoblet siden 1982. Mens andelen vi brukte på mat var på
om lag 21 prosent i 1982, brukte vi bare 12 prosent på mat i 2012. Utgifter til
bolig har i samme periode økt fra 18 prosent til 31 prosent. Selv om telefonog teletjenester utgjør en liten del av det totale forbruket, er det den utgiften
som vokser sterkest (se artikkelen om forbruk).
Mindre kriminalitet
I artikkelen om kriminalitet beskrives kriminalitetsutviklingen for ulike typer
lovbrudd og ulike grupper i befolkningen. Generelt ser vi en betydelig nedgang i kriminalitet mot befolkningen de siste årene. Og dette gjelder særlig
biltyverier og boliginnbrudd. Det har også vært en nedgang i andelen unge
som blir utsatt for vold, men unge voksne er fortsatt mest utsatt. Antallet barn
og voksne kvinner som ofre for vold øker imidlertid i de registrerte voldsanmeldelsene hos politiet. Det begås flere lovbrudd i de største byene og færrest
i de minste kommunene.
Mange deltar – men ikke i politikken
I et velfungerende demokrati deltar hele befolkningen i beslutninger som
angår fellesskapet. Deltakelse handler om hvordan innbyggerne i samfunnet
bruker sine formelle rettigheter i praksis, og hvordan de bidrar til demokratibygging. Deltakelse i nabolag/lokalmiljø, fritids- og kulturaktiviteter, frivillige
organisasjoner og media kan defineres som
«det lille demokratiet». «Det store demokratiet» omhandler politisk liv – deltakelse i
politiske organisasjoner og valg.
Mange nordmenn engasjerer seg i samfunnet
på ulike arenaer som idrettslag, frivillige organisasjoner og andre foreninger, ifølge artikkelen om sosial og politisk deltakelse. Men de er
ikke like aktive i politikken. Mens 18 prosent
var aktivt med i et idrettslag i 2011, var bare 3
prosent med i politiske organisasjoner. Samtidig er det mange som bruker Internett som en
arena for deltakelse.
Dette og mer til kan man lese i denne utgaven av Samfunnsspeilet. I nettutgaven av
Samfunnsspeilet finner man indikatortabeller med tidsserier fra 1980 og frem til i dag.
De kan brukes som oppslagsverk og gi nyttig
faktagrunnlag om ulike sider ved det norske
samfunnet.
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Folkeveksten er høy, men avtar noe
Siden midten av 2000-tallet har Norge opplevd en svært høy befolkningsvekst, og vi
rundet 5 millioner innbyggere i 2012. Folketallet har økt med 531 600 personer fra
2004 til 2014, som tilsvarer vekst på nesten 12 prosent. Hovedårsaken til at befolkningen økte så kraftig, er den store innvandringen fra Øst-Europa etter utvidelsen av EU.
Stor etterspørsel etter arbeidskraft gjør Norge til et attraktivt land å søke arbeid i.
Fruktbarheten har også vært høy, og levealderen økte i denne perioden. Det er nå flere
tegn på at denne veksten bremser noe opp.
Ved inngangen til 2014 var det 5 109 100 bosatte i Norge, 57 800 flere enn

Espen Andersen

Antall
90 000

året før. Dette innebærer en vekst i folketallet på 1,1 prosent i forhold til 2013.
Selv om befolkningsveksten i 2013 var høy, var det den laveste siden 2006.
For første gang på mange år har
vi altså indikasjoner på at veksten
Figur 2. Antall inn- og utvandringer til Norge
avtar noe, men om dette er starten
på en varig trend, er for tidlig å si
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(se figur 1).
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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fra landet for flere år siden uten å melde i fra, ble fjernet fra registeret. Hvor
stor del av utvandringene som kan tilskrives denne oppryddingen, er usikkert,
men det bidro til at antall utvandrere i 2013 ble noe høyere enn reelt.
40 000

2005

2010

2013

Levendefødte
Døde
Innvandringer
Utvandringer
Folketilvekst
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Utvidelsen av EU i 2004 og 2007 ga innbyggerne i ti land i Øst-Europa tilgang
til arbeidsmarkedet i alle EØS-land. I første omgang var det særlig polske
arbeidere som kom til Norge for å jobbe. En følge av dette er at innvandringen
fra Europa har økt kraftig de siste ti årene, mens den har vært relativt uendret
for innvandring fra resten av verden (se figur 2).
Espen Andersen er statsviter
og rådgiver i Statistisk
sentralbyrå, Seksjon for
befolkningsstatistikk.
(espen.andersen@ssb.no)
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Polske statsborgere er fortsatt den største gruppen som innvandrer til landet,
etterfulgt av personer fra Litauen og Sverige. Innvandringen fra disse landene
har gått noe ned i 2012 og 2013. Det var blant annet en betydelig nedgang
i antall svenske statsborgere som innvandret i 2012. Noe av denne nedgan-
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gen kan forklares med at nye regler for pendling mellom Norge og Sverige
ble innført i 2011. Innvandrere med filippinsk statsborgerskap er den største
gruppen utenfor EU, etterfulgt av somaliske og eritreiske statsborgere. På
tiendeplass ligger spanske statsborgere.
Som en følge av den økonomiske krisen i deler av Sør-Europa har innvandringen fra dette området steget betydelig de siste årene. Det flyttet 1 500 spanske
statsborgere til Norge i 2013, som er mer enn en firedobling av antallet som
kom før finanskrisen i 2008. Samtidig er det viktig å understreke at antallet
som innvandrer fra Spania, fortsatt er lavt selv om innvandringen har hatt en
relativt sett kraftig vekst på få år (se figur 3).

Datagrunnlaget
Befolkningsstatistikken er laget fra
data i Statistisk sentralbyrås statistiske
befolkningsregister (BeReg).
Statistikken om innvandringsgrunn
omfatter innvandrere med ikke-nordisk statsborgerskap som innvandret
til Norge for første gang.

Litauere har stått for den største prosentvise veksten i innvandringen de siste
ti årene. Det innvandret 21 ganger så mange fra Litauen i 2013 som det gjorde for ti år siden, mens den tilsvarende veksten for polakker var 19 ganger.
For svensker var den prosentvise veksten i perioden mer beskjeden, kun en
fordobling. Blant annet som en følge av felles nordisk arbeidsmarked har det i
lang tid vært stor utveksling av arbeidskraft mellom Norge og Sverige.
Arbeid viktigste innvandringsgrunn
I 2013 innvandret det 54 400 personer til Norge fra land utenfor Norden.
Det er 2 200 færre enn i 2012, som var et rekordår. Arbeidsinnvandringen
gikk mest ned, men arbeid var fortsatt den vanligste innvandringsgrunnen
(se tekstboks om datagrunnlaget). 23 500 personer, eller 43 prosent av alle
ikke-nordiske statsborgere som innvandret i løpet av 2013, hadde arbeid som
innvandringsgrunn. En tredjedel kom på grunn av familiegjenforening eller
ekteskap, mens 13 prosent kom på grunn av flukt. 11 prosent innvandret på
grunn av utdanning.
Mangfold blant innvandrerne
Den økende andelen personer med innvandrerbakgrunn i befolkningen har
gjort at Norge har blitt et mer sammensatt samfunn. Arbeid, famille, kjærlighet, krig, fattigdom, forfølgelse og utdanning er noen av de mange ulike årsakene til at mange velger å forlate hjemlandet og bosette seg i et annet land.
Siden årsakene er så mange og sammensatte, betyr det også at innvandrere er
en mangfoldig og uensartet gruppe.

Begreper
Innvandrere er personer som er bosatt
i Norge, men som er født i utlandet
av to utenlandsfødte foreldre og har
fire utenlandsfødte besteforeldre.
Norskfødte med innvandrerforeldre
er personer som er født i Norge av
to foreldre som er født i utlandet, og
som i tillegg har fire besteforeldre
som er født i utlandet.

Figur 3. Antall innvandringer med statsborgerskap fra Sverige, Polen, Litauen og Spania1
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Figur 4. Innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn,
i prosent av totalbefolkning i kommunen. 1. januar 2014

Andel
1,4-4,9 prosent
5,0-9,9 prosent
10,0-14,9 prosent
15,0-31,1 prosent
Landsgjennomsnitt: 14,9 prosent

Ved siste årsskifte var det 633 100 innvandrere og 126
100 norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Disse har
bakgrunn fra over 200 ulike land. Innvandrere fra Polen
er den klart største innvandrergruppen. De 84 000 polske
innvandrere utgjorde 13 prosent av landets innvandrere.
Det er dermed nesten like mange polske innvandrere i landet som det er innbyggere i Kristiansand kommune. Nest
største innvandrergruppe er svensker med 36 400 personer, mens tredje største gruppe er litauere med 32 900. De
tre største innvandrergruppene er altså i hovedsak knyttet
til arbeidsinnvandring.
28 prosent har flyktningbakgrunn
Antall norskfødte med innvandrerforeldre økte med 9 000
personer i løpet av 2013, fra 117 100 til 126 100. I denne
gruppen var det fortsatt flest som hadde foreldre fra Pakistan, i alt 15 600. Det var 9 800 norskfødte med somaliske
foreldre, og 8 200 som hadde foreldre fra Irak. De fleste i
gruppen er unge. Hele 72 prosent var yngre enn 16 år per
1. januar 2014, og kun 6 prosent var 30 år eller eldre. Av
alle barn født i Norge i 2013 hadde 18 prosent to innvandrerforeldre.

Ved inngangen til 2014 bodde det 179 500 personer med
flyktningbakgrunn i Norge, de utgjorde 3,5 prosent av
Norges befolkning og drøye 28 prosent av alle innvandrere. Den største gruppen med flyktningbakgrunn kommer
fra Somalia, i alt 25 000 personer, etterfulgt av Irak og
Iran (henholdsvis 20 500 og 13 600). Det bodde personer
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Kartdata: Kartverket.
med flyktningbakgrunn i 409 av landets 428 kommuner, i 32 av kommunene utgjorde de en gruppe på 1 000
personer eller flere. Flest bodde i Oslo, der 44 600 hadde flyktningbakgrunn.
Kommunenes sentralitet
Bergen og Trondheim hadde også et betydelig innslag av personer med flyktSentrale kommuner omfatter et tettningbakgrunn, henholdsvis 9 600 og 6 000 personer.
sted på minst 50 000 innbyggere som
har funksjon som landsdelssenter,
eller som ligger innenfor 75 minutters
(for Oslo 90 minutters) reisetid til et
slikt tettsteds sentrum.
Noe sentrale kommuner omfatter et
tettsted med folketall mellom 15 000
og 50 000, eller som ligger innenfor
60 minutters reisetid til et slikt tettsteds sentrum.
Mindre sentrale kommuner omfatter et tettsted med folketall mellom
5 000 og 15 000, eller som ligger
innenfor 45 minutters reisetid til et
slikt tettsteds sentrum.
Minst sentrale kommuner omfatter
ikke noen av de aktuelle tettstedene
og ligger heller ikke innenfor 45
minutters reisetid til noen av disse
tettstedene.

Flest innvandrere bor i Oslo
Det bor innvandrere i alle landets kommuner, men det er klart flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i hovedstaden – både relativt og
absolutt. Oslo hadde 151 700 innvandrere og 45 900 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2014, 31 prosent av folketallet. Det er også høy
innvandrerandel i flere av de andre kommunene rundt Oslo (se figur 4).
Sentralisering, men befolkningsvekst i alle fylker
I Norge, som i de fleste andre land i verden, flytter folk fra landsbygda til
sentrale strøk. Denne sentraliseringen har pågått over lang tid, og det er ingen
tegn på at denne trenden vil snu. I 2014 bodde 68 prosent av Norges befolkning i de 150 mest sentrale kommunene (se tekstboks for definisjon). Dersom
vi går tilbake til 1980, var den tilsvarende andelen 61 prosent.
Samtidig har befolkningsveksten, som hovedsakelig er basert på økt innvandring, ført til at ingen fylker de siste årene har hatt nedgang i folketallet.
Det var Akershus, Oslo og Rogaland som hadde den største veksten i 2013,
på 1,7 prosent, mens den var lavest i Sogn og Fjordane, med en økning i
folkemengden på 0,2 prosent.1
1
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Flere flyttinger over kommunegrensene
Det var stor innenlandsk flytteaktivitet i befolkningen i 2013. Antall innenlandske flyttinger over kommunegrensene økte til 235 000. Dette er det høyeste antallet noen gang, og 4 500 flere enn i 2012. Innenfor kommunene var
det 432 100 flyttinger, 5 700 færre enn i 2012 og det nest høyeste noen gang.
Sentrale kommuner hadde i 2013 et innenlands flytteoverskudd på 7 050,
en svak nedgang fra 2012. De resterende kommunene, som kan deles inn i
noe sentrale kommuner, mindre sentrale kommuner og
minst sentrale kommuner, hadde flyttetap samlet sett.
Figur 5. Innenlandske flyttinger. Fylke. 2013
Mindre sentrale kommuner hadde flyttetap på 2 200 i
alt, større enn i 2012. De minst sentrale kommunene
Østfold
hadde omtrent det samme flyttetapet som i 2012, med
Akershus
3 700 personer.
Oslo

Sentraliseringen vises også i tallene for flytting mellom
fylkene. Østfold og Akershus skilte seg ut med et samlet
innenlandsk flytteoverskudd på 5 000 i forhold til resten
av landet. Kort avstand og gode kommunikasjonsmuligheter til Oslo gjør disse fylkene attraktive å flytte til.
Åtte av fylkene hadde innenlandsk flytteoverskudd.
Det innenlandske flyttetapet var størst i Oslo og Nordland, med 1 300 flere utflyttinger enn innflyttinger i
hvert av fylkene. En stor del av dem som flyttet fra Oslo,
flyttet til Akershus. De som flyttet ut av Nordland, flyttet
oftest adskillig lenger sammenlignet med dem som flyttet fra Oslo. I prosent av folketallet var flyttetapet størst
i Sogn og Fjordane, deretter fulgte de tre nordligste
fylkene (se
figur 5).
Størst vekst i sentrale kommuner
Det er fire årsaker til befolkningsendringer i en kommune: innflytting, utflytting, fødsler og dødsfall. I 2013
gikk folketallet opp i 291 kommuner, mens det var
nedgang i 131 kommuner. Av kommunene med størst
økning i folketallet er samtlige enten større bykommuner, eller kommuner lokalisert i nærområdet til disse
(se tabell 1). Folkeveksten var størst i de fire største
byene, størst i Oslo, etterfulgt av Bergen, Trondheim og
Stavanger.
Verran kommune i Nord-Trøndelag hadde den klart
største nedgangen i folketallet. Kommunen mistet 272
innbyggere i 2013, som tilsvarer 10 prosent i løpet av
ett år. Nedgangen i folketallet skyldes ikke reell fraflytting, men at en større gruppe arbeidsinnvandrere, der
de fleste aldri har bodd i Verran, ble registret bosatt
i kommunen i Det sentrale folkeregister fordi deres
arbeidsgiver har hovedkontor i kommunen. I 2013
gjorde en ny tolkning av regelverket i DSF at denne
gruppen med innvandrere ble registret i den kom
munen der de faktisk bor og arbeider.
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Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland

Innflytting
Utflytting
Nettoinnflytting

Troms Romsa
Finnmark Finnmárku
-4 000 0
Antall

8 000

16 000

24 000

32 000

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1. Kommuner med størst folkevekst og folkenedgang.
Absolutte tall. 2013
Størst folkevekst
Oslo
Bergen
Trondheim
Bærum
Sola
Stavanger
Kristiansand
Tromsø
Asker
Fredrikstad

10 497
3 999
2 343
1 911
1 854
1 563
1 507
1 232
920
784

Størst folkenedgang
Verran
Meløy
Kragerø
Kvinnherad
Nord-Odal
Lesja
Trysil
Hemnes
Nord-Fron
Nordre Land

-272
-91
-79
-73
-72
-69
-68
-67
-62
-58

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Samlet fruktbarhetstall (SFT)
Mål på hvor mange barn en gjennomsnittskvinne vil føde i løpet
av livet, gitt fødselsmønsteret det
aktuelle året. Dersom man skal unngå
nedgang i befolkningen, sett bort
fra inn- og utvandring, må SFT være
større enn 2,06. Dette omtales gjerne
som reproduksjonsnivået.

Dersom man ser på de regionale forskjellene i fruktbarhet i et lengre tidsperspektiv, ser man at forskjellene er blitt betydelig mindre med årene. I
1968 var for eksempel forskjellen mellom fylkene som hadde størst avstand i
fruktbarheten, Oslo og Finnmark, på 1,4 barn. I 2013 var forskjellen mellom
fylkene 0,2 barn. Det er i hovedsak fruktbarheten i Finnmark som har gått ned
i perioden, fra 3,4 i 1968 til 2,0 i 2013.

Barn per kvinne
2,00
1,95
1,90
1,85
1,80
1,75
1,70
1,65
1995

Fruktbarheten går ned
Det ble født 59 000 barn i 2013, 2,1 prosent færre enn året før. Dette er det
laveste siden 2007. Fruktbarheten, eller samlet fruktbarhetstall (SFT) var på
1,78 barn per kvinne (se tekstboks). Etter en kortere periode fra 2006-2010
med SFT tett oppunder 2,00 har tallet gått gradvis ned etter 2011 (se figur 6).
Det er til dels store regionale forskjeller i SFT i Norge, selv om fruktbarheten er
synkende i alle fylkene bortsett fra Nord-Trøndelag og Finnmark, der den økte
med henholdsvis 0,08 og 0,07. Nord-Trøndelag hadde høyest samlet fruktbarhetstall i 2013 – 2,03 – etterfulgt av Vest-Agder med 1,96. Oslo hadde lavest
SFT i 2013, 1,67, mens Hedmark var det fylket som hadde størst nedgang.

Figur 6. Samlet fruktbarhetstall (SFT)

1,60
1990

Utenom Verran er nedgangen i folketallet størst i Meløy og Kragerø, med en
nedgang på henholdsvis 91 og 79 personer. De andre kommunene med størst
folkenedgang er i hovedsak lokalisert i innlandet og i Nord-Norge (se tabell 1).

2000

2005

2010 2013

Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Menns levealder øker mest
Levealderen øker for begge kjønn. Gitt dødelighetsmønsteret for 2013 kan
nyfødte jenter og gutter nå forvente å bli henholdsvis 83,6 og 79,7 år. Ved
inngangen til 2014 var 3,2 prosent av alle menn og 5,5 prosent av alle kvinner
over 80 år. Fortsatt lever kvinner lenger enn menn, men forspranget minker.
Kjønnsforskjellen i levealder var stort sett mellom 2 og 4 år frem til midten
av 1950-tallet, men økte så raskt til nærmere 7 år på midten av 1980-tallet.
Siden har forskjellen sunket til 4 år (se figur 7).
Ifølge OCED er forventet levealder (uavhengig av kjønn) høy i Norge, men det
er flere land med en høyere forventet levealder som Sveits, Japan, Italia, Island, Frankrike, Australia og Sverige. Japanske kvinner ligger fortsatt på topp
på denne eksklusive listen, med en forventet levealder på 86,4 år.

Figur 7. Forventet levealder. Kvinner og
menn
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Mange bor alene
Det er nå 2 259 000 privathusholdninger i Norge. Det er mest vanlig å bo i
en husholdning med to, og dernest med fire personer, men mange bor alene.
Det er 896 000 enpersonhusholdninger i Norge. Det betyr at nær 40 prosent
av husholdningene nå består av bare én person. Andelen har økt gradvis
over lang tid. Mens bare 2 prosent bodde alene i 1920, var andelen 4 prosent
i 1960 og 14 prosent i 1990. I dag bor 18 prosent av alle personer i Norge
alene.
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Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Oslo har høyest andel enpersonhusholdninger, over 52 prosent. 27 prosent av
alle personer i Oslo bor alene. I 15 små kommuner, hvorav de fleste i Finnmark og ellers i Nord-Norge, bor det også bare én person i nær halvparten av
husholdningene. Høyt på listen finner vi også Bergen og Trondheim med nær
45 prosent enpersonhusholdninger. 25 kommuner har en andel som er lavere
enn 30 prosent. Kommuner med den laveste andelen enpersonhusholdninger
finner vi hovedsakelig rundt de store byene.
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De fleste eier sin egen bolig …
Ifølge folke- og boligtellingen i 2011 eide om lag 84 prosent av alle personer
bosatt i privathusholdninger boligen de bodde i. Av disse bodde om lag 12
prosent i en bolig eid gjennom et borettslag eller aksjeselskap. Eierandelen
var størst blant personer bosatt i de mest etablerte husholdningene, det vil si
par med store barn og familier med voksne barn (se figur 8).
Blant fylkene er det Oslo som hadde lavest andel husholdninger som eide
boligen, med 76 prosent. Det er særlig andelen selveiere som var lav i Oslo.
Tallene viser en klar sammenheng mellom husholdningstype og eierstatus.
Sentralt i de store byene er det mange som bor i små husholdninger, og det er
også her andelen som leier boligene, er størst. Akershus var fylket med høyest
andel personer som bodde i eid bolig (87 prosent).
… mens innvandrerne leier
En naturlig konsekvens av befolkningsvekst og at husholdningene blir stadig
mindre, er økt behov for boliger. Siden folkeveksten i Norge i hovedsak
skyldes innvandring, er det interessant å se på innvandrernes tilknytning til
boligmarkedet.
Innvandrere leier bolig i langt større grad enn dem som ikke har innvandret.
59 prosent av innvandrerne eier bolig eller borettslagsleilighet. Dersom man
ser bak tallene, er det særlig to markante trekk. For det første øker andelen eiere proporsjonalt med hvor lenge man har bodd i Norge. For det andre er det
store forskjeller knyttet til landbakgrunn (se figur 9).
Personer med somalisk landbakgrunn er gruppen som har flest bosatte med
flukt som den vanligste innvandringsgrunnen. 15 prosent av denne gruppen
som har bodd i Norge i inntil fire år, bor i en eid bolig. For svensker og polakker, som er de to største gruppene av arbeidsinnvandrere, er tilsvarende tall
henholdsvis 36 og 44 prosent.
Dersom man ser på personer med bakgrunn fra de samme tre landene som
har bodd i Norge fem år eller mer, har andelen eiere kun økt til 26 prosent
for somaliere. Andelen for personer med bakgrunn fra Polen har økt til 68
prosent, mens 80 prosent av alle svensker bor i eid bolig. Personer fra Somalia
kommer til landet som en følge av flukt eller familiegjenforening. For denne
gruppen tar det ofte lengre tid å tilegne seg kompetanse på områder som
språk, kulturforståelse og annen kunnskap som øker mulighetene for integrasjon i arbeidsmarkedet. Det å ha en fast inntekt er avgjørende for å kunne eie
egen bolig.
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Figur 8. Personer i privathusholdninger,
etter eierstatus. Hele landet. 2011
Leier boligen
17 %
Eier gjennom
borettslag
eller
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Selveier alene eller
gjennom sameie
71 %
Kilde: Folke -og boligtellingen 2011,
Statistisk sentralbyrå.

Figur 9. Innvandrere i privathusholdninger,
etter eierstatus. Hele landet. 2011
Leier boligen
41 %
Selveier
alene eller
gjennom
sameie
44 %

Eier gjennom borettslag
eller aksjeselskap
15 %
Kilde: Folke -og boligtellingen 2011,
Statistisk sentralbyrå.

Flere tall og årganger
For flere tall se indikatortabellen,
nå publisert kun i nettutgaven av
Samfunnsspeilet:
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-ogkriminalitet/artikler-og-publikasjoner/
sosiale-indikatorer
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Folkehelse i samhandlingens tegn
De fleste nordmenn har god helse og gode levevaner. Det ser imidlertid ut til at det stadig
er behov for forebyggende helsearbeid, særlig blant lavt utdannede og bosatte i nord.
Forebygging er også et viktig stikkord for samhandlingsreformen. Det brukes mer penger
på kommunale helse- og omsorgstjenester, og det er etablert nye kommunale tjeneste
tilbud. Antallet kvalifiserte hender som utfører tjenestene holder seg likevel relativt
uendret.
Linda M. Allertsen
og Arne Jensen

Folkehelse og forebygging er viktige temaer for den pågående samhandlingsreformen i det norske helsevesenet. Norge kommer likevel ofte bra ut
sammenlignet med andre land. Både tall fra EUs statistikkontor Eurostat og
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at Norge
ligger i helsetoppsjiktet og er blant landene med best helseutvikling over tid
på flere områder.
Vi hevder oss internasjonalt …
I 2012 rapporterte åtte av ti personer i alderen 16 år og eldre i den norske befolkningen god egenvurdert helse. Det er på samme nivå som i Sverige, men
høyere enn gjennomsnittet i EU (28 land) hvor sju av ti svarte det samme.
Når det gjelder forventet levealder, er det japanske kvinner og islandske
menn som troner på toppen. Beregninger som sier noe om antall år personer
forventes å leve uten alvorlige eller moderate helseproblemer (healthy life
years), antyder likevel at Norge (og Sverige) ligger på et høyt nivå og høyere
enn de fleste andre land det er naturlig å sammenligne med. I 2012 kunne for
eksempel norske menn forvente at over 90 prosent av leveårene er friske år,
mens tilsvarende tall for gjennomsnittet i EU er under 80 prosent.
Røyking og fedme er to viktige risikofaktorer når det gjelder forekomst av ulike sykdommer og for tidlig død. Med om lag 16 prosent dagligrøykere i 2012
kom Norge relativt bra ut av sammenligninger med OECD-gjennomsnittet
som lå på over 20 prosent, og flere andre land det er naturlig å sammenligne
oss med. Rett nok var andelen lavere i land som Sverige og Island, henholdsvis13 og 14 prosent i 2012, men tall fra 2013 viser at andelen i den norske
befolkningen har sunket med ytterligere 1 prosentpoeng, til 15 prosent.

Linda M. Allertsen er cand. mag. og
rådgiver i Statistisk sentralbyrå,
Seksjon for helsestatistikk.
(linda.allertsen@ssb.no)
Arne Jensen er statsviter og
seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå,
Seksjon for helsestatistikk.
(arne.jensen@ssb.no)
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… men det er flere forskjeller i befolkningens helsetilstand
Det er grunn til å nyansere bildet av det som kan kalles «folkehelsetilstanden»
i Norge, noe. Det er ikke overraskende at helse og levevaner varierer etter alder og – til og med – kjønn, men det er over flere år også dokumentert en del
helse- og levevaneforskjeller på nasjonalt nivå som har bakgrunn i mer sosioøkonomiske og geografiske forhold. Noen av disse er det verdt å dvele litt ved.
Det er færre høyt utdannede i Norge som vurderer egen helsetilstand som dårlig eller meget dårlig enn tilfellet er blant dem med lavere utdanning (henholdsvis 4 og 16 prosent i 2012), og den egenvurderte helsen i Nord-Norge er
dårligere enn i andre landsdeler, og lavere enn landsgjennomsnittet. Mål for
tannhelsetilstand og tannhelse viser i all hovedsak de samme resultatene. De
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med høy utdanning har bedre egenvurdert tannhelse og
bedre tannstatus (antall egne tenner) enn dem med lav
utdanning, og bosatte i Nord-Norge har dårligere egenvurdert tannhelsetilstand og tannstatus enn resten av
landet (Ekornrud og Jensen 2010).
Når det gjelder forekomst av langvarig sykdom, er andelen 62 prosent blant høyt utdannede og 70 prosent
blant lavt utdannede, og forskjellen etter utdanning trer
enda sterkere fram når det gjelder sykdom som påvirker
hverdagen i høy grad, der andelen er 8 prosent blant dem
med universitets- og høgskoleutdanning og 16 prosent
blant dem med kun grunnskole utdanning (se figur 1).
Det synes å være mindre geografiske forskjeller, selv om
bosatte i Nord-Norge er blant dem som rapporterer mest
sykdom som påvirker hverdagen i høy grad.

Figur 1. Personer med langvarig sykdom som påvirker hverdagen
i høy grad, etter år og utdanning
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Kilde: Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt,
Statistisk sentralbyrå.

Forekomsten av symptomer på psykiske helseproblemer
i den norske befolkningen har økt noe fra 2002 til 2012, mens forskjellene i
symptomer etter utdanningsnivå har holdt seg tilnærmet konstant i samme
tiårsperiode. Målt etter Hopkins Symptoms Checklist (HSCL-25), som er et
instrument for å kartlegge ulike psykiske plager (Nettelbladt mfl. 1993), er
andelen med symptomer på psykisk uhelse lavere blant dem med universitets- og høgskoleutdanning (8 prosent) enn blant dem med grunnskole som
høyeste utdanningsnivå (17 prosent). Her er det også store forskjeller mellom ulike aldersgrupper, med størst forekomst i aldersgruppen 16-24 år (18
prosent).
Vi dør av de samme sykdommene som vi lever med …
Hjerte- og karsykdommer og ondartet kreft er ifølge statistikk over dødsårsaker årsaken til flest dødsfall i Norge (åtte av ti dødsfall i 2012). Samtidig er
det en tendens til at stadig flere dør av lungesykdommer (10 prosent i 2012)
og demenssykdommer som for eksempel Alzheimers sykdom og vaskulær
demens (SSB 2013a). Antallet dødsfall av selvmord gikk ned fra 598 i 2011
til 515 i 2012, men er et tall som har variert en del gjennom årene. Totalt var
det 2 400 personer som døde av voldsomme dødsårsaker, et tall som foruten
selvmord inkluderer ulykker og drap.
Dødeligheten ved hjerte- og karsykdommer er noe redusert over tid, og det er
stadig flere som lever med denne typen sykdommer. Det er i følge levekårsundersøkelsen relativt store ulikheter etter utdanningsnivå i denne pasientgruppen. Blant dem som rapporterte varig sykdom (mer enn 6 måneder) i 2012,
var det 13 prosent av dem med høyere utdanning som oppga å ha en hjerteog karsykdom, mens samme tall var 19 prosent blant dem med lavere utdanning. Det er ellers grunn til å merke seg at denne utdanningsforskjellen i all
hovedsak skyldes forskjeller blant kvinner, hvor andelen var 13 prosent blant
kvinner med universitets- og høgskoleutdanning og 24 prosent blant kvinner
med grunnskoleutdanning (SSB 2013b).
Det kan ellers være grunn til å nevne at forskjeller i sykdomsforekomst etter
utdanningsbakgrunn gjelder flere av sykdomsgruppene, for eksempel sykdom
i muskel- og skjelettsystemet hvor andelen var 18 prosent blant høyt utdannede og 28 prosent blant dem med lav utdanning.
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… og vi lever med noen (u)vaner
Tobakksbruk, alkoholkonsum, kosthold og trening er alle viktige kjennetegn
ved en befolknings levevaner. Når det gjelder andel som røyker daglig, er den
ifølge levekårsundersøkelsen nedadgående i befolkningen totalt, i alle utdanningsgrupper og i alle landsdeler og bostedsstrøk. Andelen dagligrøykere
er lavere blant høyt utdannede (9 prosent) enn blant lavt utdannede (25
prosent, se figur 2), og lavere blant bosatte på tettsteder
Figur 2. Personer som røyker daglig, etter år og utdanning
med 100 000 eller flere innbyggere (12 prosent) enn
blant bosatte i spredtbygde strøk med under 200 innbygProsent
gere (22 prosent). Det er ellers få, om noen, forskjeller
40
i dagligrøyking etter landsdel. For øvrig er det grunn til
35
å understreke trenden som viser at snusbruk er økende
30
i befolkningen totalt, i alle utdanningsgrupper og i alle
25
landsdeler og bostedsstrøk, og at andre undersøkelser
20
viser tilsvarende utviklingstrender i tobakksbruk (SSB
15
2014f).
10
5

Det er om lag 20 prosent av den norske befolkningen
i alderen 16 og eldre som drikker alkohol to eller flere
ganger i uken. Menn drikker mer enn kvinner (henholdsUtdanningsGrunnVideregående
Universitets- og
nivå i alt
skole
skole
høgskoleutdanning
vis 24 og 14 prosent i 2012), og det er menn med universitets- og høgskoleutdanning som drikker aller mest (38
Kilde: Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt,
Statistisk sentralbyrå.
prosent). Det er ulikheter etter bostedsstrøk. Mens det i
2012 var 27 prosent av dem som rapporterte å drikke alkohol minst to ganger
i uken som var bosatt på tettsteder med 100 000 eller flere innbyggere, var
tilsvarende andel 14 prosent for bosatte i spredtbygde strøk med under 200
innbyggere. Da er det ikke overraskende at de som konsumerer alkohol mer
enn to ganger i uken, ofte er bosatt i Akershus og Oslo.
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Når det gjelder kosthold, er det flere forskjeller i befolkningen som er verdt å
nevne. På bakgrunn av resultater fra 2012 kan det se ut til at kvinner spiser
noe sunnere enn menn, og at kostholdet blir noe sunnere med stigende alder.
Det er videre sånn at andelen som spiser frisk frukt og bær daglig, er høyere
blant høyt utdannede (68 prosent) enn blant lavt utdannede (56 prosent),
og at forskjellen etter utdanning er enda større med hensyn til andel som spiser grønnsaker daglig (74 prosent blant høyt utdannede og 59 prosent blant
lavt utdannede).
Omfanget av overvekt og fedme øker noe …
Over tid viser selvrapportert informasjon om høyde og vekt i befolkningen at
forekomst av overvekt og fedme øker. Mens det i 1998 var 6 prosent av den
voksne befolkningen som hadde en BMI (kroppsmasseindeks) på 30 eller over
(fedme), var andelen økt til 10 prosent i 2012. Forekomsten av fedme var i
2012 høyere blant dem med lav utdanning (11 prosent) enn dem med høy
(8 prosent), høyere blant bosatte i Nord-Norge (12 prosent) enn landstallet
(10 prosent), og høyere i spredtbygde strøk med under 200 innbyggere (13
prosent) enn tettsteder med 100 000 eller flere (6 prosent).
Det synes ikke som om det er store systematiske skjevheter og forskjeller i
forekomst av fedme etter dimensjoner som utdanning, landsdel og bostedsstrøk. Det er dessuten lite som tilsier at det som internasjonalt gjerne omtales
som en fedmeepidemi, har satt seg i den norske befolkning på tilsvarende
måte som det har i andre land. Det er også grunn til å nyansere bildet med
tall i andre enden av BMI-skalaen, der tall fra Vernepliktsverket i 2011 viste
14
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at hver tiende jente i alderen 17 år hadde en BMI på under 18,5 og var som
undervektig å regne (Kjelvik 2013).
… samtidig som stadig flere mosjonerer
Andelen som gjennom levekårsundersøkelsen rapporterer å mosjonere ukentlig eller oftere, har økt fra 58 prosent i 1998 til 79 prosent i 2012, og det er
særlig blant menn i aldersgruppen 16-24 år økningen har gjort seg gjeldende.
Når det gjelder dem som rapporterer at de aldri mosjonerer, er denne andelen
nedadgående for både menn og kvinner, i alle aldersgrupper, på alle utdanningsnivåer, i alle landsdeler og i alle bostedsstrøk. Det er likevel grunn til å
understreke noen ulikheter i befolkningen.
I 2012 var det 85 prosent av dem med høy utdanning som opplyste at de
mosjonerte ukentlig eller oftere, mens tilsvarende andel var 72 prosent blant
dem med lav utdanning. I 2002 var tilsvarende tall henholdsvis 71 og 58
prosent. Når det gjelder geografi, er forskjellene etter landsdel små, mens det
etter bostedsstrøk viser seg at andelen som mosjonerer minst, er størst blant
bosatte i spredtbygde strøk med under 200 innbyggere.
Foruten å vektlegge folkehelse og folkehelsearbeid gjennom vedtak om ny
folkehelselov, er samhandlingsreformen, som trådde i kraft 1. januar 2012
(se tekstboks), i helsevesenet tuftet på forebygging og desentralisert tjeneste
yting (lov om folkehelsearbeid, lov om kommunale helse- og omsorgstjenest
er, med flere). Det er grunn til å tro at reformens utvidelse av kommunalt
ansvar og kommunal oppgaveportefølje bidrar til økte utgifter til kommunale
helse- og omsorgstjenester (se tekstboks).
Totale helseutgifter øker over tid …
Helseregnskapet viser at totale utgifter til helse øker over tid (SSB 2014b).
I 2013 beløp totale helseutgifter seg til om lag 288 milliarder kroner, eller
drøyt 56 700 kroner per innbygger. Til sammenligning var tilsvarende tall i
overkant av 230 milliarder kroner, eller litt over 47 700 per innbygger i 2009.
Det er ellers verdt å nevne at totale utgifter til helse siste år før implementeringen av reformen startet (2011) beløp seg til over 255 milliarder kroner,
eller nesten 51 600 per innbygger.
Helseregnskapet inkluderer mange ulike utgiftstørrelser og kostnadskomponenter, eksempelvis medisinsk behandling og rehabilitering som blant annet
omfatter sykehustjenester og legebesøk. Om lag halvparten av de totale helseutgiftene i 2013 (48 prosent) gikk med til medisinsk behandling og rehabilitering, mens noe over en fjerdedel (27 prosent) var helserelaterte pleie- og
omsorgsutgifter.
… og kommunale helse- og omsorgstjenester utgjør
en stor andel
Utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester målt i brutto driftsutgifter
inkluderer alle utgifter som er knyttet til det som tradisjonelt blir omtalt som
kommunehelsetjenester og pleie- og omsorgstjenester, og utgjør om lag en
tredjedel av det totale kommunebudsjettet (SSB 2014c, SSB 2014e). I sum
utgjorde disse utgiftene om lag 114 milliarder kroner i 2013, noe som innebærer en vekst på 5 prosent fra 2012. Det er ellers verdt å notere at utgiftene
utgjorde 95 milliarder kroner i 2011, noe som betyr at veksten fra siste år før
samhandlingsreformen til 2013 har vært på 20 prosent.
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Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen trådte i kraft
1. januar 2012, og intensjonen er å
bedre samarbeidet mellom ulike nivå i
helsetjenesten (kommunale helse- og
omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester) og effektivisere behandling av
pasienter.
Reformen fører til noen organisatoriske endringer i helsetjenestene for
eksempel desentralisering av enkelte
helsetjenester, og inkluderer noen
økonomiske virkemidler, som for eksempel kommunal medfinansiering av
somatiske tjenester i spesialisthelsetjenester. For mer inngående lesing, se
blant annet Hjemås og Vold (2011).

Spesialisthelsetjenester omfatter
spesialiserte helsetjenester innenfor
somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk, ambulansetjeneste og
privatpraktiserende spesialister med
driftsavtale. Tjenenestene er hjemlet i
lov om spesialisthelsetjenesten m.m.
av 1999.
Kommunale helse- og omsorgstjenester omfatter allmennlegetjenesten,
fysioterapitjenesten, jordmortjenesten
og helsestasjons- og skolehelsetjenesten i tillegg til pleie- og omsorgstjenesten (institusjoner for eldre og
funksjonshemmede, hjemmetjenester
og boliger til pleie- og omsorgsformål), og inkluderer offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester som
ikke hører inn under stat eller fylkeskommune. Tjenestene er hjemlet i lov
om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 2011.
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Utgiftene til pleie- og omsorgstjenester er klart størst …
Det er utgifter til pleie- og omsorgstjenester som utgjør den største andelen av
totale utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester (se figur 3). I 2013
gikk det med i underkant av 94,5 milliarder kroner til tjenestene, som innebærer en vekst på om lag 5 prosent fra 2012 og over 25 prosent fra 2009.
I lys av samhandlingsreformen er det verdt å nevne at utgiftene i 2011 var på
83,2 milliarder kroner, og at disse økte til 90,2 milliarder kroner i 2012, noe
som tilsvarer en vekst på om lag 8 prosent. Det er grunn til å tro at reformen bidro til en del av veksten fra 2011 til 2012 og fra 2012 til 2013, men det er vanskelig å slå fast om reformen har størst betydning for utgifter til hjemmetjenester (for eksempel praktisk bistand og opplæring) eller institusjon (for eksempel
betaling for utskrivningsklare sykehuspasienter). Utgiftene til hjemmetjenester
utgjorde ellers 49 prosent av de totale utgiftene til pleie- og omsorgstjenester i
2013, mens utgiftene til institusjon utgjorde nesten 47 prosent.
… men utgiftene til kommunehelsetjenester øker mest over tid
Det er utgifter til kommunehelsetjenester som relativt sett har økt mest over
tid, men utgiftsnivået er betydelig lavere enn tilfellet er for pleie- og omsorgstjenester (se figur 3). I 2013 beløp brutto driftsutgifter til kommunehelsetjenester seg til om lag 13,9 milliarder kroner, noe som er en vekst på
nesten 7 prosent fra 2012 og 31 prosent fra 2009. Veksten fra 2011 til 2012,
som var første år med reformen, var for øvrig på 778 millioner kroner, som
representerer en vekst på 6 prosent.
Utgifter til diagnostisering, behandling, rehabilitering og habilitering (for
eksempel utgifter til allmennmedisin i form av basistilskudd til fastleger) er
største utgiftspost i kommunehelsetjenesten med nesten 10 milliarder kroner
i 2013, etterfulgt av forebygging i helsestasjons- og skolehelsetjeneste (for
eksempel helsestasjon for ungdom) som beløp seg til omtrent 2,8 milliarder
kroner og annet forebyggende helsearbeid (for eksmpel frisklivssentraler)
som ble om lag 1,2 milliarder kroner samme år.
Figur 3. Kommunale utgifter til helse- og
omsorgstjenester, etter type tjeneste
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Kommunenes utgifter i tilknytning til samhandlingsreformen er utfordrende å
tallfeste eksakt siden utgiftene gjerne inngår i utgifter knyttet til det ordinære
tjenestetilbudet. Det er imidlertid to unntak som begge inngår i størrelsen
brutto driftsutgifter til samhandling (se figur 3). Det ene unntaket er utgifter
til kommunal medfinansiering av somatiske tjenester i spesialisthelsetjenesten, som i 2013 beløp seg til i underkant av 5,3 milliarder kroner, mens det
andre er utgifter til døgnopphold for personer med behov for akutthjelp, som
var på i overkant av 208 millioner kroner samme år. Sistnevnte har økt med
rundt 168 millioner kroner fra 2012 til 2013, og forventes å øke samtidig med
at kommunenes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp blir lovpålagt
fra og med 2016.
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Kilde: KOSTRA, Statistisk sentralbyrå.
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Et reformtilpasset kommunalt tjenestetilbud …
I tillegg til at kommunene har startet tilpasningen for å ivareta det lovpålagte
ansvaret, fra og med 2016, med hensyn til å tilby døgnopphold til pasienter
og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp, kan det nevnes at om lag halvparten av landets kommuner og bydeler har etablert såkalte
frisklivssentraler.
Frisklivssentraler er verken en lovpålagt kommunal forebyggende helse- og
omsorgstjeneste eller en lovpålagt form for organisering av det kommunale
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tjenestetilbudet. Sentralene skal tilby forebyggende helsetilbud og -tjenester,
men hvilke tilbud som blir gitt innenfor rammen av frisklivssentraler, varierer
fra en kommune til en annen (Helsedirektoratet 2013).
Det er stor variasjon fra et fylke til et annet når det gjelder andel kommuner
(andel bydeler i Oslo) som har etablert en eller flere frisklivssentraler. Blant
fylkene er det Buskerud som har høyest andel, med 81 prosent, tett etterfulgt
av Vest-Agder med 80 prosent. Østfold (11,1 prosent) og Finnmark (10,5
prosent) er fylkene med lavest andel kommuner med frisklivssentraler i sitt
helse- og omsorgstjenestetilbud (se figur 4). I tillegg til fylkesvise variasjoner er det relativt stor forskjell i forekomst av frisklivssentraler etter kommunegrupper slik de defineres i kommune-stat-rapporteringen KOSTRA (se
tekstboks om datagrunnlaget), kommuners sentralitet og etter helseregion.
For eksempel er andel kommuner med frisklivssentral høyest i Helse Sør-Øst
(56 prosent) og lavest i Helse Vest (35 prosent).
Strukturelle variasjoner og forskjeller i kommunenes tilbud gir grunn til å tro at
fremtidige analyser bør se nærmere på hva som kjennetegner kommuner og bydeler med frisklivssentraler, hvilket konkret tilbud som blir gitt i ulike kommuner og bydelers frisklivssentraler, og hvilket samarbeid det er mellom frisklivssentralene og andre deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Figur 4. Andel kommuner/bydeler som har
etablert frisklivssentraler, etter fylke. 2013
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Kilde: KOSTRA, Statistisk sentralbyrå.

… og lovpålagte samarbeidsavtaler med
spesialisthelsetjenesten
I motsetning til det som gjelder for frisklivssentraler, har kommunene en
lovpålagt plikt til å inngå samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten, primært representert ved det regionale helseforetaket i helseregionen kommunen sogner til. Målsettingen med samarbeidsavtaler er å bidra til at pasienter
og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester.
Det finnes ingen fullstendig og systematisert oversikt over lovpålagte samarbeidsavtaler som er inngått mellom enkeltkommuner eller samarbeidende
kommuner på den ene siden og spesialisthelsetjenesten på den andre. Gjennom KOSTRA er det samlet inn informasjon om denne typen og tilsvarende
avtaler til og med 2013. Informasjonen viser blant annet at det i 2013 var 97
prosent av kommunene/bydelene som hadde inngått avtale som regulerer
utskrivning og innskrivningspraksis med spesialisthelsetjenesten, og andelen
har økt med 15 prosentpoeng siden 2011. Det er grunn til å tro at det med reformen har blitt mer press på institusjonsplassene (sykehjem og aldershjem)
i omsorgstjenesten, og at denne typen samarbeidsavtaler har blitt viktige for
kommunene.
Det var 25 000 leger og 104 000 sykepleiere i 2013 …
Det er en nødvendig forutsetning for god tjenestekvalitet og tjenestetilgang at
helsevesenet kan tilby kvalifiserte fagfolk. I 2013 var det sysselsatt i overkant
av 25 000 leger i Norge, men summen av sysselsatte personer med utdanning
som lege i henholdsvis kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten er noe lavere.
Det var i underkant av 4 400 sysselsatte med legeutdanning ansatt i kommunale helse- og omsorgstjenester i 2013, mens om lag 17 500 var ansatt i
spesialisthelsetjenesten (SSB 2014g). Antallet leger i kommunale helse- og
omsorgstjenester har økt med 14 prosent fra 2009 og 9 prosent fra 2011 (siste
året før innføringen av samhandlingsreformen startet). Antall leger sysselsatt
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Datagrunnlaget
I artikkelen er det benyttet grunnlagsdata fra flere statistikker og under
søkelser som Statistisk sentralbyrå
(SSB) produserer og publiserer. Det
gjelder blant annet levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial
kontakt (Amdam og Vrålstad 2014)
som gjennomføres hvert tredje år og
senest i 2012.
Statistikk over dødsårsaker som SSB
har publisert årlig til og med 2013,
Kommune-stat-rapporteringen
(KOSTRA) som gir statistikk om
ressursinnsats, prioritering og
måloppnåelse i fylkeskommuner,
kommuner og bydeler, og registerbasert sysselsettingsstatistikk som
gir tallgrunnlag for sysselsatte leger
og sykepleiere i henholdsvis kommunale helse- og omsorgstjenester og
spesialisthelsetjenester.
Det er også brukt data publisert av
Eurostat og OECD hvor det i flere
tilfeller er SSB som har rapportert
opplysningene fra Norge.
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i spesialisthelsetjenesten har på sin side økt med 11 prosent fra 2009 og 4
prosent fra 2011. Når det gjelder gruppen som verken jobber i kommunale
helse- og omsorgstjenester eller i spesialisthelsetjenesten, har andelen vært
om lag 13 prosent i hele perioden 2009-2013.
Det totale antall leger har økt med nær 12 prosent i perioden 2009-2013 og
6,5 prosent i perioden 2011-2013. Kontrollert for befolkningsmengden har
det verken på nasjonalt eller regionalt nivå vært store endringer i legetetthet i
femårsperioden fra 2009. Samtidig er Helse Nord den helseregionen som har
flest leger ansatt per 1 000 innbyggere, både innenfor kommunale helse- og
omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Det er likevel grunn til å minne
om at et slikt mål for legetetthet ikke tar hensyn til geografiske dimensjoner
som for eksempel store avstander til legepraksis i de nordligste fylkene.
I 2013 var det videre i overkant av 104 000 sysselsatte personer med sykepleierutdanning, hvorav om lag 26 000 var sysselsatt i kommunale helse- og
omsorgstjenester og over 61 000 i spesialisthelsetjenester. Når det gjelder sykepleiere sysselsatt i kommunale helse- og omsorgstjenester, har antallet økt
med 13 prosent fra 2009 (23 221 sysselsatte) og 6 prosent fra 2011 (24 824
sysselsatte), som var siste året før samhandlingsreformens oppstart. Tilsvarende tall for sykepleiere sysselsatt i spesialisthelsetjenesten var en økning på
9 prosent fra 2009 (56 195 sysselsatte) og 4 prosent fra 2011 (59 066).
… og 46 200 sykepleiere fullførte videreutdanning
I 2013 var det 17 000 personer med sykepleierutdanning som var sysselsatt
utenfor helsetjenesten, noe som utgjør 16 prosent av gruppen sykepleiere
totalt. Antallet og andelen med sykepleierutdanning som arbeider utenfor
helsevesenet, har holdt seg på om lag samme nivå den siste femårsperioden.
Hovedsakelig jobbet disse innenfor undervisning (22 prosent), offentlig administrasjon og forsvar samt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
(19 prosent).
Figur 5. Sykepleiere per 1 000 innbyggere,
etter type tjeneste
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Det ble gjennomført 46 200 videreutdanninger for sykepleiere i 2013, som
er en økning på 14 prosent fra 2009 (SSB 2014a). Det finnes en rekke mulige
videreutdanninger for sykepleiere, og videreutdanning innenfor psykisk helsearbeid er den som totalt sett har økt mest i perioden 2009-2013. Vel 5 840
videreutdanninger innenfor dette området ble registrert i 2013, noe som gir
en økning på vel 1 600 personer, eller 27 prosent, fra 2009.

10
5
0

2009

2010

2011

2012

2013

Sykepleiere i alt
Sykepleiere, spesialisthelsetjeneste
Sykepleiere, kommunale helseog omsorgstjenester

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk,
Statistisk sentralbyrå.
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Sykepleiertettheten, målt som sykepleiere per 1 000 innbyggere, har fra
2009 til 2013 økt både totalt og på begge tjenestenivåer i helsetjenesten, men
økningen var ikke stor (se figur 5). Det har videre vært en økning i tettheten i
alle helseregioner, med unntak av Helse Nord. Det er likevel grunn til å påpeke at reduksjonen i sykepleiertetthet i Helse Nord skyldes reduksjon i personer som har sykepleierutdanning, og som jobber i andre deler av arbeidslivet
enn i helsevesenet.

Prosentvis er det videreutdanning innenfor rusomsorg som har hatt størst
økning, 53 prosent. Her er det imidlertid færre personer det er snakk om, med
821 sykepleiere som ferdigstilte denne videreutdanningen i 2013. Det er for
øvrig flere videreutdanninger som har hatt økning de siste fire årene, eksempelvis onkologi/kreftomsorg og geriatri/eldreomsorg inkludert geriatrisk
sykepleier.
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Hvordan ser framtiden ut?
Folkehelsen i befolkningen er god, og bedre enn det
som er tilfellet i mange av de landene det er naturlig å
sammenligne Norge med. Med samhandlingsreformen i
helsevesenet og dens vektlegging av folkehelse og forebygging er dessuten forutsetningene for at folkehelsetilstanden skal styrke seg, til stede. Det er likevel grunn til å
nyansere bildet og påpeke at det er folkehelseforskjeller i
den norske befolkningen langs sentrale dimensjoner som
helsetilstand, dødelighet og levevaner.
Folkehelse og uhelse varierer etter demografiske (kjønn
og alder), sosioøkonomiske (utdanning) og geografiske
(bostedsstrøk og landsdel) kjennetegn, noe som eksempelvis gir kommunale helse- og omsorgstjenester en del
utfordringer. Organiseringen av, størrelsen på og innholdet i de kommunale tjenestene er én ting – tjenestenes
kapasitet, kvalifikasjoner og kompetanse noe ganske
annet.
Med vekst i de kommunale utgiftene er det naturlig å
vurdere om kvaliteten i de kommunale tjenestene styrkes
proporsjonalt. Det er også grunn til å tro at det er behov
for mer kunnskap om utviklingen i yrkesgrupper som leger, sykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter og så videre
på ulike nivåer i helsetjenesten, noe som i sin tur kan bidra til å belyse effektene av samhandlingsreformen. Det
er grunn til å reise spørsmål om kunnskapen om tjenesteyterne i kommunene og bydelene er god nok til å vurdere
kvaliteten på det som blir levert.
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Sosial reproduksjon av utdanning?
Barn av foreldre med grunnskole som høyeste utdanning har i gjennomsnitt 12 grunnskolepoeng mindre enn barn av høyt utdannede foreldre. Hele 80 prosent av guttene på
yrkesfag med lavt utdannende foreldre fullfører ikke videregående opplæring på normert
tid. Det blir stadig flere studenter ved universiteter og høgskoler, men bare 40 prosent av
studentene med lavt utdannede foreldre har fullført en grad etter ti år. Sosial bakgrunn
utgjør store forskjeller i hvordan det går med oss i utdanningssystemet. Samtidig ser vi
at det generelle utdanningsnivået i befolkningen stadig stiger.

Rachel Ekren

Sosial bakgrunn
Det som definerer en persons sosiale
bakgrunn i denne sammenheng, er
den av foreldrene som har høyest
utdanningsnivå:
• utdanning på grunnskolenivå
• videregående utdanning
• kort høyere utdanning (fra og med
to år til og med fire år)
• lang høyere utdanning (mer enn
fire år)

På 30 år har andelen som tar høyere utdanning, økt fra 13 til 30 prosent.

Men tallenes tale er klar; foreldrenes utdanningsnivå har fortsatt betydning
for hvordan det går med oss i utdanningssystemet. Det påvirker karaktersnitt
i grunnskolen, hvilken studieretning man velger, frafall i videregående skole
og gjennomstrømning i høyere utdanning. Det kan altså se ut som utdanning
«reproduseres» og går i arv i generasjoner, samtidig som det generelle utdanningsnivået i befolkningen stiger.
Til tross for et åpent utdanningssystem, som blant annet er ment å bidra til
oppadgående sosial mobilitet, har foreldrenes utdanningsnivå betydning for
hvordan vi presterer på skolen, og ikke minst om vi fullfører videregående
opplæring og høyere utdanning eller ikke. Sammenlignet med flere andre
OECD-land har Norge større fallende mobilitet og mindre stigende mobilitet
(OECD 2014). Det vil si at flere tar mindre utdanning enn sine foreldre, samtidig som færre tar mer utdanning enn foreldrene – sammenlignet med andre
land.
Det er likevel verdt å merke seg at det generelle utdanningsnivået i befolkningen har økt i et lengre tidsperspektiv. Ser vi utdanningstrenden i befolkningen
over tid, vil vi med andre ord gjøre det litt bedre enn foreldrene våre i utdanningssystemet.
Barn av foreldre med høy utdanning presterer bedre
Sammenhengen mellom skoleprestasjoner og sosial bakgrunn (se tekstboks
for definisjon) har vært omtrent uendret over tid, der både grunnskolepoeng
(se tekstboks) og standpunktkarakterer har en klar positiv sammenheng
med foreldrenes utdanningsnivå. Barn av foreldre med høy utdanning har
flere grunnskolepoeng og et bedre karaktersnitt enn barn av lavt utdannende
foreldre. Mens elever med foreldre som har lang, høyere utdanning, hadde
45,6 av 60 mulige grunnskolepoeng i 2013, hadde elever med foreldre som

Rachel Ekren er sosiolog
og førstekonsulent i Statistisk
sentralbyrå, Seksjon for
utdanningsstatistikk.
(rachel.ekren@ssb.no)
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Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng oppsummerer alle elevens resultater i forskjellige fag og er med
på å danne grunnlaget for opptak til videregående opplæring. Grunnskolepoeng
ble til og med skoleåret 2005/06 beregnet ved å legge sammen tallverdiene til
elleve fagkarakterer. Fra 2007 beregnes grunnskolepoeng slik: summen av alle
karakterer dividert på antall karakterer, multiplisert med ti, med unntak av elever
med mindre enn åtte karakterer. Disse får null grunnskolepoeng, og er ikke med i
statistikken.
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har grunnskole som høyeste utdanning, i gjennomsnitt 12 poeng mindre (se
figur 1).
For standpunktkarakterer utgjør sosial bakgrunn de største forskjellene i teoretiske fag som matematikk, naturfag og samfunnsfag. Det er allikevel mindre
forskjeller i matematikkresultater mellom elever med ulik sosial bakgrunn i
Norge, sammenlignet med de fleste andre land (OECD 2014).
Andre analyser basert på SSBs statistikk over grunnskolepoeng og sosial
bakgrunn har vist at grunnskolepoengene i gjennomsnitt øker med nesten 2
poeng når foreldrenes utdanningsnivå øker med én enhet (Bakken 2009). En
annen analyserapport som tar sikte på å forklare hvorfor barn av høyt utdannede gjør det bedre på skolen, konkluderer med at effekten av foreldrenes
utdanningsnivå er mindre når flere faktorer, som for eksempel foreldrenes
inntekt og sivilstatus, sees i sammenheng (Hægeland, Kirkebøen, Raaum og
Salvanes 2013). Foreldrenes utdanning er med andre ord ikke ene og alene
forklaringen på hvordan barna gjør det på skolen.

Figur 1. Gjennomsnittlig grunnskolepoeng,
etter foreldrenes utdanningsnivå. 2013
Lang høyere
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Resultater fra de nasjonale prøvene varierer også i stor grad etter sosial bakgrunn. Det gjennomføres årlig nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing,
regning og engelsk for å kartlegge om elevenes ferdigheter samsvarer med
kompetansemålene i læreplanen. Elevene på 5. trinn blir plassert på en mestringsnivåskala med tre nivåer (der mestringsnivå 1 er dårligst), mens prøvene
på 8. og 9. trinn har fem mestringsnivåer.
Resultater fra de nasjonale prøvene viser at jo høyere utdanning foreldrene
har, desto større andel av barna skårer på høyeste mestringsnivå. For eksempel skårer nesten 33 prosent av femteklassinger med høyt utdannede foreldre
på høyeste mestringsnivå i regning, mens andelen for elever med lavt utdannede foreldre er 15 prosent. Det er også store forskjeller i lesing og engelsk
etter sosial bakgrunn, og vi ser den samme tendensen for alle klassetrinnene
som avlegger nasjonal prøve.
En rapport om innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i grunnskolen viser at sosial bakgrunn også utgjør store forskjeller i både grunnskolepoeng og resultater fra nasjonale prøver etter innvandrerbakgrunn
(Steinkellner 2013). Både blant innvandrerelever og norskfødte med innvandrerforeldre ser vi at foreldrenes utdanningsnivå har en klart positiv sammenheng med skoleresultater.
Samtidig viser analysene at elever med innvandrerbakgrunn gjør det dårligere enn den øvrige befolkningen, uavhengig av sosial bakgrunn. For eksempel har innvandrere 43 grunnskolepoeng i gjennomsnitt når foreldrene har
lang, høyere utdanning. Norskfødte med innvandrerforeldre har 44 grunnskolepoeng, og de øvrige elevene har 45,8 poeng når foreldrene har lang,
høyere utdanning. På den annen side er det verdt å merke seg at det mangler
opplysninger om foreldrenes utdanning for 41 prosent av innvandrerelevene
(Steinkellner 2013).
Sju av ti yrkesfagelever har foreldre med lav utdanning
Elever som avslutter grunnskolen, har i all hovedsak to utdanningsvalgmuligheter. De kan velge en yrkesrettet utdanning hvor de (som regel) går to år
på skole og to år i lære, eller de kan velge såkalte studieforberedende utdanningsprogram hvor de oppnår studiekompetanse etter tre år på skolebenken.
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Figur 2. Andel elever i videregående
opplæring, etter studieretning og
foreldrenes utdanningsnivå1
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Av de yrkesfaglige elevene har hele 70 prosent foreldre med grunnskole eller
videregående som høyeste utdanning. Det yrkesfaglige utdanningsprogrammet med størst andel elever som har høyt utdannede foreldre er medier og
kommunikasjon, hvor nærmere halvparten har foreldre med kort eller lang
høyere utdanning. Dette kan henge sammen med at medier og kommunikasjon har et høyt opptakskrav sammenlignet med de andre yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Og som tidligere vist går tiendeklassingene ut med et
høyere karaktersnitt, jo høyere utdanning foreldrenes deres har.
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Figur 3. Gjennomstrømningsandel etter
fem år for et kull i videregående opp
læring, etter kjønn, studieretning og
foreldrenes utdanningsnivå. 2008-20131
Prosent
100
80
70
60
50
40
30
20
10
Lang
Kort
VidereGrunnhøyere
høyere
gående
skoleutdanning utdanning utdanning utdanning
Menn: Allmennfaglige studieretninger/
studieforberedende programmer
Kvinner: Allmennfaglige studieretninger/
studieforberedende programmer
Menn: Yrkesfaglig studieretning/
utdanningsprogram
Kvinner: Yrkesfaglig studieretning/
utdanningsprogram
1
Statistikken følger et elevkull gjennom et femårig
løp i videregående opplæring: 2008-2013.
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Figur 2 viser imidlertid at det blir stadig færre elever i videregående opplæring med lavt utdannede foreldre, og desto flere med foreldre som har kort
eller lang høyere utdanning. I 1999 hadde over halvparten av elevene på det
som da het allmennfag, foreldre med grunnskole eller videregående som
høyeste utdanning, mens i 2013 hadde flertallet av disse elevene foreldre med
kort høyere utdanning. På samme måte ser vi at andelen elever på yrkesfag
som har lavt utdannede foreldre, har sunket med over 10 prosentpoeng siden
1999. Denne utviklingstrenden henger sammen med at det generelle utdanningsnivået i befolkningen har økt.
Gutter på yrkesfag med lavt utdannede foreldre faller fra
Nesten 98 prosent av dem som fullfører grunnskolen, går direkte over i videregående opplæring. Dette henger sammen med at alle har rett til videregående opplæring, uavhengig av hvordan man presterer på ungdomskolen, og
i hvor stor grad man møter opp i timene. Likevel ser vi at bare 66 prosent av
gutter og 76 prosent av jenter som starter i videregående opplæring, fullfører
innen fem år (se tekstboks om gjennomstrømning).
Blant dem som starter på yrkesfaglige utdanningsprogram, er andelen som
fullfører innen fem år, helt nede i 57 prosent. Gjennomstrømningsandelen er
lavere for gutter enn for jenter og lavere for dem med lavt utdannede foreldre
enn for dem med høyt utdannede foreldre. Denne trenden er omtrent uendret
over tid.

90

0

Rundt 60 prosent av elevene i videregående opplæring velger studieforberedende utdanningsprogram. Og flertallet av disse har foreldre med kort eller
lang høyere utdanning. Utdanningsprogrammet med størst andel foreldre
som har høyere utdanning, er musikk, dans og drama med 65 prosent.

En gruppe med svært lav andel fullført er gutter på yrkesfaglige utdanningsprogram som har foreldre med grunnskole som høyeste utdanning. Kun 36
prosent av disse guttene fullfører innen fem år (se figur 3), hvorav bare 20
prosent fullfører på normert tid. Det store flertallet av disse guttene oppnår
med andre ord hverken vitnemål eller fag-/svennebrev etter fem års skolegang. De aller fleste slutter på skolen underveis, mens andre har fullført skolegangen og ikke bestått fagprøven. I tillegg er det noen få som skifter «beite»,
og som fremdeles befinner seg i videregående opplæring etter fem år.
Foreldrenes utdanningsnivå har omtrent samme betydning for jenter som for
gutter, men generelt viser det seg at jentene fullfører videregående opplæring
i langt større grad enn guttene – uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå.
Sammenlignet med andre land ligger Norge i bunnsjiktet for gjennomføring
av videregående opplæring (OECD 2014). Bare to andre OECD-land har
lavere gjennomføringsandel enn Norge. Dette kan blant annet henge sammen
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med at andelen som går direkte over fra grunnskole til videregående opplæring, er lavere i mange andre land enn i Norge, hvor omtrent alle starter i
videregående opplæring direkte etter avsluttet grunnskole.
På den annen side er det en større andel personer som oppnår studie- eller
yrkeskompetanse i Norge, da det er en relativt stor andel som velger å fullføre videregående opplæring i voksen alder (25 år eller eldre). I skoleåret
2012/13 var det nesten 22 000 deltakere i videregående opplæring tilpasset
voksne. Den største andelen av disse er elever og lærlinger på yrkesfaglige
studieprogram, der helse- og oppvekstfag er utdanningsprogrammet med
klart størst andel voksne deltakere. Videre er det relativt mange som er innvandrere, 27 prosent, og nesten 60 prosent av deltakerne har foreldre med
grunnskole eller videregående som høyeste utdanning.
Stadig flere i høyere utdanning …
Et viktig politisk virkemiddel for å utjevne sosiale forskjeller er tilbud om gratis utdanning. Til tross for at alle i utgangspunktet skal ha like muligheter til
å ta høyere utdanning, er det store forskjeller mellom studentene ved universitet og høgskoler etter sosial bakgrunn. Av personer i alderen 19-24 år som
har foreldre med høy utdanning, befinner 59 prosent seg på universitet eller
høgskole (se figur 4).
Til sammenligning er det bare 16 prosent av dem som har foreldre med
grunnskole som høyeste utdanning, som studerer. Noe av denne forskjellen må sees i sammenheng med at en stor andel av dem med lavt utdannede
foreldre ikke har gått studieforberedende programmer på videregående, og
dermed ikke har oppnådd generell studiekompetanse, som er det formelle
opptakskravet til høyere utdanning.
Til tross for denne forskjellen har andelen av befolkningen som er i høyere
utdanning, økt med 12 prosentpoeng siden 1992. Den største prosentvise økningen er blant studenter som har foreldre med grunnskole eller videregående
som høyeste utdanning. Figur 4 viser at det nesten er 10 prosent flere studenter
i høyere utdanning med lavt utdannede foreldre i dag enn for 20 år siden.
… men stadig færre oppnår høyere grad
Siden 1992 har andelen som ikke fullfører høyeregradsstudier, økt fra 34 til
60 prosent blant studenter med lavt utdannede foreldre, mens andelen som
fullfører blant studenter med høyt utdannede foreldre, er omtrent uendret
over tid.

Figur 4. Andel av befolkningen 19-24 år
som er i høyere utdanning, etter
foreldrenes utdanningsnivå
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Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Gjennomstrømning
Elever som har oppnådd studie- eller
yrkeskompetanse i løpet av de fem
første årene etter påbegynt videre
gående opplæring, inkludert elever
som fullfører et treårig skoleløp innen
fem år.

Figur 5. Andel av registrerte studenter
som ikke har fullført en grad etter ti år,
etter året da utdanningen startet og
foreldrenes utdanningsbakgrunn
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Samtidig som en større andel av befolkningen med lav sosial bakgrunn er i
høyere utdanning nå enn før, ser vi altså at stadig færre av disse oppnår en
høyere grad etter ti års studier. I alt oppnår rundt 60 prosent av dem som
begynner på studier på universitet og høgskoler, en grad etter ti år, og sosial
bakgrunn utgjør store forskjeller mellom studentene. Blant studenter som har
foreldre med grunnskoleutdanning, oppnår kun 40 prosent en grad etter ti år
(se figur 5).
Til sammenligning oppnår 73 prosent av studenter som har foreldre med lang
høyere utdanning, en grad etter ti år. Forskjellene er størst blant dem som
fullfører en grad på mer enn fire år, der kun 6 prosent som har foreldre med
grunnskoleutdanning, fullfører en slik grad, mot 42 prosent av dem som har
foreldre med lang høyere utdanning.
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Studenter som startet i høyere utdanning første
gang i perioden 1.10.-30.9. et gitt år (for eksempel
for startåret 2002 blir start i perioden 1.10.200130. 9.2002).
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
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Datagrunnlaget
Dataene bygger i all hovedsak på
tall fra Nasjonal utdanningsdatabase
(NUDB).
NUDB er en database som bygger på
grunnlagsregistre for offisiell individ
basert utdanningsstatistikk, for flere
årganger. Databasen inneholder
også opplysninger om demografiske
forhold som sosial bakgrunn, bosted,
kjønn, og så videre.
For mer informasjon om datagrunn
laget til de ulike grunnlagsregistrene,
se statistikk om:
• karakterer ved avsluttet grunnskole
• nasjonale prøver
• videregående opplæring og annen
videregående utdanning
• gjennomstrømning i videregående
opplæring
• befolkningens utdanningsnivå
• gjennomstrømning i høyere
utdanning
• på www.ssb.no/utdanning

Flere tall og årganger
For flere tall se indikatortabellen,
nå publisert kun i nettutgaven av
Samfunnsspeilet:
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-ogkriminalitet/artikler-og-publikasjoner/
sosiale-indikatorer
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På lik linje med grunnskolepoeng og gjennomstrømning i videregående opplæring gjør kvinner det bedre enn menn også når det gjelder gjennomstrømning i høyere utdanning. I alt er det 48 prosent av mennene som ikke fullfører
en grad etter ti år, mens det til sammenligning gjelder 37 prosent kvinner.
Det er på den annen side en større andel menn enn kvinner som fullfører
studier av høyere grad. Ser vi imidlertid kun på studenter som har foreldre
med grunnskole som høyeste utdanning, er kjønnsforskjellen enda større. Der
55 prosent av disse kvinnene ikke fullfører en grad etter ti år, er det over 70
prosent av mennene med lavt utdannende foreldre som ikke fullfører en grad
etter ti år.
En undersøkelse om studenters inntekt, økonomi og boutgifter viser at studenter med foreldre som har lavere utdanning, har klart høyere inntekt enn
studenter med høyt utdannede foreldre (Barstad, Løwe og Thorsen 2012,
s. 33). Det ser med andre ord ut til at studenter med lavt utdannede foreldre
jobber mer enn de øvrige studentene. Dette kan være en medvirkende årsak
til at de faller fra i løpet av studietiden og aldri oppnår en grad.
Befolkningens utdanningsnivå øker likevel
Til tross for at den sosiale bakgrunnen har stor betydning for hvordan det
går med oss i utdanningssystemet, ser vi at det generelle utdanningsnivået i
befolkningen stiger. Mens andelen personer som har grunnskole som høyeste utdanning, har sunket betraktelig de siste 30 årene, har andelen som
har universitets- og høgskoleutdanning, økt. I dag har om lag 30 prosent av
befolkningen enten kort eller lang høyere utdanning. Til sammenligning var
det bare 13 prosent i 1985. Det er særlig kvinners utdanningsnivå som har økt
de siste årene, der andelen kvinner i høyere utdanning nesten er tredoblet.
Som tidligere illustrert viser denne trenden seg i sammensetningen av elever
i videregående opplæring og studenter i høyere utdanning etter foreldrenes
utdanningsnivå – over tid. Der de fleste elevene/studentene tidligere hadde
foreldre med videregående opplæring som høyeste utdanning, er det nå stadig flere med høyt utdannede foreldre i utdanningssystemet.
Fra år til år er det altså små endringer i skoleprestasjoner og gjennomstrømningstallene, og det kan se ut som foreldrene fører «utdanningsarven» videre.
I et lengre tidsperspektiv er imidlertid det økende utdanningsnivået i befolkningen et tegn på at vi oppnår litt bedre resultater på utdanningsfeltet enn
tidligere generasjoner.
Sosial bakgrunn har stor betydning for hvordan vi presterer på skolen, og for
hvorvidt vi gjennomfører videregående opplæring og høyere utdanning. På
den annen side er det viktig å påpeke at dette kun er observerte sammenhenger som ikke sier noe om årsakssammenhengen mellom foreldrenes utdanningsnivå og skoleprestasjonen.
Grundige regresjonsbaserte analyser, der flere variabler måles mot hverandre,
kan si mer om hvor stor betydning den sosiale bakgrunnen har i seg selv, uavhengig av andre bakenforliggende faktorer, som for eksempel kjønn, innvandrerbakgrunn, bosted, antall timer med leksehjelp, egen inntekt/arbeidstimer
og foreldrenes inntekt. I tillegg er det andre forhold som kan ha betydning for
hvordan man gjør det i utdanningssystemet. Gener, sosialt miljø og ulike sider
ved utdanningssystemet er noen eksempler.
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Eldres yrkesaktivitet øker
Yrkesaktiviteten blant dem over 60 år øker, og ett av målene med pensjonsreformen ser
ut til å bli oppfylt. En annen trend i arbeidsmarkedet er at stadig flere kvinner har en
heltidsjobb. Samtidig er det fortsatt mange som er midlertidig ansatt, 200 000 personer
i 2013, og det gjelder for flere kvinner enn menn. Under halvparten av dem som jobbet
midlertidig høsten 2012, var i fast jobb året etter.
Andelen av befolkningen i alderen 15-74 år som er med i arbeidsstyrken, det
vil si summen av de sysselsatte og de arbeidsledige, gikk ned med 2,7 prosentpoeng fra 2008 til 2013 (se tekstboks om begreper). Nedgangen skjedde både
blant menn og kvinner, men ikke i gruppen over 55 år. I alderen 60-64 år var
det en økning i yrkesaktiviteten (se figur 1).
En vesentlig del av pensjonsreformen fra 2011 gikk nettopp ut på at man skal
kunne fortsette i jobb selv etter at man har begynt å ta ut alderspensjon fra
62 år eller over. En medvirkende faktor til økt sysselsetting blant de eldre kan
også være det økte utdanningsnivået i befolkningen.

Tor Petter Bø

Figur 1. Arbeidsstyrken, etter alder.
15-74 år. Prosent av personer i alt
Prosent
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Flere kvinner på heltid
I flere tiår har trenden vært at stadig flere kvinner arbeider heltid. I 2013
hadde 60 prosent av de sysselsatte kvinnene en heltidsjobb. Til sammenligning var heltidsandelen i 1990 på 52 prosent. I samme tidsrom har andelen
av de sysselsatte kvinnene med kort deltid, det vil si under 20 timer i uka, gått
ned fra 23 til 17 prosent.
Samtidig er en stadig økende andel av kvinnene i alderen 15-74 år blitt yrkes
aktive, fra 62 prosent i 1990 til 68 prosent i 2013. I 1972, da arbeidskraft
undersøkelsene til Statistisk sentralbyrå (AKU) startet opp, var arbeidsstyrkeprosenten på 45 prosent (se tekstboks). Da var differansen mellom kvinners
og menns yrkesfrekvens på 33 prosentpoeng, mens den i 2013 var på bare 5,5
prosentpoeng. Etter århundreskiftet har det imidlertid ikke vært noen økning
i kvinners yrkesdeltaking samlet sett, mens den sank noe for menn.

Sentrale begreper
Arbeidsstyrken er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige, det vil si personer
med tilknytning til arbeidsmarkedet (omtales ofte som de yrkesaktive). Arbeidsstyrkeprosenten (yrkesfrekvensen) beregnes i forhold til befolkningen i den aktuelle
aldersgruppen. Sysselsatte er personer med inntektsgivende arbeid. Arbeidsledige
er personer uten inntektsgivende arbeid som forsøker å skaffe seg arbeid, og som
kan begynne i arbeid straks. Arbeidsledighetsprosenten regnes av arbeidsstyrken.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)
AKU er en utvalgsundersøkelse som dekker alle personer i alderen 15-74 år som
er registrert bosatt i Norge. Utvalget består av 24 000 personer per kvartal. De
intervjues om deres tilknytning til arbeidsmarkedet i en nærmere spesifisert referanseuke, og deltar i undersøkelsen åtte ganger i løpet av åtte påfølgende kvartal.
Svarprosenten er på om lag 80.
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Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene, Statistisk
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Figur 2. Midlertidig ansatte, etter kjønn.
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Den faktiske arbeidstiden per uke var 37 timer for menn og 30,7 timer for
kvinner i 2013. Sammenlignet med 1990 innebærer det en nedgang i menns
arbeidstid på tre timer i uka, men en økning på om lag en halv time for kvinner. Nedgangen for menn skyldes i hovedsak en større andel som jobber
deltid. Det har ikke vært noen endring i normalarbeidstida i denne perioden.
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Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene,
Statistisk sentralbyrå.

Tabell 1. Midlertidig ansatte, etter
ansettelsestype. Årsgjennomsnitt. 2013
Midlertidig ansatte i alt

201 000

Vikar
Engasjement, prosjektansatt
Ekstrahjelp
Lærling/praktikant
Arbeidsmarkedstiltak
Annet
Uoppgitt

85 000
39 000
33 000
21 000
1 000
19 000
4 000

Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene,
Statistisk sentralbyrå.

Figur 3. Midlertidig ansatte, etter alder.
Årsgjennomsnitt. 2013. Prosent av alle
ansatte i hver gruppe
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Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene,
Statistisk sentralbyrå.
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Stabil andel midlertidig ansatte
Omfanget av midlertidige ansettelser er ofte på dagsorden i den offentlige debatten. I den sammenheng kan det være nyttig å se hvordan andelen
midlertidig ansatte varierer med alder, og i hvilken grad man er midlertidig
ansatt over tid, eller om man ganske raskt får en fast stilling. Er det i hovedsak
et forbigående ungdomsfenomen?
I 2013 var 8 prosent av de ansatte midlertidig ansatt. Det utgjorde om lag
200 000 personer. Over halvparten av dem ønsket seg en fast jobb. Andelen
midlertidig ansatte har vært ganske stabilt de siste fem årene. Da kartleggingen av type ansettelse startet opp i AKU i 1996, lå nivået nær 13 prosent, for
deretter å synke til rundt 10 prosent i løpet av de neste tre årene. Etter 2007
sank andelen enda noe mer, og stabiliserte seg på rundt 8 prosent fra 2009
(se figur 2).
Av de 201 000 midlertidig ansatte i 2013 var 42 prosent vikarer, 19 prosent i
et engasjement eller prosjektansatt, 16 prosent som ekstrahjelp og 10 prosent
lærlinger, praktikanter og lignende (se tabell 1).
Over halvparten vil ha fast jobb
AKU-tallene for 2013 viser at 57 prosent av de midlertidig ansatte ønsket en
fast ansettelse. Dette er på samme nivå som i 1996, det året kartleggingen av
ansettelsesform startet opp. Over halvparten av dem med ønske om fast ansettelse har også forsøkt å få det. Ønsket om fast ansettelse, og forsøk på å få
det, er omtrent like utbredt blant menn som blant kvinner. Størst andel med
ønske om fast jobb er det i aldersgruppen 30-54 år, hvor tre av fire gir uttrykk
for dette ønsket.
Midlertidige ansettelser er vanligst blant ungdom. Det har ikke bare sammenheng med at de er nykommere på arbeidsmarkedet, men også at ungdom
under utdanning gjerne ønsker seg midlertidige deltidsjobber. Mens 8 prosent
totalt var midlertidig ansatt i 2013, var andelen 23 prosent i alderen 15-24 år
(se figur 3). I stor grad dreide det seg om ungdom under utdanning. For de
fleste av disse er midlertidig ansettelse en frivillig tilknytningsform, i den forstand at den jobben de har, kun er aktuell mens de ennå er under utdanning.
Likevel var det 30 prosent av de unge som ønsket å bli fast ansatt.

15

0

Småbarnsmødre – rundt 80 prosent jobber
I 1970- og 1980-årene steg yrkesdeltakelsen blant småbarnsmødre kraftig.
Også etter den tid har det vært vekst, men i betydelig lavere takt. Etter 2006
har tallene holdt seg stabile. I 2013 var andelen 79 prosent for mødre med
barn under 3 år og 85 prosent for dem med barn i alderen 3-6 år. Siden begynnelsen av 1990-årene innebærer dette en økning på 10 prosentpoeng for
begge grupper.

55-74
år

Flere kvinner enn menn er ansatt på midlertidig basis, nærmere bestemt 10
mot 7 prosent. Blant de ansatte i alderen 30-54 år er dobbelt så mange kvinner som menn midlertidig ansatt. Kjønnsforskjellen har sammenheng med at
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kvinner i større grad arbeider innenfor sektorer hvor tidsbegrensede kontrakter er mye utbredt, som overnattingsog serveringsvirksomhet, undervisning, helse- og sosialtjenester (se tabell 2). Det er også i to av disse næringene,
undervisning og helse- og sosialtjenester, at andelen som
ønsker fast ansettelse, er høyest, 65 prosent. I varehandel,
hotell- og restaurantvirksomhet er det 40 prosent av de
midlertidig ansatte som ønsker fast jobb. I disse næringene
arbeider det mange unge med utdanning som sin hovedvirksomhet.
Fra midlertidig til fast ansettelse?
Hvordan går det med dem som har en midlertidig ansettelse over tid?

Tabell 2. Midlertidig ansatte, etter næring. Årsgjennomsnitt. 2013
Antall
201 000
2 000

Prosent
8,3
7,9

11 000
7 000
23 000
8 000
9 000
5 000
2 000

3,6
4,2
6,8
6,2
13,5
5,0
2,9

21 000
12 000
29 000
60 000
10 000

8,7
7,5
13,4
11,6
11,8

I alt
Fast ansatt
Midlertidig ansatt
Vikar
Engasjement eller prosjektansatt
Ekstrahjelp
Lærling eller praktikant
Annet
Sysselsatte ellers
Arbeidsledig
Utenfor arbeidsstyrken

100
45
30
14
7
4
2
3
4
5
16

00-99 Alle næringer
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske
05-39 Bergverksdrift mv., industri, elektrisitet,
vann og renovasjon
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner
49-53 Transport og lagring
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet
58-63 Informasjon og kommunikasjon
64-66 Finansiering og forsikring
68-82 Teknisk og forretningsmessig
tjenesteyting, eiendomsdrift
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring
85 Undervisning
86-88 Helse- og sosialtjenester
90-99 Personlig tjenesteyting

I tabell 3 ser vi hvordan status endrer seg fra det ene året
til det andre. I første omgang ser vi på alle midlertidig
ansatte, uavhengig av om de hadde noe ønske om fast anKilde: Arbeidskraftundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.
settelse eller ikke. Den største gruppen har fått fast jobb;
45 prosent av dem som var midlertidig ansatt i 4. kvartal
2012, var fast ansatt i 4. kvartal året etter. På den annen side var 30 prosent
fortsatt i en midlertidig jobb, derav halvparten som vikar. Hele 16 prosent
hadde gått ut av arbeidsstyrken, mens 5 prosent var arbeidsledige. Av dem
som hadde fått en fast jobb, hadde nær 40 prosent vært vikar året før, mens
Tabell 3. Midlertidig ansatte i 4. kvartal
2012, etter type ansettelse og status i
nesten like mange hadde vært enten ekstrahjelp eller ansatt i et engasjement
4. kvartal 2013. Prosent
eller prosjekt.
Om vi ser kun på dem som i utgangspunktet hadde ønske om fast ansettelse,
blir ikke tallene så mye annerledes. Andelen som da var i arbeid året etter, var
riktignok høyere, men likevel var det under halvparten som hadde fått seg
fast jobb.
Innvandrernes yrkesaktivitet varierer etter landgruppe
Tilknytningen til arbeidsmarkedet varierer mye mellom de ulike gruppene av
innvandrere (se tekstboks). Ved utgangen av 2013 var sysselsettingsprosenten for innvandrere fra Norden og Vest-Europa høyest, med 73,6 prosent, tett
fulgt av innvandrere fra østeuropeiske EU-land med 72,9 prosent.
I det midtre sjiktet finner vi innvandrerne fra Nord-Amerika og Oseania, Sørog Mellom-Amerika samt Øst-Europa utenom EU med sysselsettingsandeler
på mellom 63 og 66 prosent. Innvandrere fra Asia og Afrika har lavest andel
sysselsatte, henholdsvis 55,2 og 41,9 prosent. Gjennomsnittet for alle innvandrere lå på 63,1 prosent i 2013.
En del personer arbeider i Norge uten at de i folkeregisteret er registrert som
bosatt her. Det gjelder blant annet personer som pendler til jobb i Norge for
lengre eller kortere perioder av gangen.
I 4. kvartal 2013 var det over 90 000 lønnstakere som var her i landet på
korttidsopphold. Av disse hadde 39 prosent bakgrunn fra et nordisk land,
særlig Sverige, mens 38 prosent kom fra EU-land i Øst-Europa. Det er disse to
gruppene av lønnstakere på korttidsopphold som i en årrekke har vokst mest.
Sammenlignet med 2006 var det i 2013 16 000 flere fra EU-land i Øst-Europa
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Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene,
Statistisk sentralbyrå.

Statistikk om innvandrere
Innvandrere er personer som er bosatt
i Norge, men som er født i utlandet
av to utenlandsfødte foreldre og har
fire utenlandsfødte besteforeldre.
Tallene er hentet fra registerbasert
sysselsettingsstatistikk for innvandrere, og omfatter bare dem som er
registrert bosatt, det vil si at de ifølge
folkeregisteret forventes å oppholde
seg i landet i minst seks måneder.

27

Arbeid
Figur 4. Ansatte menn og kvinner, etter
arbeidstidsordning i hovedarbeids
forholdet. Årsgjennomsnitt. 2013. Prosent

og 15 000 flere fra Norden. Det er særlig i bygge- og anleggsvirksomhet vi finner sysselsatte på korttidsopphold.
En tredjedel arbeider utenom ordinær dagtid
I arbeidslivet regnes ordinær dagtid fra mandag til fredag klokka 6-18. I 2013
var det i alt 807 000 som regelmessig arbeidet utenom ordinær dagtid i sin
hovedjobb. Dette utgjorde en tredjedel av alle ansatte, det samme som i 2012.
Andelen blant kvinner gikk ned fra 39 til 36 prosent fra 2006 til 2013. Blant
menn gikk derimot andelen litt opp i samme tidsrom, fra 30 til 31 prosent.
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Den vanligste formen for arbeid utenom ordinær dagtid er skift- eller turnusarbeid, som i 2013 stod for 73 prosent av alt arbeid utenom ordinær dagtid.
Det var en økning på 2 prosentpoeng fra året før. Målt som andel av ansatte i
alt hadde 24 prosent skift- eller turnusarbeid i 2013.
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Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen,
Statistisk sentralbyrå.

De som ikke jobber skift/turnus, men som likevel jobber utenom ordinær
dagtid, utgjorde 9 prosent av de ansatte i alt i 2013 (se figur 4). Denne gruppen jobber regelmessig i helgene og/eller på kvelds- og nattetid. Dette er mest
utbredt blant ungdom, særlig i varehandel, overnattings- og serveringsvirksomhet.
Halvparten av kvinnene med arbeid utenom ordinær dagtid i 2013 jobbet i
helse- og sosialtjenester, en næring der kvinner er klart overrepresentert, og
der et flertall av alle ansatte jobber utenom ordinær dagtid. Andre næringer
med slike arbeidstidsordninger er overnattings- og serveringsvirksomhet,
transport og lagring samt varehandel. For menn ser vi det samme mønsteret,
men i tillegg finner vi mange av dem innenfor industri, olje- og gassutvinning
og i primærnæringene.
Det er store forskjeller etter alder i hvem som ikke jobber vanlig dagtid. I 2013
jobbet 53 prosent av de ansatte under 25 år utenom ordinær dagtid (se figur
5). Det er spesielt helge- og/eller kveldsarbeid som er mye utbredt blant de
unge, ofte i kombinasjon med skole eller studier.

Figur 5. Ansatte menn og kvinner med
arbeidstid utenom ordinær dagtid, etter
alder. Årsgjennomsnitt. 2013. Prosent av
alle ansatte i hver gruppe
Prosent
70
60
50
40
30
20
10
0

15-74 15-24 25-29 30-39 40-54 55-74
år
år
år
år
år
år
Menn

Kvinner

Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen,
Statistisk sentralbyrå.
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En av ti undersysselsatt
En del av dem som arbeider deltid, ønsker lengre arbeidstid. De som også
har forsøkt å få lengre arbeidstid, og som kunne ha startet med det i løpet av
en måneds tid, regnes i statistikken som undersysselsatte. I 2013 var det i alt
66 000 undersysselsatte, omtrent som i de tre foregående årene. De fleste
undersysselsatte er kvinner, noe som henger sammen med at deltidsarbeid er
mest vanlig blant kvinner. Målt i prosent av alle med deltidsjobb i 2013 var
undersysselsettingen 10 prosent både blant menn og kvinner.
Arbeidsledighet høyest blant de unge
De siste fem årene har arbeidsledigheten variert mellom 3,2 og 3,6 prosent,
noe høyere for menn enn for kvinner. Ledigheten blant ungdom i alderen 1524 år har ligget rundt 9 prosent de siste årene. Det må understrekes at ledighetsprosenten beregnes på grunnlag av arbeidsstyrken, noe som innebærer
at de som er under utdanning, det vil si 60 prosent av denne aldersgruppen,
ikke inngår i beregningen. Men selv når vi regner i prosent av personer i alt, er
ledigheten dobbelt så stor blant ungdom som i befolkningen totalt.
Arbeidsledighet kan bli særlig problematisk når den varer lenge. Langtidsledighet er her definert som ledighet
med en varighet på over et halvt år.
I 2013 var det 26 000 langtidsledige
i landet, det vil si 28 prosent av de
ledige. Det var om lag på samme nivå
som året før.
Internasjonalt er de fleste land
hardere rammet av arbeidsledighet
enn Norge. I Spania og Hellas er det
særlig stor ledighet, rundt 25 prosent
av arbeidsstyrken. Utenom Norge er
det lavest ledighet i Japan, med 3,8
prosent i juli 2014, og ellers relativt
lav i Tyskland, med 4,9 prosent. I våre
naboland Danmark og Sverige var tallene henholdsvis 6,6 og 7,8 prosent.

Figur 6. Sykefravær, sesong- og influensajustert, etter kjønn. Tapte dagsverk i prosent
av avtalte dagsverk
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Kilde: Den sentrale sykefraværsstatistikken, Statistisk sentralbyrå.

Stabilt sykefravær
Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 6,5 prosent i 1. kvartal
2014, 5 prosent for menn og 8,3 prosent for kvinner (se figur 6). Det har holdt
seg omtrent på dette nivået de siste to årene. Sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2001, da den første avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble
inngått, har det vært en nedgang i sykefraværet på 10,2 prosent (se tekstboks
om sykefravær).
Flere tall og årganger
For flere tall se indikatortabellen, nå publisert kun i nettutgaven av Samfunnsspeilet:
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/
sosiale-indikatorer
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Statistikk om sykefravær
Sykefraværsprosenten viser forholdet
mellom sykefraværsdagsverk og avtalte dagsverk. Tallene er hentet fra den
sentrale sykefraværsstatistikken, som
viser både egenmeldt og legemeldt
fravær for arbeidstakere. Statistikken
produseres i samarbeid med NAV.
Det legemeldte fraværet er basert på
et register hos NAV over alle sykemeldinger utfylt av leger. Egenmeldt
sykefravær er basert på en utvalgsundersøkelse som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå (SSB). Statistikken
omfatter ikke selvstendig næringsdrivende, og heller ikke fravær på grunn
av barns sykdom eller omsorgs- og
fødselspermisjoner.

Nyttige lenker
Statistisk sentralbyrå (30. juli 2014):» Flere kvinner
jobber heltid». (http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/
statistikker/aku)
Statistisk sentralbyrå (26. juni 2014): «Innvandringen ga økt sysselsetting i Norge». (http://www.ssb.
no/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys)
Statistisk sentralbyrå (24. juni 2014): «Fortsatt vekst
i sysselsatte på korttidsopphold». (http://www.ssb.
no/arbeid-og-lonn/statistikker/kortsys)
Statistisk sentralbyrå (5. mars 2014): «Færre kvinner jobber utenom ordinær dagtid». (http://www.
ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/akutidord)
Statistisk sentralbyrå (11. september 2014): «Fortsatt stabilt sykefravær». (http://www.ssb.no/arbeidog-lonn/statistikker/sykefratot)
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Akademikere logger ikke av
De er akademikere eller ledere, er midt i yrkeslivet, bor i større byer og logger ikke av selv
om de går hjem. De blir oppringt, sjekker og svarer på e-post eller holder seg oppdatert
på arbeidsrelaterte blogger, sosiale medier, vaktlister og lignende, også utenfor arbeids
tiden. Til tross for at grensene mellom arbeid og hjem viskes ut, ser det ikke ut til at de
blir mer slitne enn andre sysselsatte. For første gang har Statistisk sentralbyrå innhentet
tall om denne siden ved arbeidsmiljøet, i forbindelse med Levekårsundersøkelsen om
arbeidsmiljø 2013.
Signe Vrålstad

Levekårsundersøkelsen
om arbeidsmiljø 2013
Statistisk sentralbyrå gjennomfører
levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø om lag hvert tredje år. Dette
er en intervjuundersøkelse blant et
representativt utvalg av den norske befolkningen i alderen 18-66 år.
Undersøkelsen gjennomføres som
telefonintervju.
Fra og med Levekårsundersøkelsen
2006 er utvalget i levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø om lag 19 000
personer. Dette gir økte muligheter til
detaljerte analyser av arbeidsmiljøet i
ulike yrkesgrupper og næringer. Det
er også opprettet et panel, det vil si at
de samme personene som ble trukket
ut til å delta i 2006, er blitt intervjuet
igjen i 2009, i 2013 og vil bli kontaktet hvert tredje år framover. I alt
10 875 personer svarte på undersøkelsen, det er en svarprosent på 53,1.

Ny teknologi gjør det mulig å kontakte kolleger selv om ikke vedkommende

er til stede. Med mobiltelefon blir vi mer tilgjengelig for at kolleger skal kunne
kontakte oss per telefon. Idet vi ikke bare har en hjemme-PC, men også har
en smarttelefon i lomma, åpnes enda flere muligheter. Vi kan lese og svare
på arbeidsrelatert e-post, sjekke vaktlister som ligger på nettet, og holde oss
oppdatert på arbeidsrelaterte blogger og sosiale medier knyttet til bedriften vi
jobber i, også når vi egentlig har fri.
Hvor vanlig er det å bli kontaktet og å holde seg oppdatert på arbeidsrelatert elektronisk informasjon utenfor arbeidstid? I levekårsundersøkelsen om
arbeidsmiljø (se tekstboks) som ble gjennomført i 2013, spurte vi for første
gang om dette. Tidligere har vi samlet inn data for om man blir kontaktet av
arbeidsplassen, uten å spesifisere hvilken type kontakt det er snakk om. Det
vi snakker om i denne artikkelen, er forventningen om å være tilgjengelig og
holde seg oppdatert i det som defineres som fritid. Vi kan tenke oss at det er
andre former for å jobbe hjemme. Hjemmekontor og lignende dekkes ikke her.
Tilgjengelig på fritiden
Vi ser på tre faktorer som til sammen kan kalles «å ta med seg jobben hjem».
Den første faktoren er om man blir kontaktet per telefon av noen fra jobb
utenom arbeidstid med arbeidsrelaterte spørsmål (se figur 1). Det andre er om
man leser og svarer på arbeidsrelatert e-post utenom arbeidstid. Det tredje er
om man holder seg oppdatert på elektronisk informasjon fra bedriften, så som

Figur 1 Andel sysselsatte i alderen 18-66 år som leser og svarer på e-post, oppdaterer seg
på elektronisk informasjon eller blir oppringt med arbeidsrelaterte spørsmål, etter
hyppighet. 2013
Blir oppringt/kontaktet av noen
fra jobb utenom arbeidstid
med henv. knyttet til arbeidet

Daglig
Et par dager i uken
En dag per uke
Et par ganger i måneden
Sjelden eller aldri
Ikke aktuelt
(har ikke mulighet)

Leser og svarer på arbeidsrelatert
e-post utenom arbeidstid

Signe Vrålstad er sosiolog
og statistikkrådgiver,
i Statistisk sentralbyrå,
Seksjon for levekårsstatistikk.
(signe.vralstad@ssb.no)
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Kilde: Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2013, Statistisk sentralbyrå.
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vaktlister, blogger, sosiale medier og lignende utenom arbeidstid, men i sammenheng med jobben. Hvorvidt det å ta med seg arbeidet hjem oppleves som
fordelaktig fleksibilitet eller en belastning, spør vi ikke om i undersøkelsen.
Relativt få opplever å bli oppringt av noen fra jobb daglig, men 30 prosent
opplever dette minst en dag i uken. Når det gjelder å lese og svare på arbeidsrelatert e-post og å holde seg oppdatert på elektronisk informasjon, finner vi i
den ene enden av skalaen en opphopning av personer som sjekker innboksen
daglig, eller i alle fall et par dager i uken, og i den andre enden en stor gruppe
som sjelden eller aldri gjør det samme, eller som har svart at det ikke er
aktuelt for dem i arbeidet deres.
For å se nærmere på hvilke kjennetegn de som opplever at grensene mellom
arbeid og hjemmeliv utviskes, har, ser vi i det følgende på dem som blir holdt
eller holder seg oppdatert på minst en av de tre måtene daglig.
En av fire jobber daglig utenom arbeidstid
I alt tar 25 prosent av de sysselsatte daglig med seg arbeid hjem. Det er
forskjell mellom kjønnene. Menn tar med seg jobben hjem i større grad enn
kvinner, og det er særlig de som aldersmessig er midt i karrieren (30-49 år)
som i størst grad opplever grenseløshet i arbeidet (se tabell 1). Også en av fire
av dem som er kommet over halvveis i yrkeslivet, opplever daglig å jobbe på
denne måten. Andelen som jobber på fritiden, øker med bostedsstørrelse, og
en av tre i større byer med 100 000 innbyggere eller flere tar daglig med seg
arbeidet hjem. Dess høyere utdanning, dess høyere andel med daglig jobb på
fritiden. Dette gjenspeiles også når vi nå går over til å se på yrke.
Halvparten av lederne er
daglig «på»
Det å være leder kan gjøre en mer
utsatt for å måtte arbeide utenom
kontortid. Over halvparten av lederne
jobber daglig utenom arbeidstid. Det
er også vanligere i akademiske og
høgskoleyrker, som IKT-rådgivere og
IKT-teknikere, juridiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker,
enn i yrker som krever kortere utdanning på videregående skoles nivå eller
grunnskolenivå (se figur 2). Blant
yrkene som krever høyere utdanning,
skiller sykepleie og andre helserelaterte yrker seg ut ved å ha en relativt
liten andel som daglig blir kontaktet
per telefon og holder seg oppdatert på
e-post og elektronisk informasjon.
Foreldre logger seg på igjen
Det ser også ut til at familiefase har
betydning for hvor stor andel som
jobber utenom arbeidstid. De som har
barn forholder seg i større grad enn
dem som ikke har barn til arbeidet
utenfor arbeidstid. Både enslige for-
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Tabell 1. Andel sysselsatte i alderen 18-66 år som leser og svarer på e-post, oppdaterer
seg på elektronisk informasjon eller blir oppringt med arbeidsrelaterte spørsmål, daglig,
etter kjønn, alder og utdanning. 2013
Leser og svarer på e-post,
oppdaterer seg på elektronisk
informasjon eller blir oppringt,
daglig. Prosent
25

Antall
sysselsatte
i alt

Menn
Kvinner

30
19

4 283
4 000

18-29 år
30-39 år
40-49 år
50-66 år

17
29
29
24

1 478
1 711
2 149
2 945

Grunnskole
Videregående skole
Universitet og høgskole, lavere nivå
Universitet og høgskole, høyere nivå
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

19
22
29
38
11

1 240
3 248
2 668
1 059
68

Spredtbygd, under 200 innbyggere
Tettbygd, opp til 20 000 innbyggere
Tettsteder med 20 000-99 999 innbyggere
Tettsteder med 100 000 eller flere innbyggere

19
21
23
32

1 521
2 392
993
3 043

I alt

8 283

Kilde: Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2013, Statistisk sentralbyrå.
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Figur 2. Andel sysselsatte i alderen 18-66 år som leser og svarer på e-post, oppdaterer seg
på elektronisk informasjon eller blir oppringt med arbeidsrelaterte spørsmål, daglig,
etter yrke. 2013
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IKT-rådgivere og IKT-teknikere
Juridiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker
Rådgivere innen økonomi, administrasjon og salg
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Medarbeidere innen økonomi, administrasjon og salg
Yrker innen kultur, idrett mv.
Ingeniører mv.
Helserelaterte yrker
Yrker med krav om videregående skole1
Kundeserviceyrker
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Presisjonsarbeidere, kunsthåndverkere og andre håndverkere
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Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner mv.
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Hjelpearbeidere i jordbruk, bergverk mv.
Renholdere mv.
Sikkerhetsarbeidere, politi, tollere og militære

Ikke kun yrke som avgjør om
man tar jobben med hjem
I utgangspunktet kan vi tenke oss at
mønstrene vi finner, kan henge sam
men. Vi kan for eksempel tenke oss at
grunnen til at kvinner i mindre grad
tar med seg jobben hjem, er at de jobber i yrker der dette er mindre utbredt,
så som sykepleie og andre helserelaterte yrker.
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Yrkene som inngår i denne kategorien, krever normalt utdannelse på dette nivået.
Kilde: Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2013, Statistisk sentralbyrå.

Logistisk regresjon
Logistisk regresjon er en multippel analysemetode som benyttes for å studere den
unike effekten av flere forklaringsvariabler på en avhengig variabel. Metoden er
velegnet når den avhengige variabelen er dikotom, altså har to uavhengige verdier,
og vi har flere mulige årsaksvariabler.
I denne artikkelen brukes analysemetoden for å se på hvem som tar jobben med
hjem, og vi har brukt variablene kjønn, alder, familiefase, yrke og bostedsstrøk som
forklaringsvariabler (uavhengige variabler).
Den avhengige variabelen er gjort dikotom ved å si at de vi regner som «utsatt» på
et levekårsområde (for eksempel å ta med jobben hjem daglig), får verdi 1, mens de
som ikke er «utsatt» (tar ikke med seg jobben hjem daglig), får verdi 0. Deretter ser
vi på i hvilken grad de uavhengige variablene øker eller minsker sannsynligheten for
å ha verdi 1 på den avhengige variabelen.
For hver faktor har vi definert en referansegruppe som de øvrige gruppene sammenlignes med, merket som «ref.» i tabellene. Referansegruppen er en enslig
kvinne i alderen 18-29 år som jobber i et yrke som krever videregående utdanning,
og som bor i et tettbygd eller spredtbygd strøk med færre enn 100 000 innbyggere.
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sørgere, sysselsatte som lever i parforhold og har små eller store barn,
tar i større grad arbeidet med hjem
enn sysselsatte i andre familiefaser
(se figur 3). Hvor mange barn man
har, har ingen betydning. Kanskje er
det muligheten for fleksibilitet som
gjør at foreldre i større grad tar jobben med hjem enn dem som ikke har
barn – det å ta med arbeidet hjem
trenger ikke bety at man samlet sett
jobber overtid.

For å belyse hva som har effekt på
sannsynligheten for å ta med seg
arbeidet hjem, må vi ta hensyn til,
eller kontrollere for, andre forhold
som kan påvirke sannsynligheten for
grenseløshet i arbeidet. Vi lager en
modell av de forholdene vi har sett
på: kjønn, alder, familiefase, yrke
og bostedsstrøk, og kontrollerer for
effekten av hver enkelt faktor.
Modellen, en såkalt regresjon (se
tekstboks om logistisk regresjon),
er ikke utfyllende, og det kan tenkes
at det er andre forhold som vi ikke
har sett på her, som kan ha effekt. I
vår modell er yrke gruppert hovedsakelig etter utdanningsnivå. Siden
sykepleie og helserelaterte yrker
imidlertid skiller seg ut fra andre
akademiske yrker/høgskoleyrker
med hensyn til å ta arbeidet hjem, og
siden gruppen er kvinnedominert,
skiller vi sysselsatte innenfor denne
yrkesgruppen ut fra andre høyt utdannede yrkesgrupper, for å kunne
se om det er yrke eller kjønn som har
betydning for sannsynligheten for å
ta med seg arbeidet hjem.
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I en regresjonsmodell må hvert forhold ha en referansegruppe. Resultatene rapporteres som oddsrater. Oddsrater høyere enn 1 innebærer at den aktuelle gruppen har
høyere sannsynlighet for å ta med seg jobben hjem enn
referansegruppen, mens oddsrater lavere enn 1 betyr
at sannsynligheten er mindre for å ta med seg arbeidet
hjem.
Hvis vi bruker kvinner som referansegruppe, bekrefter
modellen at det å være mann øker sannsynligheten for
å ta med arbeidet hjem (se tabell 2), selv når vi kontrollerer for yrke og andre forhold i modellen. Oddsraten er
høyere enn 1. De som er 30-49 år har noe større sjanse
for å ta med arbeidet hjem enn dem under 30 år. Det å ha
barn øker sjansen noe for at man tar med arbeidet hjem.

Figur 3 Andel sysselsatte i alderen 18-66 år som leser og svarer på
e-post, oppdaterer seg på elektronisk informasjon eller blir oppringt med arbeidsrelaterte spørsmål, daglig, etter familiefase. 2013
I alt
Enslige 16-24 år som bor hos foreldre
Enslige 16-24 år ellers
Enslige 25-44 år
Enslige 45-66 år
Enslige forsørgere
Par m barn 0-6 år
Par m barn 7-19 år
Par 16-44 år u/barn
Par uten barn 45-66 år
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Kilde: Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2013, Statistisk sentralbyrå.

Yrke har størst effekt når man tar hensyn til nevnte forhold. Både ledere og
sysselsatte innenfor akademiske yrker og høgskoleyrker har klart større sannsynlighet for å jobbe utenom arbeidstid enn sysselsatte i yrker der videregående utdanning er nok. Personer som bor i større byer med 100 000 innbyggere
eller flere, har større sannsynlighet for å ta med jobben hjem enn dem som
bor på mindre steder, kontrollert for nevnte forhold.
Har de for mye å gjøre?
Er det å ta med seg jobben hjem en del av et større bilde? Jobber de overtid,
og har de for mye å gjøre, eller tar de med seg jobben hjem fordi de liker fleksibiliteten? Vi kan ikke svare inngående på dette spørsmålet, men en større
andel av dem som opplever å ta med jobben hjem, jobber også vanligvis mer
enn fem timer overtid i uken (se tabell 3). En av tre jobber vanligvis overtid.
Det er også en større andel av dem som daglig blir kontaktet per telefon eller
holder seg oppdatert på e-post og annen elektronisk informasjon, som sier
at de meget ofte eller alltid har for mye å gjøre, 29 prosent mot 15 prosent
Tabell 2. Sammenhengen mellom grenseløst arbeidsliv og kjønn, alder og familiefase blant sysselsatte i alderen 18-66 år. Logistisk
regresjon. 2013. Antall personer = 8 283

Kjønn (ref: kvinne)
Mann
Alder (ref: 18-29 år)
30-39 år
40-49 år
50-66 år
Familiefase (ref: enslige)
Par uten barn
Enslige forsørgere og par med barn
Yrke (ref: Yrker som krever videregående utdannelse)
Ledere
Akademiske yrker og høgskoleyrker unntatt sykepleiere og andre helserelaterte yrker
Sykepleiere og andre helserelaterte yrker
Yrker med grunnskoleutdannelse og militære yrker
Bostedsstrøk (ref: tettbygd og spredtbygd strøk med opptil 99 999 innbyggere
Tettsteder med 100 000 eller flere innbyggere

Kjikvadrat

Sign

Odds

95 prosent
konfidensintervall

174,56

<,0001

1,73

1,59

1,87

11,05
6,79
2,70

0,001
0,009
0,101

1,32
1,28
1,10

1,15
1,12
0,97

1,51
1,47
1,26

2,47
21,94

0,116
<,0001

1,04
1,27

0,93
1,14

1,17
1,42

716,49
105,58
71,64
146,31

<,0001
<,0001
<,0001
<,0001

6,93
2,51
0,69
0,91

5,34
1,96
0,49
0,71

9,00
3,22
0,96
1,17

128,10

<,0001

1,59

1,47

1,73

Kilde: Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2013, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 3. Andel sysselsatte som opplever
ulike jobbkrav, etter om man tar med seg
jobben hjem daglig eller ikke. Sysselsatte
18-66 år. 2013. Prosent
Tar med Tar ikke
seg med seg
jobben jobben
hjem
hjem
daglig daglig
Jobber vanligvis minst
5 timer overtid i uka
Har meget ofte eller alltid
for mye å gjøre
Meget ofte eller alltid
nødvendig å arbeide i et
høyt tempo
Må sløyfe lunsjen, jobbe
utover vanlig arbeidstid
eller ta med arbeid hjem
Meget ofte eller alltid
engasjert i arbeidet sitt
Føler i svært høy grad
tilhørighet med bedriften
Er ganske eller svært
fornøyd med jobben sin
Kravene på jobb forstyrrer
hjemme- eller familieliv
nokså ofte, meget ofte
eller alltid
Føler seg psykisk utmattet
når man kommer hjem fra
arbeidet
Får daglig nok hvile/
avkobling mellom
arbeidsdagene
Antall sysselsatte

33

10

29

15

32

20

46

20

62

44

55

36

92

89

25

9

13

10

64
2 117

72
6 166

Kilde: Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2013,
Statistisk sentralbyrå.

Flere tall og årganger
For flere tall se indikatortabellen,
nå publisert kun i nettutgaven av
Samfunnsspeilet:
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-ogkriminalitet/artikler-og-publikasjoner/
sosiale-indikatorer
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blant dem som ikke tar jobben med seg hjem daglig. De uttrykker også i større
grad at det meget ofte eller alltid er nødvendig å arbeide i et høyt tempo. I
levekårsundersøkelsen spør vi også om de sysselsatte opplever å måtte sløyfe
lunsjen, jobbe utover vanlig arbeidstid eller ta med arbeid hjem. Blant dem
som daglig forholder seg til arbeidet utenfor arbeidstid, svarer 46 prosent at
de minst et par dager i uken opplever dette, mot 20 prosent i gruppen som
ikke tar med jobben hjem daglig. Det kan altså se ut til at de jevnt over opp
lever et større tidspress enn andre sysselsatte.
«Elsker» jobben sin
Kanskje er det motivasjon og engasjement som driver denne gruppen? De
er jevnt over mer motivert og engasjert i arbeidet sitt enn dem som ikke tar
med seg arbeidet hjem, og de føler i større grad tilhørighet med bedriften (se
tabell 3). I alt 92 prosent av dem som daglig tar med seg jobben hjem, uttrykker at de er ganske eller svært fornøyd med jobben sin. Her skiller de seg ikke
særlig fra andre sysselsatte. Folk er stort sett glad i jobben sin.
Lider hjemmelivet?
Det kan være mange faktorer ved arbeidet som har mer å si for livet hjemme
enn grenseløshet i arbeidet. Vi ønsker likevel å sammenligne de som daglig
tar med seg jobben hjem med dem som sjeldnere eller aldri tar med jobben
hjem, i opplevelsen av hvordan det påvirker livet hjemme.
En høyere andel av dem som tar med jobben hjem (25 prosent), opplever at
jobben ofte eller alltid forstyrrer hjemme- eller familieliv enn tilfellet er blant
sysselsatte ellers (9 prosent). Hjemmelivet forstyrres særlig for enslige forsørgere (37 prosent) og par med små eller store barn (henholdsvis 29 og 28
prosent). Det er likevel verdt å merke seg at blant sysselsatte generelt oppgir
62 prosent av dem som tar med seg jobben hjem, at de nokså sjelden eller
aldri opplever at hjemmelivet forstyrres.
Det er også interessant at de fleste (64 prosent) sier at de hver dag får nok
hvile og avkopling mellom arbeidsdagene, en noe mindre andel enn blant
sysselsatte ellers. De rapporterer heller ikke i særlig større grad enn andre sysselsatte om daglig psykisk utmattelse når de kommer hjem fra arbeid.
Med det datamaterialet vi har i dag, kan vi ikke si noe om utvikling over tid og
om det å være tilgjengelig for arbeidsgiver og andre som har arbeidsrelaterte
henvendelser utenfor arbeidstiden, blir mer vanlig. Det blir derfor spennende
å se hva tallene som skal samles inn i neste levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø, i 2016, kan fortelle oss.
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Sterk vekst i boligformuen
Norske husholdninger hadde en inntekstvekst på 6,5 prosent fra 2010 til 2012.
Samtidig økte også husholdningenes formue og gjeld. Median realkapital, som for
det meste består av boligformue, økte med 14,5 prosent fra 2010 til 2012. En viktig
forklaring på at norske husholdninger har blitt mer formuende de siste årene, er økte
boligverdier, og at stadig flere husholdninger eier mer enn én bolig.
Størrelsene på inntekt, formue og gjeld gir en god indikasjon på norske hus

holdningers økonomiske situasjon og handlingsrom. Husholdninger mottar
inntekt fra mange ulike kilder, som lønn, kapitalinntekter og forskjellige
overføringer – for eksempel pensjoner og barnetrygd. Men for å få et mer
fullstendig bilde av husholdningens økonomi må en også trekke inn verdien
på nettoformuen. Det er, som påpekt av den amerikanske samfunnsøkonom
en Joseph E. Stiglitz mfl., ikke sikkert at en husholdning med lav inntekt og
en betydelig formue økonomisk sett har det noe dårligere enn en husholdning
med middels inntekt og ingen formue (Stiglitz mfl. 2009).

Elisabeth Løyland Omholt
og Frøydis Strøm

Formue kan deles inn i realkapital, som blant annet består av verdi på boliger,
og finanskapital, som blant annet inkluderer verdien av aksjer og bankinnskudd. Siden 2010 har Statistisk sentralbyrå kunnet beregne markeds
verdien av husholdningenes boliger, som gir et mer presist bilde av husholdningenes realkapital enn de gamle ligningsverdiene for boliger. Artikkelen
fokuserer derfor på utviklingen i inntekt, formue og gjeld i perioden 20102012.
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Inntektsvekst på 6,5 prosent
Norske husholdninger hadde en medianinntekt etter skatt på 446 000 kroner
i 2012 (se tekstboks om definisjoner). Målt i faste kroner (2012-kroner) økte
medianinntekten for alle husholdningene med 6,5 prosent fra 2010 til 2012.
Økningen i husholdningenes inntekter skyldtes først og fremst høyere yrkesinntekter, og da spesielt lønnsinntekter. Kapitalinntektene økte også i perioden, særlig på grunn av høyere renteinntekter og mindre realisasjonstap, det
vil si tap på salg av aksjer. Blant overføringene var det økte utbetalinger av
alderspensjon og uførepensjon fra folketrygden som bidro til inntektsvekst
blant husholdningene, mens inntektene fra skattefrie overføringer som sosialhjelp og barnetrygd falt noe i perioden.
Størst inntektsøkning blant dem over 64 år
Selv om inntekten økte for alle typer husholdninger, var inntektsveksten likevel større blant noen typer husholdninger enn andre. Par uten barn, der eldste
person var 65 år eller eldre, hadde den høyeste inntektsveksten fra 2010 til
2012 – på 12 prosent (se figur 1). Også aleneboende på 65 år og eldre hadde
en høy inntektsvekst i perioden – 10 prosent. Lavest inntektsvekst var det
blant enslige forsørgere med barn under 18 år, hvor veksten var på knappe
4 prosent. Også aleneboende under 45 år, par uten barn, der eldste person
var under 45 år og par med barn under 6 år, hadde lav inntektsvekst i denne
perioden sammenlignet med andre husholdningstyper.
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Figur 1. Prosentvis økning i medianinntekt
etter skatt for ulike husholdningsgrupper
fra 2010 til 2012. Faste kroner

Alder til eldste person. 2 Alder til yngste barn.
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger,
Statistisk sentralbyrå.
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Definisjoner
Inntekt etter skatt omfatter yrkesinntekter,
kapitalinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer i løpet av kalenderåret,
fratrukket utlignet skatt og negative overføringer. Yrkesinntekter består av lønnsinntekter og netto næringsinntekter, mens
kapitalinntekter består av renteinntekter,
aksjeutbytte og andre kapitalinntekter
fratrukket realisasjonstap. Skattepliktige
overføringer omfatter pensjoner fra folketrygden, tjenestepensjoner, avtalefestet pensjon (AFP), sykepenger og andre
skattepliktige overføringer. Eksempler
på skattefrie overføringer er barnetrygd,
kontantstøtte og sosialhjelp. Utlignet skatt
omfatter både inntekts- og formuesskatt.
Faste kroner. Alle beløp i denne artikkelen
er oppgitt i faste kroner. Det betyr at beløp
i nominelle kroner for årene 2010-2011 er
justert for endringene i konsumprisindeksen (KPI). Dette er for å gjøre dem mest
mulig sammenlignbare med de tilsvarende
beløpene i 2012.
Realkapital er her en forkortelse av beregnet realkapital, som omfatter beregnet
markedsverdi for primær- og sekundærboliger og ligningsverdi for annen fast eiendom, anlegg og skog, driftsløsøre og andre
næringseiendeler, samt innbo og løsøre.
Statistisk sentralbyrå har utviklet en modell
som estimerer markedsverdi på alle boliger
i landet. Skatteetaten benytter denne
modellen til beregning av ligningsverdiene i selvangivelsen. Primærboliger får
en ligningsverdi tilsvarende 25 prosent
av beregnet markedsverdi, mens sekundærboliger blir taksert til 40 prosent av
beregnet markedsverdi. Siden 2010 har
SSB kunnet oppjustere ligningsverdiene fra
selvangivelsen til full beregnet markedsverdi i formuesstatistikken for husholdninger.
Fritidseiendommer og boliger på gårdsbruk
er ikke omfattet av de nye reglene for
ligningsverdier.
Finanskapital er her en forkortelse av skattepliktig bruttofinanskapital, som omfatter
bankinnskudd, deler i aksje-, obligasjonsog pengemarkedsfond, aksjer, obligasjoner
og andre verdipapirer.
Gjeld omfatter all gjeld til norske og utenlandske fordringshavere, samt borettslagseieres andel av boligselskapets gjeld.
Medianinntekten er husholdningsinntekten
til den husholdningen som befinner seg
midt i fordelingen, etter at landets 2,2 millioner husholdninger har blitt sortert etter
størrelse på inntekten.
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Bolig utgjorde mesteparten av formuen i 2012
Det er ikke bare inntekt som sier noe om husholdningenes økonomiske
situasjon, det gjør også størrelsen på husholdningenes formue og gjeld.
Siden Skatteetaten innførte nye ligningstakster på boliger fra og med
2010, har det blitt mulig å gi tall for husholdningenes boligformue som
viser beregnet markedsverdi. Skattemyndighetene setter ligningsverdien
til 25 og 40 prosent av antatt markedsverdi for henholdsvis primær- og
sekundærboliger. I formuesstatistikken som presenteres her, er det imidlertid de beregnede markedsverdiene som ligger til grunn. For dem som
vil vite mer om grunnlaget for Skatteetatens modellberegning av antatt
markedsverdi, vises det til Notater 2012/14: «Model for beregning av
boligformue» (Holtung 2012), Statistisk sentralbyrå.
Selv om den nye formuesstatistikken gir et bedre bilde av husholdningenes faktiske formue enn tidligere, vil fremdeles husholdningene reelt sett
sitte med større eiendomsformuer enn det statistikken viser. Blant annet
er verdien på fritidseiendommer fortsatt basert på ligningsverdier, som
klart undervurderer de reelle markedsverdiene. Det er viktig å merke seg
at fritidsboliger ikke er det samme som sekundærboliger (se tekstboks).
Primærbolig er den boligen der man har sitt hjem ved utgangen av inntekts
året. Man kan bare eie én primærbolig.
Sekundærbolig er alle boliger man eier utover primærboligen, som for eksempel en pendlerleilighet. Fritidsboliger regnes ikke som sekundærbolig.

Husholdningenes samlede beløp på henholdsvis realkapital, finanskapital og gjeld i 2012, samt antall husholdninger med slike verdier,
presenteres i figur 2. Realkapital var den klart største formuesposten i
2012, med en samlet verdi på over 5 000 milliarder kroner. For å illu
strere størrelsen på dette beløpet var, til sammenligning, verdien på
Statens pensjonsfond utland på 5 553 milliarder kroner per oktober 2014
(Norges Bank 2014). Samlet finanskapital var på 1 800 milliarder kroner,
mens husholdningenes totale
gjeld utgjorde 2 500 milliarder
Figur 2. Husholdningenes1 formue og
gjeld. Totalsum for alle med beløp og
kroner i 2012. Mens det var
antall med beløp. 2012
rundt 1,8 millioner husholdninger som var registrert med
Millioner kroner
Antall husholdninger
6 000 000
3 000 000
beløp på realkapital og gjeld,
var nesten alle husholdningene
5 000 000
2 500 000
(2,2 millioner) registrert med
4 000 000
2 000 000
beløp på finanskapital.
Mer i formue og gjeld
fra 2010 til 2012
Sammenligner man husholdningenes medianformue og
-gjeld for inntektsårene 2010,
2011 og 2012, viser beløpene
at både formue og gjeld, og da
særlig realkapital, økte i løpet
av disse årene. Husholdninger
uten beløp er ikke inkludert i
utregningen av medianen på de

3 000 000

1 500 000

2 000 000

1 000 000

1 000 000

500 000

0

Real- Finanskapital kapital

Gjeld

0

Sum i millioner kroner
Antall med beløp
1
Husholdninger der hovedinntektstaker er student
eller yngre enn 20 år, er ikke inkludert.
Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger,
Statistisk sentralbyrå.

Samfunnsspeilet 5/2014

Inntekt og formue

ulike postene, for å gi et riktigere bilde av den økonomiske situasjonen for de
husholdningene som har beløp. I 2012 var median realkapital på 2,4 millioner kroner for dem med beløp. Dette var en økning på 14,5 prosent fra 2010,
målt i faste kroner. Median finanskapital økte med 7 prosent fra 2010 til 2012
og var på 188 000 kroner i 2012.

Figur 3. Husholdningenes1 formue og
gjeld. Median i faste kroner for dem med
beløp. 2010-2012
Kroner
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Realkapitalen utgjorde altså det meste av husholdningenes samlede formue,
og den økte også mest. Bolig utgjorde størsteparten av realkapitalen for de
fleste husholdningene. Median gjeld økte samtidig med 9 prosent i perioden,
og medianen for husholdninger med gjeld var på 920 000 kroner i 2012.
I takt med at median gjeld økte blant husholdningene, økte også andelen
husholdninger med høy gjeldsgrad noe mellom 2010 og 2012. I 2012 hadde
15,2 prosent av alle husholdningene en gjeld som var minst tre ganger så stor
som den samlede inntekten, mot 14,3 prosent i 2010. En høy gjeld i forhold
til inntekten kan gjøre en husholdning sårbar hvis gjelden er dyr å betjene og
formuen er lite likvid, det vil si at renteutgiftene blir høye og mye av formuen
er realkapital som ikke kan realiseres umiddelbart. I 2012 hadde 9,3 prosent
av alle husholdningene renteutgifter på størrelse med 15 prosent eller mer av
samlet inntekt, mot 8,4 prosent i 2010.
Eldre par hadde høy formue
Det var store forskjeller mellom ulike typer husholdningers formue og gjeld i
2012. Enslige og aleneforeldre hadde generelt sett både lav formue og gjeld
sammenlignet med andre husholdningstyper. Blant disse husholdningene
var det også mange som ikke hadde beløp på realkapital eller gjeld i det hele
tatt. Par med barn hadde stor formue og gjeld, og det var de som hadde størst
beløp på realkapital. Eldre par uten barn hadde størst median nettoformue,
og de hadde spesielt mye finanskapital (se figur 4).
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Som nevnt tidligere økte både andelen med høy gjeldsgrad og andelen med
høye rentebelastninger blant alle
husholdningene fra 2010 til 2012.
Figur 4. Husholdningenes1 bruttoformue og gjeld, etter husholdningstype. Median i
Noen husholdningstyper var likekroner for dem med beløp. 2012
vel mer økonomisk sårbare enn
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holdningstypene som hadde størst andel med høye renteutgifter i forhold til
inntekten, var de samme som også hadde mange med høy gjeldsgrad, det vil
si enslige foreldre og par med små barn.
De med lav inntekt hadde lite formue og gjeld
Husholdningene som hadde høyest inntekt etter skatt, hadde også høyest
formue og gjeld i 2012. Hvis man deler husholdningene i ti like store grupper
(desil), der desil 1 består av de 10 prosent av husholdningene med lavest inntekt, og desil 10 består av de 10 prosentene som har høyest inntekt, ser man
at formue og gjeld blant husholdningene med beløp steg i takt med inntekt
etter skatt, som illustrert i figur 5.
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inntekt var median realkapital på
1,4 millioner kroner, mens median
Kroner
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å møte kravene om egenkapital.
Ellers var median gjeld, realkapital
og finanskapital høyere for dem med høyere inntektsnivå, og realkapital utgjorde mesteparten av formuen for alle husholdninger, uansett inntektsdesil.
Figur 5. Husholdningenes1 formue og gjeld, etter inntektsdesil. Median i kroner for dem
med beløp. 2012

Figur 6. Husholdninger som eier sekundær
boliger, etter husholdningstyper1. 2012.
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Flere eier sekundærboliger
Når boligformuen har økt de siste årene, henger dette sammen med at boligprisene har økt, i tillegg til at stadig flere eier sekundærboliger. I 2012 var 67
prosent av alle husholdningene registrert med en primærbolig, det vil si 1,5
millioner husholdninger. Nær 240 000 husholdninger eide også en sekundærbolig, som utgjorde 11 prosent av alle husholdninger i landet. Verdien
av boligformue knyttet til sekundærboliger økte med 32 prosent fra 2010 til
2012 (målt i faste kroner).
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Selv om realkapital var den største formuesposten for alle husholdningene,
og økte i takt med inntekten, var det husholdningenes finanskapital som var
mest ulikt fordelt, målt etter størrelsen på inntekt etter skatt. Jo høyere inntekt, jo høyere finanskapital, og jo større del av formuen besto av finanskapital i 2012. Mens de 10 prosentene med høyest inntekt hadde en finanskapital
som var 21 ganger større enn finanskapitalen til de 10 prosentene med lavest
inntekt, hadde de med høyest inntekt «kun» 3,2 ganger så stor realkapital som
det laveste inntektsdesilet.

Hvilke husholdninger som eier sekundærboliger, varierer med livsfasen man
befinner seg i. Blant de aleneboende er det forholdsvis få, særlig blant de
unge, som eier en sekundærbolig. Det er heller ikke så mange småbarnsfamilier som eier sekundærboliger. Blant par med voksne barn og par som ikke
har hjemmeboende barn, finner man flest sekundærboligeiere. Det er nærlig-

Samfunnsspeilet 5/2014

Inntekt og formue

gende å tolke dette som at mange foreldre med voksne barn har investert i
bolig til barna sine.
De fleste av dem som eier sekundærboliger, finner man i tillegg øverst i formuesfordelingen. Husholdninger som eier slike boliger, har i gjennomsnitt
høyere formue enn dem som ikke eier sekundærboliger. Blant dem som eide
både primær- og sekundærboliger, var gjennomsnittlig bruttoformue på 8,3
millioner kroner i 2012, mens de som kun eide primærbolig, hadde en gjennomsnittlig bruttoformue på 3,7 millioner kroner. Ikke bare var realkapitalen
høyere for denne gruppen, men de hadde også betydelig høyere finanskapital
(se figur 7).

Figur 7. Sammensetning av bruttoformue1.
Gjennomsnitt i kroner. 2012
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Gjennomsnittlig markedsverdi på primærboliger var noe høyere for dem som
eide både primær- og sekundærboliger, i forhold til dem som bare eide primærbolig. Gjennomsnittlig verdi på primærboligene var 3,2 millioner kroner,
mens verdien på sekundærboligene var 2,2 millioner kroner. Markedsverdien
på boligene til dem som kun eide primærbolig, var 2,7 millioner kroner.
Datagrunnlaget
Statistikken bygger på SSBs inntektsstatistikk for husholdninger og er en totaltelling
som omfatter alle personer i privathusholdninger. Personer i studenthusholdninger
er ikke inkludert. Alle registrerte kontante inntekter og gjelds- og formuesposter fra
ligningen er med.
Opplysninger om inntekt, formue og gjeld er fremkommet ved å kople ulike
administrative og statistiske datakilder for hele befolkningen per. 31. desember i
inntektsåret. Opplysningene er hentet fra mange ulike kilder, som selvangivelsen,
ligningsregisteret (Skatteetaten) og NAV.

Flere tall og årganger
For flere tall se indikatortabellen, nå publisert kun i nettutgaven av Samfunnsspeilet:
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/
sosiale-indikatorer
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Forbruk

Vi kjøper mer av det meste
Norske husholdninger har blitt mye rikere de siste tiårene, og kjøper minst dobbelt så
mye varer og tjenester i dag som på begynnelsen av 1980-tallet. Kjøpekraftveksten fra
1980-tallet til i dag har særlig gått til bolig og bil, og de med romslig økonomi kjøper
«mer bil» enn andre både i antall kroner og i prosent av totalforbruket. Men det er telefon og teletjenester som har vokst raskest. Dette viser Statistisk sentralbyrås forbruks
undersøkelser.
Perioden 1982-2012 har vært en tid med betydelig vekst i husholdningenes

Pål Strand
Rettet 8. januar 2015, side 41 og 42.

Figur 1. Forbrukets sammensetning. 2012.
Forbruksutgift per husholdning per år,
etter vare- og tjenestegruppe. Prosent
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kjøpekraft, en vekst som i stor grad sammenfaller med gullalderen i norsk
oljeøkonomi. For det var først på 1980-tallet at inntektene fra Nordsjøen
begynte å strømme inn i statskassen. Hvordan har så forbruket til norske
husholdninger utviklet seg i denne tiden? Dette, samt variasjoner i forbruksmønster i forhold til inntekter i 2012, analyseres i denne artikkelen med
utgangspunkt i forbruksundersøkelsene i 1982 og 2012 (se tekstboks om
forbruksundersøkelsene).
Varer og tjenester for over 400 000 kroner
Den siste forbruksundersøkelsen ble gjennomført i 2012, og den viser at
gjennomsnittshusholdningen kjøpte varer og tjenester for 435 000 kroner
(se tekstboks for definisjon av forbruk).
Utgiftene til bolig, lys og brensel er størst, 136 000 kroner per år per husholdning, som tilsvarer 31 prosent av forbruket (se figur 1). Transportutgiftene
er nest størst med 82 000 kroner og 19 prosent av forbruket. Kjøp av biler
utgjør omtrent halvparten av utgiftene til transport. Tredje størst er matvarer
og alkoholfrie drikkevarer, som utgjør 12 prosent av forbruket, eller 51 000
kroner i 2012. Dette er bare mat som blir kjøpt til hjemmet, og ikke på kafé og
restaurant.
Forbruksundersøkelsene
Forbruksundersøkelsene er nasjonale utvalgsundersøkelser som SSB har gjennom
ført med ujevne mellomrom siden 1958. Hovedformålet med undersøkelsen er å gi
en detaljert oversikt over private husholdningers forbruk. Den skal bidra i måling av
samfunnsutviklingen og økonomiske levekår.
På grunn av små årlige utvalg kan man for tidligere forbruksundersøkelser bare
publisere tall for enkeltgrupper ved å slå utvalgene for tre år sammen og regne alt
i siste års priser. I stedet for å referere til hele treårsperioden, for eksempel 19801982, er det i teksten og i figurene konsekvent bare referert til det siste årstallet,
1982. Dette gjelder ikke for forbruksundersøkelsen 2012 som hadde et mye større
utvalg.
Definisjon av forbruk
Forbruk omfatter husholdningenes utbetalinger, unntatt utgifter til direkte skatter,
trygdepremie, gitte gaver, realinvesteringer (for eksempel kjøp av bolig og utgifter
til bygging og påbygging av bolig) og kontraktsmessig sparing (pensjonsinnskudd,
avdrag på lån, livsforsikring med videre). I tillegg til utbetalingene omfatter forbru
ket verdien av forbruket av egenproduserte varer og mottatte gaver.
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Deretter kommer utgiftene til kultur og fritid med 43 000 kroner som tilsvarer
10 prosent av forbruket. Om lag 72 prosent av forbruket gikk til disse fire
største utgiftspostene i 2012.
Minst en fordobling av forbruket fra 19821
En sammenligning av forbruksundersøkelsene i 1982 og 2012, korrigert
for prisstigningen i perioden, viser at det har vært mer enn en fordobling
av forbruket per person i perioden. Beløpet til varer og tjenester har vokst
fra 86 500 kroner i 1982 til 205 400 kroner i 2012, målt per person i faste
2012-kroner. Dette er en vekst på 137 prosent. Tar vi bort boligutgiftene som
det som følge av brudd i statistikken er heftet usikkerhet rundt, er veksten
på 109 prosent (se tekstboks om beregning av boutgifter). Dette betyr at
husholdningene i dag enten kjøper mer varer og tjenester, eller at varene og
tjenestene som kjøpes, har høyere kvalitet og koster mer.
Nasjonalregnskapet viser til sammenligning en vekst i privat konsum per
person på henholdsvis 112 prosent og 123 prosent med og uten boutgifter
(se tekstboks om ulike statistikker). Begge statistikkene viser i alle fall at det
har vært minst en fordobling av husholdningenes forbruk de siste tretti årene.
Redusert husholdsstørrelse i perioden (se avsnittet nedenfor) gjør det nødvendig å se dette per person og ikke per husholdning.
Hvorfor har forbruket økt?1
Forbruk henger nært sammen med kjøpekraft. Lønnsinntekten, som er husholdningenes viktigste inntektskilde, har vokst og bidratt sterkt til at norske
husholdninger har fått større kjøpekraft de siste 30 årene. Tall fra nasjonalregnskapet og konsumprisindeksen (KPI) viser at gjennomsnittlig årslønn til
norske lønnstakere har steget mye mer enn den generelle prisstigningen de
siste tretti årene. Mens lønns- og prisveksten var relativt jevn på 1980-tallet,
avtok prisstigningen etter 1990 samtidig som lønnsveksten fortsatte å være
høy. Mens gjennomsnittslønningen for norske arbeidstakere økte med 345
prosent i perioden 1982-2012, var prisstigningen 159 prosent. Lønnsveksten
var altså 186 prosentpoeng større enn prisstigningen.
Statistisk sentralbyrås arbeidskraftsundersøkelse (AKU) viser at det også har
vært en stor økning i andel sysselsatte kvinner, særlig før tusenårsskiftet (se
tekstboks om ulike statistikker). Dette har ført til flere husholdninger med to
inntekter, og med det en betydelig økning i husholdningenes kjøpekraft.
Forbruksundersøkelsen viser at gjennomsnittsstørrelsen for den såkalte
kosthusholdningen i Norge, der personer bor i samme bolig og har samme
matbudsjett, er blitt mindre fra begynnelsen av 1980-tallet til i dag. Dette
betyr at samtidig som gjennomsnittshusholdningen har fått større kjøpekraft,
er det blitt færre husholdningsmedlemmer å forsørge. I gjennomsnitt forsørger en gjennomsnittshusholdning i dag om lag en halv person mindre enn den
gjorde på begynnelsen av 1980-tallet.
Bolig og transport har økt mest
Sammenligner vi forbruksutgiftene i 1982 og 2012 for varer og tjenester i
faste 2012-kroner, vil vi se hva den økte kjøpekraften har gått til. Vi finner da
at det har vært en vekst for alle vare- og tjenestegrupper unntatt utdanning.
Utgiftene til utdanning utgjorde bare noen hundrelapper i året per person
både i 1982 og 2012 (endringer i små kronebeløp er ofte heftet med usikkerhet i utvalgsundersøkelser, slik som forbruksundersøkelsen). Årsaken til
1

Beregning av boutgifter
Fra 1996 har SSB tatt i bruk en
ny internasjonal klassifisering av
forbruket etter formål (Classification
of Individual Consumtion by Pur
pose). Innføringen av denne vare- og
tjenesteklassifiseringen krevde en ny
beregningsmåte for boutgifter som
inkluderer «leieutgift» for eiere av
egen bolig, samtidig som man ute
later renteutgifter.
Dette betyr at fra og med 1996 blir
ikke lenger renter regnet som for
bruksutgift. For husholdningene som
eier egen bolig, blir det nå beregnet
en husleie som legges til som bolig
forbruk. Denne husleien beregnes
på grunnlag av opplysninger fra
husleieundersøkelsen og tildeles etter
boligtype, boligstørrelse og bosted.
Verdien av fri bolig er satt til lignet
beløp ved siste skatteligning. Den nye
beregningsmetoden medfører brudd
i statistikken, men man kan allikevel
si noe om den generelle utviklingen i
forbruket. Beregningsmetoden førte
til at boutgiftene for eiere av egen
bolig ble oppjustert noe.

Ulike statistikker
Forbruksundersøkelsene og nasjonalregnskapet er to ulike statistikker
som gir kunnskap om forbruket eller
konsumet i norske husholdninger.
Disse to bruker ulike metoder i
datainnsamlingen, ulike definisjoner
og ulik bearbeiding og metoder for
oppblåsing. På grunn av dette vil disse
to ofte gi forskjellige tall for tilsynela
tende samme fenomen. I sammenlig
ningen med forbruksundersøkelsen
er utlendingers konsum i Norge holdt
utenfor fordi forbruksundersøkelsen
ikke måler dette.
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).
Formålet med SSBs undersøkelse AKU
er å gi informasjon om utviklingen
i sysselsetting og arbeidsledighet
og om ulike befolkningsgruppers
tilknytning til arbeidsmarkedet. AKU
er en utvalgsundersøkelse som startet
i 1972, og hvor det i dag publiseres
tall kvartalsvis og årlig, og månedlig
publisering av noen sesongjusterte
nøkkeltall.

Avsnitt rettet 8. januar 2015.
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at utdanning og helsehjelp er beskjedne utgiftsposter, er at dette er sentrale
velferdspolitiske områder. Behovene på disse områdene dekkes derfor for det
meste av offentlige overføringer (se figur 2).
Størst økning i utgiftene har det vært for bolig, lys og brensel samt transport.
Mer enn halvparten av økningen har gått hit. Et forhold som har bidratt sterkt
til det førstnevnte, er veksten i boligareal per person. Andelen som bor trangt,
er blitt mindre, mens andelen som bor svært romslig, har økt vesentlig siden
begynnelsen av 1980-tallet (se Andersen 2005 og Sæther 2010).
Utgiftene til bil utgjør en stor andel av transportutgiftene. Forbruksundersøkelsen viser at andelen husholdninger med bil har økt fra 66 til 82 prosent fra
1982 til 2012. Andelen med to eller flere biler har økt fra 9 til 29 prosent. Det
som også har bidratt til veksten i transport, er at vi flyr mer enn før. Billigere
flybilletter de senere årene er en viktig forklaring på økningen i flybruk (Denstali og Rideng 2011).
På store utgiftsområder som matvarer og alkoholfrie
drikkevarer samt kultur og fritid, og på «halvstore»
utgiftsposter som møbler og husholdningsartikler samt
klær og skotøy, synes veksten i antall kroner til sammenligning å være moderat. Utgiftene utgjør henholdsvis 6,
10 og 6 prosent av veksten i perioden. Matvarer og alkoholfrie drikker var «i gamle dager» den desidert største
utgiften.

Figur 2. Realvekst i forbruk per person, etter vare- og tjeneste
grupper. 1982-2012. Faste 2012-kroner
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Rettet 8. januar 2015

Kilder: Forbruksundersøkelsene 1982 og 2012, Statistisk sentralbyrå.

Figur 3. Realveksttakt i forbruksutgift per person, etter vare- og
tjenestegrupper. 1982-2012 (nivået i 1982=1)
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Kilder: Forbruksundersøkelsene 1982 og 2012, Statistisk sentralbyrå.

Teletjenester vokser raskest2
Post og teletjenester utgjorde ikke mer enn 2 prosent av
forbruket i 2012, men er til gjengjeld den utgiften som
har økt raskest i perioden 1982-2012. Den har vokst
nesten 14 ganger siden begynnelsen av 1980-tallet (se
figur 3). Dette er selvforklarende når utgifter til Internett
og mobiltelefon er med, samtidig som utgiftene til post
og teletjenester var svært lave i 1982. Mens det «før i
tiden» som regel bare var én fasttelefon per husholdning,
viser Statistisk sentralbyrås mediebruksundersøkelse fra
2013 at 98 prosent i alderen 9-79 år eier eller disponerer
mobiltelefon i dag (Vaage 2013).
Utgiftene til klær og skotøy ser vi også har hatt en rask
vekst med om lag en firedobling i forbruket i perioden.
Klær og skotøy er blitt billigere de senere årene på grunn
av import fra lavkostnadsland i Asia, og at toll- og avgiftsbarrierer er fjernet (Moe 2002). Selv om økningen
i kroner har vært moderat, kjøper vi i dag mye mer klær
og sko per person enn på begynnelsen av 1980-tallet.
Utgiftene til bolig, lys og brensel ser vi har blitt om lag
tredoblet som er en økning på 200 prosent.
Det har også vært litt over en fordobling av hva vi bruker
av penger på kultur og fritid samt møbler og husholdningsartikler. Forbruksundersøkelsen viser at husholdningene har hatt en ikke ubetydelig økning i varige
forbruksgoder for disse to utgiftene i perioden 19822
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2012. Varige forbruksgoder er goder som ikke forbrukes raskt, og som har
nytteverdi over tid.
På kultur- og fritidsområdet har andelen husholdninger som har tv-apparat,
økt fra 72 til 95 prosent. Her har det også vært en kvalitetssøkning fra svart
hvitt-tv til farge-tv, fra tradisjonell skjerm til flatskjerm. Tv med multimediefunksjoner og kabel-tv er også blitt utbredt. Mens video-/dvd-spiller, videokamera og hjemmedatamaskin nesten ikke fantes på begynnelsen av 1980-tallet, har henholdsvis 75, 32 og 91 prosent dette i 2012. Det har også vært en
liten økning i husholdninger som har seilbåt eller motorbåt. I tillegg brukes
det en god del mer penger til pakketurer og feriereiser.
Oppvaskmaskin snart en selvfølge?
På husholdningsområdet har det vært en merkbar økning i forbruket av hvitevarer. Flere av disse oppfattes av mange som nødvendighetsartikler. Andel
husholdninger med separat fryseboks har fra 1982 økt med 18 prosentpoeng,
vaskemaskin med 12 prosentpoeng og oppvaskmaskin med 63 prosentpoeng.
Matvarer og alkoholfri drikke har økt lite (1/2 gang) i perioden. Økningen vi
likevel ser, tyder nok på at vi handler mer kostbare matprodukter enn tidligere. Dette bør ses i sammenheng med veksten i bruken
av restaurant- og hotelltjenester hvor utgiftene har blitt
fordoblet i perioden.
Både for transport og helsepleie har det omtrent vært
en fordobling av utgiftene i perioden. Som vi har sett,
er transport den nest største utgiften, og en fordobling
utgjør derfor mye i kroner. Den beskjedne økningen for
alkoholdrikker og tobakk kan blant annet forklares med
at mange færre røyker tobakk i dag. Gjennom sammenligninger med andre kilder vet vi samtidig at det forekommer underrapportering på denne utgiften (Mørk og
Willand-Evensen 2004).
Inntekt og forbruk henger tett sammen
Vi finner en klar sammenheng mellom husholdningenes
inntekter og forbruksnivå. De 10 prosent husholdninger med høyest inntekter (10. desil) har i gjennomsnitt
fire ganger så høyt forbruk som tidelen med de laveste
(1. desil). Gjennomsnittlig total forbruksutgift for høyest
og lavest tidel er på om lag 800 000 og 200 000 kroner
(se figur 4).
Husholdningsstørrelsen øker i gjennomsnitt med husholdningenes inntekter. Korrigerer vi for dette, ser vi
ikke lenger en sammenheng. Høy husholdningsinntekt
behøver derfor ikke nødvendigvis å være synonymt med
det å være «rik», men de aller fleste har det nok likevel
romslig økonomisk sett. Det er fordi barn forbruker mindre en voksne, og at det er mye mer å spare på at flere
bor sammen.
Inntektsforskjeller på husholdningsnivå er sterkt påvirket
av nivåforskjellene i inntekt mellom husholdningstyper.
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Figur 4. Total forbruksutgift per husholdning og per person, etter
inntektsnivå i kroner og gruppert i desiler1. 2012
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Et desil inneholder 10 prosent av husholdningene, og to sammenslåtte desiler 20
prosent, altså kvintil. Inntektsbegrepet er husholdningsinntekt etter skatt.
Kilde: Forbruksundersøkelsen 2012, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 1. Andel av total forbruksutgift,
etter vare- og tjenestegruppe og
husholdningsinntekt etter skatt, etter
desiler.1 2012
Desil 1 Desil 10
Matvarer og alkoholfrie
drikkevarer
Alkoholdrikker og tobakk
Klær og skotøy
Bolig, lys og brensel
Møbler og
husholdningsartikler
Helsepleie
Transport
Post og teletjenester
Kultur og fritid
Utdanning
Restaurant- og
hotelltjenester
Andre varer og tjenester

12,3
4,2
5,6
37,8

10,7
2,0
6,8
27,8

3,9
3,6
7,2
4,5
12,3
1,0

6,4
1,9
20,8
1,5
10,9
0,3

3,5
4,1

3,9
6,9

1
Desil 1 består av de 10 prosent av husholdningene
med lavest inntekt, og desil 10 består av de 10 pro
sent med høyest inntekt.
Kilde: Forbruksundersøkelsen 2012,
Statistisk sentralbyrå.

Par med barn har i gjennomsnitt større husholdningsinntekter enn par uten
barn, og disse igjen ligger på et høyere nivå enn aleneboende og enslige forsørgere. Par med barn er derfor sterkere representert i det øvre inntektssjiktet, mens aleneboende og enslige forsørgere er det i det nedre. Dette forklarer
at forbruksnivået i gjennomsnitt øker med husholdningsstørrelsen.
Det koster å bo med stram økonomi
Det er en del fellestrekk i forbruket på tvers av husholdningenes inntekter.
I alle inntektsgruppene er bolig, lys og brensel den største utgiftsposten.
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer, kultur og fritid samt transport er i tillegg
store utgiftsposter. Samlet utgjør disse utgiftene om lag 70 prosent av utgiftene for alle inntektsdesilene i 2012.
Den inntektsfordelte statistikken viser at lavinntektshusholdningene betaler
en større andel av utgiftene til bolig, lys og brensel enn husholdningene i det
øvre inntektssjiktet. Tidelen husholdninger med de laveste inntektene bruker
10 prosent mer av totalt forbruk på bolig enn husholdningene i den øvre tidelen (se tabell 1). Mange av dem som befinner seg i lavinntektsgruppene, er
som nevnt aleneboende, enslige forsørgere, familier med én inntekt og unge
førstegangsetablerere. For mange av disse betyr det å etablere seg på boligmarkedet at de har mindre penger å bruke på andre områder.
Det er i forhold til boutgiftene at husholdningene har mest stordriftsfordeler
(Strand 2014). Fordi husholdningsstørrelsen øker med husholdningsinntektene, øker også stordriftsfordelene med inntektene. Boligens andel av total
forbruksutgift faller derfor med økt inntekt, selv om husholdningene i det
øvre inntektssjiktet har større bolig og mer utgifter til fritidsbolig enn i det
nedre sjiktet. 44 prosent i tidelen med høyest inntekter har fritidsbolig, mot
bare 7 prosent i laveste tidel.
Romslig økonomi – mer til transport
Det synes som at «merforbruket» som lavinntektshusholdningene har på
bolig, lys og brensel, særlig spares inn på transportutgiftene. Andelen av
utgiftene som går til transport, øker sterkt med inntekten, fra 7 prosent til 21
prosent for henholdsvis laveste og høyeste inntektsdesil. Mens for eksempel
nesten alle husholdningene har bil i tidelen med størst inntekt (97 prosent),
har bare 37 prosent dette i tidelen med minst inntekt. I tillegg har hele 62
prosent av husholdningene med høyeste inntekt to biler, mot bare 5 prosent i
nederste tidel.
Det er i det øvre inntektssjiktet det er flest barnefamilier, og disse ser nok i
større grad enn for eksempel aleneboende i storbyene på bilen som en nødvendighet. Andelen som har scooter og motorsykkel, øker også markant med
inntektsnivået. Motorkjøretøyer genererer også drifts- og vedlikeholdsutgifter
som naturligvis også øker med inntekten.
Varige forbruksgoder – klar skillelinje etter inntekt
Mens vi via inntekt kan se en liten økning i utgiftsandelen til møbler og
husholdningsartikler, kan vi ikke se det for gruppen kultur og fritid. For de
såkalte varige forbruksgoder i disse to utgiftsgruppene er det derimot tydelige sammenhenger. Dette er gjenstander som oftest er dyre i anskaffelse, og
husholdninger med stram økonomi vil oftere måtte velge bort disse framfor
nødvendigheter som mat, klær og bolig.
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Vanlige forbruksgoder innenfor kultur og fritid er som nevnt tv-apparat og
datamaskin. Selv om de ikke er uvanlig å eie i tidelen husholdninger med
minst inntekter, henholdsvis 77 og 80 prosent, blir dette likevel lite sammenlignet med tidelen som har mest inntekter. Her har alle fjernsyn og 95 prosent
datamaskin. For sjeldnere forbruksgoder som seilbåt og motorbåt har bare 6
prosent dette i den laveste tidelen, mot 34 prosent i den øverste.
Blant husholdningsartiklene er det flere varer som de fleste i dag ser på som
nødvendighetsartikler, men som mange husholdninger med stram økonomi
ikke eier. For eksempel har bare 61 prosent i tidelen husholdninger med
minst inntekter vaskemaskin, mot 98 prosent i tidelen med mest inntekter. At
husholdninger oppgir at de ikke eier vaskemaskin, betyr nødvendigvis ikke at
de ikke har tilgang til dette, men at de i stedet kan ha tilgang til fellesvaskemaskin. Det er også bare 67 prosent som har fryseboks eller separat fryseskap
i tidelen husholdninger med minst inntekter, mot hele 99 prosent hos dem
med mest. For oppvaskmaskin er det i enda større grad et skille mellom husholdninger med høy og lav inntekt. Her er det bare 37 prosent som har dette i
tidelen med de minste inntektene, mot hele 96 prosent blant dem med mest.
Ifølge forsker A. Skevik (2005) kan det, særlig for barnefamilier, være et tegn
på sekundær forbruksdeprivasjon ikke å ha de ovennevnte nødvendighetsartiklene. Mens det med primær forbruksdeprivasjon menes ikke å ha penger til
grunnleggende nødvendigheter som mat, klær og oppvarming, betyr sekundær deprivasjon å måtte avstå fra forbruksgoder som gjør dagliglivet lettere.
Dårlig råd – større andel til mat
Andelen utgifter til mat og alkoholfrie drikkevarer faller med økt inntekt blant
de tre husholdningstypene aleneboende, par uten barn og par med barn, slik
figur 5 viser. Nedgangen fra høyeste til laveste desil er på 7 prosentpoeng for
de to førstnevnte husholdningstypene og 5 prosentpoeng for sistnevnte. Vi
ser også av figuren at det er en nivåforskjell mellom husholdningstypene som
skyldes at matandelen øker med husholdningsstørrelsen. Dette bidrar til å
oppheve en eventuell nedgang for husholdningene samlet.

Figur 5. Andel av totalt forbruk som går til
mat og alkoholfrie drikkevarer, etter
husholdningsinntekt etter skatt.1 2012
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1
Et desil inneholder 10 prosent av husholdningene,
og to sammenslåtte desiler 20 prosent, altså kvintil.
Desil 1 består av de 10 prosent av husholdningene
med lavest inntekt, og desil 10 består av de 10
prosent med høyest inntekt.
Kilde: Forbruksundersøkelsen 2012,
Statistisk sentralbyrå.

Figur 6. Matutgiftenes andel av total forbruksutgift

Dette bekrefter at den såkalte Engels lov fortsatt er gyldig
for norske husholdninger (se tekstboks om Engels lov).
Den sier at jo fattigere en husholdning er, desto større
del av inntekten bruker den på det absolutt mest nødvendige for å overleve. Jo rikere den blir, jo mindre andel av
pengene brukes til mat (Roll-Hansen 2001). Dette gjelder
både i rike og fattige land (Almås 2012). Den amerikanske forskeren Richard Anker (2011) etterprøvde lovens
gyldighet i forbindelse med dens 150-årsjubileum i 2007.
Basert på data fra 46 land på ulike utviklingsnivåer og i
ulike verdensregioner konkluderte han med at loven var
gyldig i alle disse landene. På norske forhold kan denne
sammenhengen også vises som en historisk utvikling,
presentert i figur 6. Dette viser at lovmessigheten også har
vært relevant for Norge de siste tre tiårene.
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Det er benyttet en polynomisk regresjonslinje for å vise at nedgangen ikke er en
rett linje (lineær).
Kilde: Forbruksundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.
1

Rikere og mindre bundet av matutgiftene
Vi har sett at de norske husholdningene har hatt en formidabel kjøpekraftsøkning siden 1980-tallet, og nedgangen i matutgiftenes andel er en indikator
på nettopp dette. At vi her i landet for tiden bruker bare om lag 11 prosent
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Engels lov
Av alle økonomiske lover er Engels lov sannsynligvis den best
etablerte. Ifølge denne loven vil andelen av husholdnings
budsjettet som brukes til mat, minke når inntekten vokser.
Denne lovmessigheten ble først presentert av den tyske sta
tistikeren Ernst Engel (1821-1896) i 1857. Han var direktør
for det prøyssiske «statistikkbyrå» i perioden 1860-1882.

Flere tall og årganger
For flere tall se indikatortabellen, nå publisert kun i nett
utgaven av Samfunnsspeilet:
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/
artikler-og-publikasjoner/sosiale-indikatorer
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Uføretrygd og sosialhjelp – to ulike formål
Unge utgjør den største gruppen av sosialhjelpsmottakerne, mens de middelaldrende er
i flertall blant de uføretrygdede. Det har ikke vært noen økning i andelen uføretrygdede
fra 2011 til 2013. For økonomisk sosialhjelp vet vi også at mottakerne i vesentlig grad
ikke er de samme fra måned til måned, og derfor blir det unyansert å snakke om at
120 000 «går på sosialhjelp» hele året.
Uføretrygd og økonomisk sosialhjelp er to viktige velferdsordninger i Norge.
Det oppfattes som uheldig om mange unge personer får en varig ytelse som
uføretrygd, siden dette betyr at de har falt helt ut av arbeidsmarkedet. Da
«lønner» det seg kanskje for de unge å gå på sosialhjelp? Når vi ser på nyhetsbildet kan det være lett å få inntrykk av at det er stadig flere unge som mottar
sosialhjelp eller uføretrygd; vi ser her nærmere på aldersfordelingen på disse
to ulike ytelsene, blant annet for å undersøke om dette bildet stemmer med
virkeligheten. Utbetalinger knyttet til uføretrygd og sosialhjelp samt variasjon
i kalenderåret når det gjelder sosialhjelpsmottak, vil bli undersøkt nærmere.
Todelt sikkerhetsnett
Med arbeidslinja som bakteppe (se tekstboks) er det viktig å vite hvor mange
som til enhver tid mottar de ulike velferdsytelsene. I artikkelen ser vi spesielt
på mottakere av uføretrygd og økonomisk sosialhjelp, dette er valgt ut fra at
de to ordningene har to ulike formål som «sikkerhetsnett». Uføretrygd er en
permanent inntektssikring for personer som er for syke, skadet eller har lyter
som hindrer dem i å kunne arbeide. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntektssikring i perioder uten arbeid eller andre ytelser (for eksempel
dagpenger) og når en derfor ikke har andre muligheter til å forsørge seg. En
midlertidig ytelse er ment å være kortvarig og skal ikke gis over lang tid, dette
fordi ytelsen er utformet for å kunne dekke et kortvarig behov.

Unni Beate Grebstad
og Arve Hetland

Arbeidslinja ble introdusert i Norge
tidlig på 1990-tallet. Arbeidslinja
peker mot et sentralt dilemma i velferdspolitikken. Trygd og stønad skal
være et sikkerhetsnett for personer
dersom arbeidsinntekten faller bort,
men ytelsene skal utformes slik at
arbeid skal være førstevalget.
Trygd som forsørgelse er dermed
subsidiært til arbeid. Arbeidslinja
skulle også ha betydning for grupper
med tradisjonelt lav yrkesdeltakelse
og svak forankring i yrkeslivet.

Sosialhjelp er det nederste og siste sikkerhetsnettet samfunnet har som skal
fange opp dem som ikke har rettigheter gjennom andre velferdsordninger, når
personene er ute av stand til å ta seg ordinært arbeid, eller når arbeidsinntekten ikke strekker til. Det var bred enighet politisk ved oppbygging av de ulike
velferdsordningene i Norge om at personer som ikke klarer å arbeide av ulike
årsaker, skal ha mulighet til å kunne forsørge seg, kortvarig eller langvarig.
Å bli uføretrygdet i ung alder er et tap både menneskelig og for samfunnet, i
form av tapte årsverk og dermed skatteinntekter som kunne kommet samfunnet til gode. Det å motta økonomisk sosialhjelp skal være en kortsiktig hjelp
i perioder med økonomiske problemer, for eksempel på grunn av at tap av
arbeid, samlivsbrudd og så videre. Det er derfor et poeng også i den offentlige
debatten å skille mellom de ulike formålene som de to ulike velferdsordningene har.
Uføretidspunkt og tapte år på arbeidsmarkedet
Fra 2011 til 2013 har vi ikke fått flere uførepensjonister om vi ser uføretrygdede som andel av folkemengden. Det er også små endringer i de ulike
aldersgrupper i perioden 2011-2013. Andelen uføretrygdede i befolkningen
er også relativt uendret i perioden 2011-2013, men har totalt sett gått litt ned.
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Andelen uføretrygdede av befolkningen 18-67 år var 10 prosent i 2011 og
2012, andelen i 2013 var 9 prosent (se tabell 1).

Beregning av tapte arbeidsår
og utbetalt støtte
Tabell 2 tar utgangspunkt i alle som
fikk utbetalt uførepensjon i desember 2013. For disse personene har vi
via FD-Trygd funnet alder ved første
tilgang til uførepensjon, og aldersfordelingen i tabellen er basert på alder
ved første tilgang.
Videre har vi regnet ut et hypotetisk
antall måneder som ufør, som antall
måneder fra første tilgang til fylte
67 år multiplisert med uføregraden i desember 2013. Summen av
antall måneder som ufør gir «sum
tapte arbeidsår». «Sum utbetalt over
`livsløp’» er deretter framskrevet som
antall måneder fra første tilgang til
67 år multiplisert med månedlig sum
netto utbetalt for hver person, og så
summert for alle personer i hver aldersgruppe. Netto utbetalt er utbetalt
beløp i desember 2013, og beløpet er
hold konstant over hele «livsløpet».
Dette forutsetter, forenklet, at alle
uføre forblir uføre fra første tilgang,
og at de lever og beholder retten til
uførepensjon til 67 år, at ingen uføre
går tilbake til arbeid, at alle er uføre
fra første tilgang til 67 år, og at uføregraden er konstant.

65 prosent utbetales til personer i «beste arbeidsalder»
Selv om uføre som andel av befolkningen ikke endrer seg mye, og totalt sett
har gått ned de siste årene, vil en forskyving i aldersfordelingen påvirke hvor
mange potensielle arbeidsår som går tapt, og hvor mye støtte som utbetales
totalt over et livsløp som ufør (fram til alderspensjonering). Vi ser derfor på
en forenklet beregning av totalt tapte arbeidsår og totale overføringer, basert
på alle som var uføretrygdede per desember 2013.
Vi ser i tabell 2 på dem som var uføretrygdede i desember 2013, og hvor
gamle de var første gang de ble erklært uføre. Det er de som var i aldersgruppen 35-44 år første gang de fikk uførepensjon som totalt, som gruppe, vil få
flest tapte arbeidsår; denne gruppen står for ca. 33 prosent av det totale tapet
av arbeidsår for alle uførepensjonister. Det skyldes at dette er en relativt stor
gruppe (mer enn en av fire som har blitt uføre ble det i alderen 35-44 år),
kombinert med at denne gruppen fortsatt er såpass unge at hver av dem mister til dels mange arbeidsår (20-30 tapte år, avhengig av når den enkelte ble
ufør). Av dem som var uføre i desember 2013, ble nesten en tredjedel uføre i
alderen 45-54 år (se tabell 2). Selv om dette er en større gruppe enn gruppen
35-44 år, står de for en mindre andel tapte arbeidsår, fordi det er kortere tid
igjen til de går over på alderspensjon (se tekstboks).
De yngste uføretrygdede, i alderen 18-24 år da de ble innvilget uføretrygd,
vil samlet, til tross for at de utgjør under 6 prosent av alle uføre, få utbetalt
en relativt stor sum i uføretrygd gjennom livsløpet, mer enn 13 prosent av totalen, eller 171 milliarder. Denne gruppen står også for en relativt stor andel
av totalt tapte arbeidsår, nesten 13 prosent. Dette henger sammen med at de

Tabell 1. Uføre, antall og andel, og uføre som andel av folkemengden, etter aldersgrupper. 2011-2013. Hele landet

Alle aldre, 18-67 år
18-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-61 år
62-67 år

Antall
uføre

2011
Andel
uføre

306 541
4 637
11 140
29 756
68 535
89 663
102 810

100
2
4
10
22
29
34

Uføre som
andel av
folkemengden
10
1
2
4
10
22
31

Antall
uføre

2012
Andel
uføre

309 908
4 869
12 122
31 597
71 882
89 169
100 269

100
2
4
10
23
29
32

Uføre som
andel av
folkemengden
10
1
2
4
11
21
30

Antall
uføre

2013
Andel
uføre

305 811
5 034
12 940
32 031
73 120
88 592
94 094

100
2
4
11
24
29
31

Uføre som
andel av
folkemengden
9
1
2
4
11
21
28

Kilde: Befolkningsstatistikken og FD-Trygd, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2. Tapte arbeidsår og totalt utbetalt støtte fram til 67 år, for alle uføre per desember 2013

Alle aldre
18-24 år
25-34 år
35-44 år
45-54 år
55-61 år
62-67 år

Antall

Prosent

Sum tapte
arbeidsår

Prosent

304 288
17 731
36 417
81 734
94 973
60 539
12 894

100
6
12
27
31
20
4

6 074 195
808 175
1 261 600
2 013 155
1 468 396
481 416
41 454

100
13
21
33
24
8
1

Sum utbetalt over
«livsløp» (2013-kroner).
Milliarder
1 302
171
274
424
316
107
9

Prosent

Folkemengde

Prosent

100
13
21
33
24
8
1

3 343 998
473 917
683 399
719 134
697 683
429 506
340 359

100
14
20
22
21
13
10

Kilde: Befolkningsstatistikken og FD-Trygd, Statistisk sentralbyrå.

48

Samfunnsspeilet 5/2014

Trygd og sosialhjelp

yngste vil miste enda flere år i arbeidslivet sammenlignet med dem som er
eldre når de blir uføretrygdet.
Personer som var i aldersspennet 35-61 år da de ble uføre, utgjør 78 prosent
av alle uføretrygdede i 2013, og vil motta 65 prosent, 847 milliarder, av summen av alle uføreutbetalingene i løpet av livsløpet. De eldste, som var mellom
62 og 67 år da de fikk innvilget uføretrygd, utgjør i overkant av 4 prosent av
alle uføre i 2013, men står for knapt 1 prosent både av totalt tapte arbeidsår
og sum utbetalt uføretrygd for de årene de er uføre (9 milliarder) (se tabell 2
og tekstboks).
Vi kan dermed, ut fra en teoretisk tilnærming, si at 65 prosent av uføretrygd
en vil bli utbetalt til personer som var i sin såkalte «beste arbeidsalder»,
35 til 61 år da de ble uførepensjonert. Dette betyr at de ikke er i stand til å
delta i arbeidslivet fordi arbeids- og inntektsevnen er varig nedsatt på grunn
av sykdom, skade eller lyter, som det heter i formålet til folketrygdloven som
regulerer innvilgelse av uføretrygd.
Det er dermed ikke de yngste uføretrygdede som utgjør den største «utgiftsposten» når en ser på uføreutbetalingene gjennom et livsløp, siden såpass få
blir uføretrygdede i ung alder. De unge som blir innvilget uføretrygd, vil også
ofte ha lavere utbetalt beløp per måned enn dem som har arbeidet og opptjent
flere rettigheter på arbeidsmarkedet før de blir uføre.
Påvirker arbeidsavklaring uføretall?
Fra 1. mars 2010 ble det innført en ny velferdsordning: arbeidsavklaringspenger (AAP). Denne erstattet de tre tidligere ordningene: rehabiliteringspenger,
tidsbegrenset uførestønad og yrkesrettet attføring. Personer som var inne på
de tre tidligere ytelsene, ble overført til AAP, fortsatte på den nye ytelsen og
fikk dermed et lengre attføringsløp fra oppstart til avklaring mot arbeid eller
uføretrygd.
«For alle de 162 300 som ble overført til arbeidsavklaringspenger fra tidligere
ordninger, ble fireårsperioden regnet fra 1. mars, dvs. uavhengig av hvor
lenge de hadde vært inne i den ordningen de kom fra eller mottatt helserelaterte ytelser tidligere.» (Arbeid og velferd, 2/2014)
Det er derfor viktig å kunne følge nærmere med på hvordan den nye ordningen med AAP, som skal avklare personer til arbeid eller trygd, vil påvirke
uføretallene. Det kan jo tenkes at en lengre avklaringsperiode som et etterslep
etter innfasingen av AAP kan innebære, at uføretallene øker når personer som
var inne på de tre tidligere ordningene, og som ble overført til AAP fra 1. mars
2010 (og dermed startet et nytt avklaringsløp på fire år), blir avklart til uføretrygd i 2014? Dette vil imidlertid være et forbigående fenomen, og som en
hovedregel vil det være en fireårig avklaringsperiode som gjelder framover.
NAV har funnet at risikoen for å få innvilget uførepensjon er lavere jo senere
i perioden 2010-2012 man ble mottaker av arbeidsavklaringspenger. NAV
fant også at avgangen til «alt annet enn uførepensjon» øker gjennom denne
perioden. Dette gjelder også når NAV kontrollerer for ulik alder og tidligere
stønadshistorikk. NAV tror derfor at det kanskje kan forventes en lavere
overgang til uførepensjon og en høyere overgang til arbeid i tiden framover
(Arbeid og velferd, 1/2013).
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Dersom AAP virker positivt, jf. arbeidslinjen, vil uføretallene etter hvert kunne
gå ned, slik NAV forventer.

Figur 1. Andel nye i ulike aldersgrupper
som ble uførepensjonert
Prosent
2,5

Opphopning av uføre blant de eldste?
Er det en «opphopning» med hensyn til andelen som blir uføre i noen bestemt
alder blant de eldste, sett i forhold til befolkningen? Vi har sett nærmere på
62-66 åringene spesielt og fordelt dem på ettårige aldersgrupper (se tabell 3).
Her ser vi tydelig at det er en relativt stor andel i de ulike ettårige aldersgruppene som mottar uføretrygd, sett i forhold til folkemengden i samme ettårige
aldersgruppe.
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Andelen uføre i aldersgruppen 62-66 år har gått ned fra 36 prosent i 2011
til 32 prosent i 2013. Det er altså generelt en nedadgående tendens i denne
treårsperioden for de eldste (se tabell 3).

2013

I samme periode har andelen uføretrygdede 65-åringer, som har ligget høyest, gått vesentlig ned, fra 42 prosent av folkemengden i 2011 til 34 prosent
Kilde: Befolkningsstatistikken og FD-Trygd,
i 2013. I 2011 var 40 prosent av alle landets 66-åringer uføretrygdet, mens
Statistisk sentralbyrå.
andelen var gått ned til 36 prosent i 2013. Dette er likevel fortsatt et høyt tall
når om lag 35 prosent av alle 65-åringer og 66-åringer i Norge mottar uføretrygd. Det er mulig å gå av med avtalefestet pensjon (AFP) før ordinær
Tabell 3. Uføre 62-66 år per år, etter alder ved utgangen av året, antall og andel av
befolkningen. 2011-2013
pensjonsalder på 67 år er nådd. Det
kan være at noen av dem som blir
2011
2012
2013
uføretrygdet når de er 65 eller 66 år
Uføre som
Antall
Antall
Uføre som
Antall
Uføre som
uføre
andel av
uføre
andel av
uføre
andel av
ikke har opptjente AFP-rettigheter.
folkefolkefolkeDette kan muligens forklare noe av
mengden
mengden
mengden
bakgrunnen for den høye andelen av
Alle aldre, 62-67 år 101 032
36 98 635
34 92 552
32
65-og 66-åringer som er for syke til å
62 år
17 434
30 16 796
30 15 583
28
kunne stå i arbeid.
63 år
19 239
33 18 136
32 17 231
31
64 år
65 år
66 år

20 893
22 697
20 769

34
42
40

19 600
21 302
22 801

34
35
43

18 507
19 924
21 307

33
34
36

Kilde: Befolkningsstatistikken og FD-Trygd, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4. Sosialhjelpsmottakere, tilganger og avganger per måned, antall og prosent. 2012
Mottagere
per måned

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

45 095
49 639
51 232
48 622
49 088
48 399
43 554
45 947
46 452
49 409
49 923
48 913

Kilde: FD-Trygd, Statistisk sentralbyrå.
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Tilganger
Antall
Prosent av
mottakere
per måned
13 283
29
8 545
17
10 325
20
8 790
18
10 379
21
10 246
21
8 807
20
11 168
24
10 825
23
12 210
25
10 911
22
10 075
21

Avganger
Antall
Prosent av
mottakere
per måned
8 923
20
10 137
20
11 929
23
10 288
21
11 080
23
13 455
28
8 717
20
10 024
22
8 743
19
9 277
19
7 935
16
15 350
31

Nye uføre – er det flest unge?
Det er også interessant å vite hvor
mange nye uføretrygdede som
kommer til hvert år, og ikke bare
undersøke alle uføretrygdede totalt
sett. Her ser vi på nye uføretrygdede
i perioden 2011-2013 for å se om det
er skjedd noe nytt på dette området
(se figur 1).
Hvis vi ser på nye uføretrygdede som
andel av befolkningen, er det liten
eller ingen endring for de yngste
aldersgruppene, mens det for de eldste aldersgruppene har vært en liten
nedgang. Det er med andre ord ikke
noe som tyder på en alarmerende
økning av nye uføre blant de unge i
tidsrommet 2011-2013. Om vi kun
ser på 2012 og 2013, har det faktisk
vært en nedgang i antall nye uføretrygdede totalt og i alle aldersgruppene, i en voksende befolkning.
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Sosialhjelp – kortvarig og midlertidig
120 775 mottakere har vært innom sosialhjelpsordningen i løpet av 2013, men
det betyr ikke at alle personene har mottatt sosialhjelp kontinuerlig gjennom
hele året (SSB 2014). I 2012 var det 114 804 mottakere av økonomisk sosialhjelp, men antallet som er innom hver enkelt måned, varierer, se tabell 4.
Gjennomsnittlig stønadslengde er omtrent fem måneder, og om lag 38
prosent mottok stønad i seks måneder eller mer i perioden 2011-2013. Dette
trenger ikke å være sammenhengende stønadsmottak; en person kan for
eksempel motta økonomisk sosialhjelp i januar, mars, mai, juli, september,
november. Personen har da kanskje arbeidet i februar, april, juni, august,
oktober og desember, men vil defineres som en såkalt langtidsmottaker av
sosialhjelp (se tekstboks). Tabell 4 viser antall tilganger til økonomisk sosialhjelp i de ulike månedene, det vil si de som ikke mottok økonomisk sosialhjelp
i den foregående måneden. Antall avganger i de ulike månedene, det vil si de
som ikke mottok støtte den neste måneden, vises også.

Langtidsmottaker
I sosialhjelpsstatistikken er dette en
person med seks måneder eller mer
stønadsmottak i et kalenderår. Det er
ikke krav om at stønadsmottaket skal
være sammenhengende (Grebstad
2012).

Nesten 30 prosent av mottakerne i januar 2012 mottok ikke økonomisk sosialhjelp i desember året før, og for resten av året varierer det stort sett mellom
20 og 25 prosent nye tilganger hver måned (se tabell 4). Det er desidert flest
avganger i desember med mer enn 31 prosent, og det er færrest avganger i
november, med i underkant av 16 prosent. I de øvrige månedene varierer det
fra rundt 19 til nesten 28 prosent.
Dette viser at de ikke er de samme 45 000-50 000 personene som mottar økonomisk sosialhjelp en gitt måned. En vesentlig del av mottakerne er innom
økonomisk sosialhjelp kun i kort tid.
I hvilken aldersgruppe er det flest på sosialhjelp?
Hvordan har alderssammensetningen blant sosialhjelpsmottakerne utviklet
seg over tid? Vi ser at det er et relativt stabilt «aldersbilde» i perioden 19992013 (se figur 2).
Det er i aldersgruppen 25-34 år som i hele perioden
1999-2013 har hatt den største andelen sosialhjelpsmottakere. Nest størst andel har personer i alderen 35-44 år
hatt, deretter de i alderen 18-24 år. Andelen i alderen 68
år og eldre har hatt en nedadgående trend fra 2006, noe
som i stor grad kan tilskrives innføring av supplerende
stønad i 2006. Supplerende stønad er en ytelse for personer som ikke hadde nok trygdetid til å kunne motta alderspensjon fra folketrygden eller får lav alderspensjon,
og derfor tidligere måtte søke om økonomisk sosialhjelp.
Hele perioden 1999-2013 har dermed et stabilt utviklingstrekk knyttet til alder ved at andelen sosialhjelpsmottakere blant personer i alderen 18-44 år har vært
størst hele tiden (se figur 2). Til forskjell fra uføretrygd,
hvor andelen som mottar denne ytelsen, øker sterkt fra
35-årsalderen, er det i større grad yngre personer som
mottar økonomisk sosialhjelp. Yngre personer mottar
dermed i større grad den kortsiktige og midlertidige
sosialhjelpen, mens eldre i større grad mottar den mer
permanente ytelsen uføretrygd. Arbeidsevnen er jo antatt
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Figur 2. Andel sosialhjelpsmottakere, etter alder
Prosent
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18-24 år
Under 18 år
Kilde: Befolkningsstatistikken og sosialhjelpsstatistikken, Statistisk sentralbyrå.
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å være større for yngre personer enn for eldre, og behovet
for varig inntektssikring vil derfor kanskje være større for
de eldste aldersgruppene om de mister arbeidsevnen.

Figur 3. Gjennomsnittlig, median og 75. persentil utbetalt beløp
per år per sosialhjelpsmottaker
Kroner
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Kilde: FD-Trygd, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 5. Sosialhjelpsmottakere, etter alder, som andel av
befolkningen. 2011-2013
2011
2012
2013
Antall Andel av Antall Andel av Antall Andel av
mot
folkemot
folkemot
folketagere mengden tagere mengden tagere mengden
Alle aldre,
18-67 år
116 423
18-24 år
26 374
25-34 år
31 492
35-44 år
27 807
45-54 år
20 144
55-61 år
7 290
62-67 år
3 316

4113 392
6 25 867
5 31 258
4 26 623
3 19 316
2 7 109
1 3 219

4119 260
6 26 721
5 33 488
4 27 641
3 20 279
2 7 663
1 3 468

4
6
5
4
3
2
1

Kilde: Befolkningsstatistikken og sosialhjelpsstatistikken, Statistisk sentralbyrå.

Figur 4. Gjennomsnittlig, median og 75. persentil1 utbetalt beløp
som andel av 1G, per år per sosialhjelpsmottaker, antall
sosialhjelpsmottakere og grunnbeløpet (kroner)
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75. persentil betyr at 75 prosent av mottakerne mottar mindre enn dette beløpet.
Kilde: NAV, og FD-Trygd, Statistisk sentralbyrå.
1
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I tabell 5 ser vi på aldersfordelingen blant sosialhjelpsmottakere de siste tre årene. Her ser vi, som vi også så i
figur 2, at de yngste aldersgruppene er de største gruppene i antall, men også at i de yngste aldersgruppene er det
flest sosialhjelpsmottakere i forhold til folkemengden.
Sosialhjelpsmottakere som andel av folkemengden er
tydelig synkende med alder. Hvis vi sammenlikner over
tid, ser vi at dette bildet holder seg, og det er bare små
endringer i aldersfordelingen av sosialhjelpsmottakere i
løpet av de tre siste årene.
Lønner det seg å «gå på» sosialhjelp?
Vi ser at antallet sosialhjelpsmottakere har hatt en nedadgående trend fra 1995, i en stadig voksende befolkning (se figur 4). Med et nyhetsbilde som av og til tar for
seg en «utgiftsøkning» blant sosialhjelpsmottakere, er det
derfor av interesse å se nærmere på hvilke beløp sosialhjelpsmottakerne faktisk mottar per år (se figur 3).
I 2013 hadde 50 prosent av sosialhjelpsmottakerne mindre enn 22 195 kroner utbetalt i løpet av året (median
utbetalt). 75 prosent av mottakerne hadde mindre enn
58 610 kroner utbetalt i løpet av året (75. persentil).
Det er vanskelig å se for seg at noen kan leve av 22 195
kroner i året, slik at vi kan umiddelbart si at i alle fall
halvparten av sosialhjelpsmottakerne ikke kan sies å «gå
på» sosialhjelp.58 610 kroner i året synes også i minste
laget å leve av, slik vi kan også slutte at vesentlig mer enn
halvparten av sosialhjelpsmottakerne mottar støtten som
et supplement til andre inntekter, enten i kortere perioder eller i små beløp over lengre perioder parallelt med
andre inntekter.
Sosialhjelp skal gi mottakerne mulighet til å kunne klare
seg i en forbigående og kort periode. Trygdeutbetalingene reguleres gjennom grunnbeløpet i folketrygden, som
igjen fastsettes av regjeringen og justeres på bakgrunn av
lønnsveksten, mens det er kommunene som bestemmer
satsene for sosialhjelp. Siden grunnbeløpet (G) er sentralt i reguleringen av trygdeytelser, kan det være interessant å se hvordan de årlige sosialhjelpsutbetalingene har
utviklet seg i forhold til grunnbeløpet i folketrygden.
Grunnbeløpet er per 1. mai 2014 på 88 370 kroner. Etter
2004 har sosialhjelpsmottak som andel av grunnbeløpet
gått ned, og i 2013 mottok 75 prosent av sosialhjelpsmottakerne mindre enn 0,7 G i støtte i løpet av året. Det er
interessant å se at gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp
ikke følger utviklingen i grunnbeløpet. Dette forsterker
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inntrykket av at økonomisk sosialhjelp er tenkt å være en midlertidig, og ikke
en varig, inntektssikring. Utviklingen vi ser i figur 4, kan indikere at man har
lyktes med det, og har klart å holde sosialhjelpen på et nøkternt nivå.
Utviklingen videre
Framover blir det interessant å følge med på om andelen uføretrygdede sett
i forhold til folkemengden vil fortsette å gå ned, eller om den vil øke blant
annet fordi flere avslutter den fireårige perioden på arbeidsavklaringspenger
i 2014. Vil nedgangen i antall eldre i alderen 62-67 år som mottar uføretrygd,
fortsette? Det kan være at arbeidslivet er blitt mer tilrettelagt, og at det er mulig å få «lettere» arbeidsoppgaver om helsen svikter. Forbedringer i helsevesenet generelt, og medisinske nyvinninger, kan hjelpe de eldste å stå lenger i
jobb.
Sosialhjelp som siste sikkerhetsnett og kortvarig hjelp ser i stor grad ut til å
fungere etter formålet. Begge de to velferdsordningene, sosialhjelp og uføretrygd, er likevel påvirket av endringer i arbeidsledigheten samt gode forebyggende tiltak på arbeidsplassene og i helsevesenet.
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Økt boliggjeld, men også økte inntekter
De aller fleste eier sin egen bolig i Norge, og andelen som leier bolig, er størst blant unge
mennesker. Over tid har man fått bedre plass, og både andelen som bor romslig, og
antall kvadratmeter per person er økende over tid. Boliggjelden og boutgiftene øker,
men sett i forhold til inntekten er det ikke flere som har høy boutgiftsbelastning. Det er
barnefamilier som har de høyeste boutgiftene og de største boliglånene, men det er alene
boende og enslige forsørgere som opplever utgiftene som mest tyngende.

Lotte Rustad Thorsen

Figur 1. Andel husholdninger som eier
egen bolig
Prosent
100

Bolig er i stor grad livsfasebestemt, og hvilket behov man har, vil variere ut
fra hvor man er i livet. Bolig er en betydelig kapitalinvestering og et sentralt
levekårsgode for de aller fleste. På denne måten vil nettopp boligsituasjonen
være påvirket av husholdningens økonomiske situasjon. I lys av dette er vanskeligstilte på boligmarkedet og utsatte grupper beskrevet i mange sammenhenger (Kaur 2013, Normann 2013, NOU 2011:15). Vi skal her se nærmere
på boligsituasjonen slik den fremstår for befolkningen generelt, og ikke legge
like stor vekt på grupper som er utsatt på boligmarkedet (se tekstboks om
datagrunnlag).
Store eide boliger for de aller fleste
Norge er ofte omtalt som et «eierland» når man snakker om boligsituasjon
(Normann, Rønning og Nørgaard 2009). I 2013 eide 76 prosent av alle
husholdningene egen bolig. Eierandelen har ligget høyt opp mot 80 prosent
helt siden begynnelsen av 1980-tallet (se figur 1). Flertallet (58 prosent) av
husholdningene som eier bolig, bor i enebolig, 17 prosent i rekkehus og andre
typer småhus, og 24 prosent i ulike typer leiligheter. Blant dem som leier bolig, er andelen som bor i leilighet, betraktelig høyere enn det vi ser blant eiere.
43 prosent av dem som leier bolig, bor i leilighet.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1980 1985 1990 1995 2000 2005
Kilde: Forbruksundersøkelsene 1980-2002 og
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2003-2013,
Statistisk sentralbyrå.
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Det å eie eller leie bolig er sterkt knyttet til alder og hvor man er i etableringsfasen. Fordelt etter alder ser vi at andelen som leier bolig, er avtagende med
alder, og eierandelen øker jevnt med alder fra man er 20 år. I alderen 36-66
år bor ni av ti i en husholdning som eier sin egen bolig (Normann 2013).
Leide boliger er også mindre enn eide boliger, noe som nok i stor grad henger
sammen med at leiemarkedet i Norge i stor grad er rettet mot unge i etableringsfasen. Mer enn halvparten av leietakerne bor i boliger med opptil to rom,
Levekårsundersøkelsen EU-SILC
Levekårsundersøkelsen EU-SILC (Survey on Income and Living Conditions) er en årlig
utvalgsundersøkelse som gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen
består av en fast kjerne av spørsmål forordnet av Eurostat og en nasjonal del med
roterende tema.
Undersøkelsen gir årlig opplysninger om økonomi, boforhold, boligøkonomi,
arbeidssituasjon og arbeid siste kalenderår. I 2012 var tema bolig og boforhold. I
2013 ble 6 140 personer – og i 2012 ble 6 186 personer – intervjuet. Undersøkelsen er representativ for den voksne befolkningen (16 år og eldre) i Norge, som ikke
bor på institusjon. Til undersøkelsen knyttes også en rekke opplysninger fra registre,
blant annet om inntekt og utdanning. For mer informasjon, se Vrålstad mfl. 2013
og Thorsen og Revold 2014.
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dette gjelder bare 6 prosent av husholdningene som er selveiere (Sandlie
2013).
Både andelen som leier bolig, og andelen som bor i leilighet, er lav i Norge
sammenlignet med mange andre europeiske land. I mange av de vesteuropeiske landene er leieandelen mellom 30 og 50 prosent, og i mange av landene
øst i Europa er også leieandelen lav. Eksempelvis er leieandelen i Romania,
Slovenia og Litauen under 10 prosent (Eurostat 2014).
Det er ikke bare selve eieforholdet som er av betydning i et velferdsperspektiv, men også hvor godt boligen er tilpasset husholdningens behov, i hvilken
grad den påvirker husholdningens økonomi og hvilken standard den har,
spiller inn. Sett i forhold til i 1980 har boligene blitt større – boligarealet per
husholdning har blitt større samtidig som husholdningene er blitt mindre.
Dette har ført til at det gjennomsnittlige boarealet per person har økt over tid.
I 1980 hadde hver person 36 kvadratmeter til disposisjon, mot 58 kvadratmeter i 2013 (se figur 2). Tendensene vi finner i levekårsundersøkelsene, støttes
også av folke- og boligtellingene. Folketellingene viser at det i 1960 var 3,3
personer i hver husholdning, og det tilsvarende tallet i 2011 var 2,2.
Bor trangere på tettsteder
Større boligareal og mindre husholdninger gir seg naturlig nok også utslag i
hvor romslig eller trangt folk bor (se tekstboks). Det er bare 7 prosent av befolkningen som bor trangt i Norge, hele befolkningen sett under ett. Andelen
som bor svært romslig, er på den annen side ganske stor, og hele 34 prosent
av befolkningen i Norge bor i en husholdning som har minst tre rom mer enn
antall husholdningsmedlemmer. Dette betyr at andelen som verken bor trangt
eller romslig, er 59 prosent. Blant mer utsatte grupper er andelen trangbodde
betraktelig større. Eksempelvis bor hver fjerde barnefamilie med lavinntekt
trangt, den samme andelen finner vi blant aleneboende og sosialhjelpsmottakere (Kaur 2013).
Det er også slik at det er en høyere andel av husholdningene som bor trangt
på tettsteder, sammenlignet med spredtbygde strøk. På tettsteder med mer
enn 100 000 innbyggere bor 10 prosent av husholdningene trangt. Andelen
som bor trangt, er langt mindre på steder med mindre enn 100 000 innbyggere, og utenfor de største byene og tettstedene bor bare 5 prosent trangt (se
figur 3).
Andelen som bor trangt, har holdt seg stabil siden slutten av 1980-tallet,
mens andelen som bor romslig, har økt i samme periode. I 1987 bodde 25
prosent romslig, mens den tilsvarende andelen var økt til 34 prosent i 2013.
Andelen som bor trangt, har imidlertid holdt seg stabilt på mellom 30-35
prosent på hele 2000-tallet. På samme måte som ved trangboddhet er det forskjeller i hvor store andeler som bor romslig når en fordeler etter hvor personen bor. På tettsteder med mer enn 100 000 innbyggere bor en av fire romslig.
På tettsteder med mellom 20 000-99 999 innbyggere gjelder dette en av tre,
mens halvparten av husholdningene som bor i spredtbygde strøk med under
200 innbyggere, bor svært romslig.
Hvorvidt en bor trangt eller romslig, er slik vi definerer dette et objektivt mål
på romslighet. Et mer subjektivt mål på dette er hvordan man opplever størrelsen på boligen. I alt 11 prosent svarte at de har liten plass i boligen i 2013,
den tilsvarende andelen var 14 prosent i 1997. Sett i forhold til både objektive
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Figur 2. Boareal per person
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Kilde: Forbruksundersøkelsene 1980-2002 og
Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2003-2013,
Statistisk sentralbyrå.

Bor trangt. En person bor trangt hvis
personen bor alene på ett rom eller
i flerpersonhusholdning med flere
personer enn beboelsesrom. Kjøkken, bad, entre eller små rom under
6 kvadratmeter regnes ikke som
beboelsesrom.
Bor svært romslig. En person bor
svært romslig dersom husholdningen
har minst tre beboelsesrom mer enn
antallet personer i husholdningen.

Figur 3. Andel som bor svært romslig,
trangt og opplever å ha liten plass, etter
bostedsstrøk. 2012
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Kilde: Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2012,
Statistisk sentralbyrå.
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og subjektive mål på boligstørrelse er dermed inntrykket at nordmenn bor
noe romsligere nå enn for 10-15 år siden. Dette gjelder befolkningen som
helhet. For ulike husholdningstyper er imidlertid bildet noe mer nyansert.
Eksempelvis har barnefamilier med små barn (0-6 år) objektivt sett fått noe
bedre plass i perioden 1997-2012, men de opplever ikke i mindre grad at de
har liten plass. Det samme gjelder enslige i alderen 25-44 år.
Størst boutgifter for småbarnsfamilier
En av de største utgiftene en husholdning har, er utgiftene i forbindelse med
boligen (se også artikkel om forbruk i dette nummeret av Samfunnsspeilet).
Størrelsen på utgiftene og hvor stor belastning det vil være på husholdningens
økonomi, vil imidlertid variere etter hvilken livsfase man er i, hvor stor og dyr
bolig man har, og hvilken type husholdning man tilhører. Det er forskjell på
å være i startfasen for etablering på boligmarkedet og å ha vært i markedet
i mange år. Det er også forskjell på å være aleneboende og å ha noen å dele
boutgiftene med.
Norske husholdninger hadde i snitt 69 600 kroner i årlige utgifter til boliglån
og husleie i 2012 (se figur 4). Dette er 8 prosent mer enn i 2007 når man tar
høyde for prisstigning. Stort sett alle typer husholdninger har opplevd økning
i boutgiftene, men det ser som nevnt ikke ut til å påvirke andelen som eier sin
egen bolig, andelen har holdt seg stabil i hele perioden.
Par med små barn har de største boutgiftene, og slik har det vært de siste 15
årene vi har sett på her. I 2012 betalte par som hadde de minste barna (0-6
år), 122 000 kroner i gjennomsnitt til boliglån eller husleie, mens par med
noe større barn (7-19 år) betalte i gjennomsnitt 3 000 kroner mindre i året.
Dette er en gruppe der mange er relativt tidlig i etableringsfasen, og mange
har høye boliglån. Det er likevel ikke denne gruppen som har hatt den største
økningen i boutgifter. Eldre par, der barna har flyttet hjemmefra, har hatt den
største økningen i boutgifter de siste 15 årene.
Eksempelvis har par over 67 år uten hjemmeboende barn bortimot en dobling
(94 prosent) i samlede utgifter til boliglån og husleie i perioden 2001-2012, når
man tar høyde for prisøkningen i perioden og justerer utgiftene i 2001 til 2012
nivå. Til tross for at denne gruppen har hatt den største veksten i boutgifter, er
det fremdeles viktig å være oppmerkFigur 4. Gjennomsnittlige utgifter i året til boliglån og husleie
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Kilde: Levekårsundersøkelsene 1997, 2001, 2004 og 2007 og Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2012.
Statistisk sentralbyrå.
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Stor økning i boliglån
Siden det store flertallet av husholdningene i Norge eier sin egen
bolig, er boliglån og det man betaler
i renter og avdrag som påvirker boutgiftene mest. I perioden 1997-2012
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har gjenstående boliglån økt med
164 prosent, eller mer enn en og en
halv ganger når man tar høyde for
prisøkning i perioden (se figur 5).
I gjennomsnitt hadde norske husholdninger 988 000 kroner i boliggjeld i 2012.

Figur 5. Gjennomsnittlig gjenstående boliglån, etter husholdningstype
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Kilde: Levekårsundersøkelsene 1997, 2001, 2004 og 2007 og Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2012,
langt under 1 million i boliggjeld,
Statistisk sentralbyrå.
henholdsvis 730 000 og 630 000
kroner. Aleneboende i alderen 16-44 år og enslige forsørgere har også relativt
mye i gjenstående boliglån med gjennomsnittlig 1 million i gjeld.
Vi finner lånevekst i alle deler av befolkningen. I løpet av de siste 15 årene er
det likevel middelaldrende (45-66 år) og de eldste (67 år og over) som har
hatt den sterkeste veksten i lån, men dette er likevel en gruppe med relativt
beskjedne lån. Likevel tyder låneveksten mellom 2004 og 2007, sammen med
den fortsatte veksten i 2012, på at dette er gruppe som tar opp mer boliglån
enn det som var mer vanlig før.
Boutgiftene oppleves i størst grad belastende for unge
Det er likevel ikke alltid nivået på utgiftene som er det mest interessante.
Personer og husholdninger tilpasser gjerne utgiftene etter inntektene, og
boliglån blir tildelt med utgangspunkt i husholdningens økonomi. For å se i
hvilken grad utgifter til bolig belaster husholdningens økonomi er det nyttig å se på hvor stor del av husholdningens samlede inntekter som brukes på
boutgifter. For å måle dette ser vi på hvor stor del av husholdningens samlede
disponible inntekt som brukes til utgifter til boliglån eller husleie.
Dersom husholdningen bruker mer enn en fjerdedel av husholdningens
samlede inntekt, anses husholdningen å ha høy boutgiftsbelastning. Er den
tilsvarende andelen under en tidel, defineres husholdningen å ha lav boutgiftsbelastning (se tekstboks). Dette målet tar ikke hensyn til høy eller lav
inntekt, og det kan godt tenkes at der 25 prosent av inntekten går til bolig,
oppleves det mer belastende for en husholdning som har lave inntekter, enn
blant dem som har høye inntekter. For husholdninger med høye inntekter
vil en ha større økonomisk handlingsrom til andre utgifter til tross for at en
bruker en fjerdedel på boligutgifter.

Høy boutgiftsandel. Samlede bo
utgifter utgjør mer enn 25 prosent av
husholdningens disponible inntekt.
Inntektsopplysninger er hentet fra
Inntektsregisteret.
Lav boutgiftsandel. Samlede bo
utgifter utgjør mindre enn 10 prosent
av husholdningens disponible inntekt.
Inntektsopplysninger er hentet fra
Inntektsregisteret.
Boksen er rettet 18. desember 2014.

Figur 6. Andel med høy og lav boutgifts
belastning
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På tross av at både boutgiftene har økt, og at det har vært relativ sterk lånevekst, finner vi ikke samme utvikling når vi ser på hvor stor andel boutgiftene
utgjør av husholdningenes samlede inntekt. Rundt en av fire i befolkningen
har høy boutgiftsbelastning (se figur 6). Denne andelen har holdt seg stabil de
siste 20 årene. Det samme gjelder hvor stor del av befolkningen som har lav
boutgiftsbelastning, dette gjelder mellom 35 og 40 prosent. Rundt 40 prosent
av husholdningene i Norge har verken høy eller lav boutgiftsbelastning. Selv
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Kilde: Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2003-2012,
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Figur 7. Andel som opplever boutgiftene som svært tyngende og har høy boutgifts
belastning, etter husholdningstype. 2012
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Kilde: Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2012, Statistisk sentralbyrå.
tredje aleneboende har høy boutgiftsbelastning, og blant unge aleneboende under 35 år gjelder dette nærmere to
Flere tall og årganger
av tre. Blant middelaldrende og eldre par som bor uten barn, er det kun en
For flere tall se indikatortabellen,
liten andel med lav boutgiftsbelastning (Kaur 2013).
20

nå publisert kun i nettutgaven av
Samfunnsspeilet:
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-ogkriminalitet/artikler-og-publikasjoner/
sosiale-indikatorer
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Boutgiftsbelastning er et objektivt mål som ser på utgifter relativt til inntekter.
I levekårsundersøkelsene spør vi også hvor tyngende boutgiftene oppleves.
Dette er altså et mer subjektivt mål på husholdningens opplevelse av boutgift
ene. Hvordan man opplever utgiftene til bolig, er gjerne også påvirket av livsfase, hvilke forventninger man har til levestandard, og hvilke andre utgifter
husholdningen har.
Boutgifter kan oppleves som tyngende, og 6 prosent av befolkningen opplever
disse utgiftene som svært tyngende. Denne andelen har ligget stabilt på mellom 5 til 7 prosent i hele perioden dette er blitt målt i levekårsundersøkelsen
EU-SILC. Bak denne andelen for hele befolkningen skjuler det seg imidlertid
betydelige forskjeller mellom ulike grupper.
Enslige forsørgere og aleneboende under 45 år opplever i langt større grad
enn andre husholdningsgrupper at boutgiftene er svært tyngende, henholdsvis 13 og 10 prosent. Blant par med barn over sju år og voksne par uten barn i
husholdningen er det til sammenligning langt lavere andel som opplever
boutgiftene som svært tyngende. I disse gruppene er det 1-3 prosent som
opplever dette. Sammenligner vi objektivt og subjektivt mål på boutgifts
belastning, finner vi et samsvar mellom disse målene. I husholdningstypene
der andelen med høy boutgiftsbelastning er størst, finner vi også at det er
høyeste andel som opplever boutgiftene som svært tyngende, og motsatt.
Boligen, boligøkonomi og bomiljøet er en viktig del av velferden. Det er mange
sider av dette som vi ikke har tatt opp i denne artikkelen. Hvilken standard
boligen har, hvordan bomiljøet er, om den er tilpasset husholdningens behov,
er også viktige spørsmål for å se på utviklingen av boligforholdene i Norge.
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Fritidsvaner i endring
Sammenligner vi dagens tall om befolkningens fritid med tidligere undersøkelser, har
både omfang og type aktiviteter forandret seg over tid. Flere mosjonerer, både unge og
eldre, både menn og kvinner. Mens hver fjerde trente minst tre ganger i uka i 2001,
gjorde halvparten det i 2013. Det har også skjedd forandringer i hvilke kulturtilbud vi
foretrekker, og hvilke massemedier og programmer vi bruker mye tid på.
Stadig flere trener eller mosjonerer, både inne og ute, viser levekårsundersøkelsene fra 2001 og framover (se tekstboks om datagrunnlaget). I 2001 var
det 24 prosent av befolkningen i alderen 16-79 år som aldri (eller sjeldnere
enn hver måned) trente eller mosjonerte. Denne andelen har sunket med
årene, og i 2013 var den på 11 prosent (se figur 1).

Tilsvarende har det vært en økning av dem som trener mye: I 2001 trente
17 prosent av de spurte tre-fire ganger i uka, og 11 prosent trente omtrent
daglig. I 2013 var disse andelene henholdsvis 30 og 20 prosent. Dermed har
andelen som trener minst tre ganger i uka, økt fra 28 prosent i 2001 til 50
prosent i 2013.
Denne økningen i trening og mosjon gjelder både for menn og kvinner. Mens
29 prosent av mennene trente eller mosjonerte mer enn tre ganger per uke
i 2001, var andelen 48 prosent i 2013. For kvinner var tilsvarende tall henholdsvis 28 prosent og 52 prosent. Utviklingen er altså temmelig lik for begge
kjønn, og kvinner trener mer enn menn.
Trener mer uansett alder
Det er også tydelig at treningsiveren har økt i alle aldersgrupper. For eksempel har andelen ungdom i alderen 16-19 år som trener mer enn tre ganger
per uke, økt fra 37 prosent i 2001 til 68 prosent i 2013. Blant dem som i størst
grad er i arbeid og samtidig tar seg av små barn (35-44-åringene), har andelen økt fra 24 prosent til 44 prosent. Blant 67-79-åringene, de mest arbeidsfrie i samfunnet, har det vært en økning i treningsandelen fra 31 prosent til
50 prosent i samme periode.

Odd Frank Vaage

Datagrunnlaget
Kultur- og mediebruksundersøkelsene
er intervjuundersøkelser med et landsrepresentativt utvalg i alderen 9-79 år,
om tilgang til og bruk av kultur- og
massemedietilbud. Undersøkelsen om
mediebruk gjennomføres hvert år.
Nettoutvalg per undersøkelse er på
om lag 2 000 personer.
Levekårsundersøkelsene er intervjuundersøkelser med et representativt
utvalg i alderen 16 år og over. Dette
er temaroterende undersøkelser, hvor
fritid var et sentralt tema i 1997,
2001, 2004, 2007, 2011 og 2013. I
2013-undersøkelen var nettoutvalget
på nær 6 000 personer.

Figur 1. Hvor ofte man driver med fysisk aktivitet på fritiden for å trene eller mosjonere.
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Kilde: Levekårsundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.
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Figur 2. Andel som har trent i treningsstudio eller helsesenter de
siste tolv månedene, etter kjønn. Alder 16-79 år
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Kilde: Levekårsundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.

Stadig flere velger treningsstudio …
Den generelle økningen i fysisk aktivitet finner vi også igjen i bruken av treningsstudio eller helsesenter. I hele befolkningen i alderen 16-79 år brukte 21
prosent et slikt tilbud i 2001. Andelen var på 37 prosent i 2013 (se figur 2).
Selv om kvinnene er og har vært mer aktive brukere av treningsstudio/helsesenter enn menn, gjelder økningen de seinere åra både for menn og kvinner.
For menn har økningen vært fra 18 til 33 prosent, og for kvinner har den vært
fra 25 til 42 prosent.
… men mosjonerer også mye utendørs
Tyder økningen i bruk av treningsstudio/helsesenter på at nordmenn har fått
et mere makelig forhold til sine treningsaktiviteter ved at de i stadig større
grad oppholder seg innendørs når de skal trene? Andelen som er aktive i ulike
utendørs mosjonsaktiviteter, viser at denne antakelsen ikke stemmer med
virkeligheten. Andelen har nemlig variert noe de siste 16 åra (se figur 3).
Figur 3. Andel som har deltatt i ulike
fysiske uteaktiviteter de siste tolv
månedene blant dem som trener minst
en gang i måneden. Alder 16-79 år
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I de mellomliggende åra har andelen for noen av disse aktivitetene vært større
enn i 1997 og 2013. Det gjelder særlig sykling og langrenn. Dette rokker likevel ikke ved hovedtendensen som viser en langsiktig økning av uteaktiviteter
snarere enn en nedgang.
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Kilde: Levekårsundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.
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Tar vi utgangspunkt i endringen mellom 1997 og 2013, har andelen som har
vært aktive med jogge- eller løpeturer de siste tolv månedene, økt fra 34 prosent i 1997 til 45 prosent i 2013. Andelen som har gått skiturer/langrenn, har
økt fra 38 til 44 prosent, alpinidrett har økt fra 21 til 25 prosent og sykling fra
45 til 50 prosent. Andelen golfspillere holder seg uendret over tid.

En annen indikasjon på utviklingen når det gjelder nordmenns mosjonsvaner, er antall ganger vi har deltatt i ulike uteaktiviteter i løpet av de siste tolv
månedene. Tall for 2004 og 2013 viser at vi i gjennomsnitt jogget eller tok en
løpetur 15 ganger i 2004, og 26 ganger i 2013. Antall skiturer/langrenn har
økt fra 6,5 til 7,5.
Vi sykler også stadig oftere, men økningen for denne perioden er ikke dramatisk. Tallene for sykkelturer er henholdsvis 19,9 og 23,6. Og mens antall
ganger i alpinbakken har holdt seg nokså konstant, med 2,5 ganger i 2004
og 2,3 i 2013, har golf sunket fra 1,1 ganger til 0,7. Både andelen av befolk-

Samfunnsspeilet 5/2014

Fritid og kultur
Figur 4. Andel som har deltatt i ulike
fysiske inneaktiviteter de siste tolv
månedene blant dem som trener minst
en gang i måneden. Alder 16-79 år
Prosent
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

ningen som deltar i ulike mosjonsaktiviteter og gjennomsnittlig antall ganger
man gjør dem, gir oss altså holdepunkter for å si at omfanget av utendørsaktivitetene har økt.
Flere trener styrke, færre svømmer
Hva har så skjedd med typiske innendørsaktiviteter, for eksempel svømming
eller styrketrening? Har de økt eller blitt mindre populære med tiden? Ser vi
igjen på andel av befolkningen som har utført slike aktiviteter i løpet av de
siste tolv månedene i 1997 og i 2013, får vi følgende bilde: For styrketrening
har det vært en økning fra 24 til 45 prosent. For svømming, aerobics/gym/
trimparti og håndball har det vært en liten nedgang (se figur 4).
Styrketrening er også den aktiviteten der antallet ganger i løpet av et år har
økt mest, fra 16 ganger i 2004 til 30 i 2013. Dette representerer omtrent en
dobling på ni år. Antall ganger i svømmebassenget har økt fra 5,5 til 6,3. Aerobics/gym/trimparti har holdt seg rimelig jevnt. Mens antall ganger vi spiller
håndball, har sunket noe.
Kultur på stedet hvil?
Hva så med våre kulturaktiviteter? Holder de tritt med treningsinteressen?
Endringen for kultur har vært minimal de siste tjue årene, viser tallene fra
kultur- og mediebruksundersøkelsene (se tekstboks om datagrunnlaget).
89 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år benyttet seg av minst ett kulturtilbud i løpet av en tolvmånedersperiode i 1991. I 2000 var andelen på
92 prosent, mens den i 2012 var på 91 prosent.
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Kilde: Levekårsundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.

Ny rapport
En større rapport om fritidsaktiviteter
som blir publisert av SSB sommeren
2015, vil gi flere detaljer om utviklingen i befolkningens fritidsaktiviteter,
blant annet med opplysninger om
barns aktiviteter.

Figur 5. Andel som har vært på ulike
kulturforestillinger de siste tolv
månedene. Alder 9-79 år
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Flere går på kino …
Ser vi på andelen som har brukt de ulike kulturtilbudene de siste tolv månedene, har det vært endringer, men ikke så store. Stort sett har det vært en
økning, særlig for forestillinger/konserter. Også kinobesøk har økt, fra 58 til
67 prosent av de spurte (se figur 5). Konsertene viser økende popularitet. 48
prosent gikk på konsert i løpet av ett års tid i år 2000, og i 2012 gjaldt det for
61 prosent. Ballett- og danseforestillinger har tiltrukket seg en økende andel
av befolkningen. Det samme gjelder opera-/operetteforestillinger (se figur 5).
… men antall kinobesøk synker
Tallene for antall besøk på disse kulturtilbudene de siste tolv månedene gir
ikke et like optimistisk bilde. Fra 1991 til 2012 sank antall kinobesøk. Antall
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Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsene,
Statistisk sentralbyrå.
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Figur 6. Andel som har vært på noen ulike
kulturtilbud de siste tolv månedene.
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Like mange på museer og bibliotek som før
Hva har skjedd med bruken av andre kulturtilbud? Også her har tallene variert noe fra undersøkelse til undersøkelse. Likevel har andelen brukere de siste
tolv månedene fra 1991 til 2012 enten sunket noe eller stått på stedet hvil (se
figur 6). Andelen som har vært på idrettsarrangement, har holdt seg omtrent
på samme nivå. For kunstutstillinger er også forskjellen liten. Besøksandelen
på folkebibliotek og museum har holdt seg jevnt. For begge tilbudene har andelen de mellomliggende åra vært noe høyere. Tallene for kulturfestival har
de seinere åra holdt seg rundt 30 prosent.
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besøk på teater/musikal/revy, opera/operette og ballett-/danseforestillinger
har holdt seg på samme nivå som tidligere. Også her ser vi en nedgang i besøket mellom 2008 og 2012 for teater/musikal/revy. Antall konsertbesøk var
derimot noe høyere i 2012 enn i 1991 (Vaage 2013).
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Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsene,
Statistisk sentralbyrå.

Figur 7. Andel som har brukt ulike trykte
massemedier en gjennomsnittsdag. Alder
9-79 år
Prosent
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Antall besøk på disse kulturtilbudene de siste tolv månedene har stort sett
gått noe nedover fra 1991 til 2012. Det gjelder både folkebibliotek, kunstutstillinger og idrettsarrangement. For museene har endringen vært liten. Det
samme gjelder kulturfestivaler (Vaage 2013).
Minkende interesse
Når vi ser at nordmenn går færre ganger på kino, kunstutstillinger og idrettsarrangement nå enn før, har dette da noe med endring i interesse å gjøre?
Andelen som svarer at de er meget eller ganske interessert i å gå på kino, har
sunket fra 1994 til 2012. Interessen for teaterbesøk har også sunket i samme
periode. Det samme gjelder for kunstutstillinger, museumsbesøk, bibliotekbesøk og idrettsarrangement. Det er derimot økende interesse for å gå på
konserter. Dette stemmer med økt konsertbesøk (Vaage 2013).
Elektroniske medier overtar?
I 1991 brukte vi i gjennomsnitt 1 time og 10 minutter på trykte medier per
dag. I 2000 var tallet sunket til 57 minutter, og i 2013 videre til 41 minutter.
På elektroniske medier, derimot, medregnet TV, radio, video, musikkavspillingssystemer og Internett, brukte vi i 1991 4 timer og 28 minutter per dag. I
2000 brukte vi 4 timer og 53 minutter, og i 2013 6 timer og 26 minutter.
Totalt sett brukte vi altså 5 timer og 50 minutter på medier i 2000, mot 7
timer og 7 minutter i 2013, altså godt over 1 time mer enn 13 år tidligere.
Er denne økningen jevnt fordelt på de ulike mediene, eller har noen økt på
bekostning av andre?
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Trykte medier mister lesere
I motsetning til kulturtilbud har det vært store forandringer i bruken av
massemedier fra 1991 og fram til i dag. Mellom 1991 og 2013 har andelen
som leser trykte aviser en gjennomsnittsdag, sunket fra 84 prosent til 51 prosent. For ukebladene har det vært en nedgang i samme periode fra 21 prosent
til 8 prosent. Trykte tidsskrift og tegneserieblad har også hatt nedgang (se
figur 7).
Det trykte mediet som har klart seg best gjennom denne perioden, er bøkene.
Etter en nedgang i andelen lesere mot slutten av 1990-tallet har andelen
boklesere igjen økt, til 25 prosent i 2013. Dette er omtrent like stor andel som
i 1991.
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Internett overgår andre medier
Andelen som har brukt elektroniske medier per dag i perioden fra 1991 til
2013, har variert. Radioen har hatt en liten, men jevn, nedgang fra 71 prosent
i 1991 til 53 prosent i 2009. Seinere har det vært en liten økning; andelen
brukere var på 59 prosent i 2013. Fjernsynet har også holdt på seerne i nesten
hele perioden. Andelen brukere var på 81 prosent i 1991, det samme som i
2011. De to siste åra har det vært en nedgang, til 74 prosent i 2013 (Vaage
2014).
Lydmedier, slik som vinylplater, kassetter, CD-er og MP3-spillere, har hatt
en stabil lytterskare i hele perioden. Det samme gjelder visuelle medier som
VHS, DVD og harddiskopptakere. 10 prosent av befolkningen i alderen 9-79
år brukte slike medier i 1991, den gang bare VHS. I 2013 var andelen nøyaktig den samme (se figur 8).
Det tilbudet som i særlig grad har fått økt tilslutning, er Internett. Da det for
første gang var med i SSBs mediebruksundersøkelser i 1997, var andelen
brukere per dag 7 prosent. I 2013 var andelen 85 prosent.
Vil TV-seerne ha mer underholdning?
Mens Internett skyter i været og har passert fjernsynet som den kanalen som
flest bruker, synker andelen fjernsynsseere, men ikke likt for alle typer program. Til tross for at de sentrale TV-kanalene i stadig større grad fylles med
nyheter, og det opprettet kanaler som bare formidler nyheter, er det særlig
denne typen program som mister oppslutning (se figur 9). Mens 72 prosent
av fjernsynsseere så på nyhetsprogram en gjennomsnittsdag i 1991, gjorde 51
prosent det i 2013.
Stadig færre som slår på fjernsynet, ser på informasjonsprogram og spille-/
TV-filmer. Derimot har interessen for TV-serier og underholdningsprogram
økt (se figur 9). Sportsprogram hadde samme andel seere i 1991 og 2013.
Fjernsynet har til oppgave både å underholde og informere. Men TV-publi
kummet synes nå i større grad enn tidligere å foretrekke underholdning
framfor opplysning.
Nyheter går over til Internett …
Det er ikke bare fjernsynet som mister publikum til sine nyhetsinnslag. Det
samme gjelder både papiravisene og radioen. Avisene har hatt en nedgang
i lesergruppen per dag fra 84
prosent av befolkningen i 1991 til
51 prosent i 2013 (se figur 10).
Andelen som hører på radioens
nyhetssendinger, har sunket fra
41 til 28 prosent i samme periode.
Dette betyr at de store nyhetsformidlerne fra forrige århundre
sakker akterut. Internett er den
store vinneren. Fra 2001 til 2013
har andelen av befolkningen som
henter nyheter fra Internett en
gjennomsnittsdag, økt fra 14 til
63 prosent. Dermed er dette den
kilden som flest henter nyheter fra.
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Figur 8. Andel som har brukt ulike elektroniske massemedier en gjennomsnittsdag. Alder 9-79 år
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Kilde: Mediebruksundersøkelsene,
Statistisk sentralbyrå.

Figur 9. Andel fjernsynsseere som har sett
ulike typer fjernsynsprogram en gjen
nomsnittsdag. Alder 9-79 år
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… men kommer fra gamle kilder
Svært mye av det som folk henter av nyheter fra Internett, er likevel produsert av de tradisjonelle nyhetskanalene. Det de taper av brukere gjennom de
tradisjonelle kanalene, henter de kanskje inn igjen gjennom nyhetsformidling
via Internett. I hvert fall er det slik at andelen som får med seg nyheter i løpet
av dagen, er nokså lik i 2013 som den var i 1991.

Figur 10. Andelen som har mottatt
nyheter totalt en gjennomsnittsdag, og
hvilke kilder som er brukt. Alder 9-79 år
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Legger vi sammen de fire nyhetskildene vi her har omtalt, finner vi at 92
prosent av befolkningen hentet nyheter fra minst en av disse kanelene i 1991.
I 2013 var andelen på 87 prosent. Men tar vi i betraktning det enormt mye
større nyhetstilbudet vi har i dag gjennom disse kanalene, er det litt forbausende at andelen nyhetssøkende personer er 5 prosentpoeng lavere nå enn for
22 år siden.
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Barn og unge mindre opptatt av nyheter?
For de fleste aldersgruppene har andelen som ser, hører eller leser nyheter,
endret seg lite i disse åra, selv om tilbudet har økt og kanalene har endret seg.
For dem som er i alderen 45 år eller eldre, har andelen uansett vært betydelig
over 90 prosent (se figur 11). Blant dem i alderen 25-44 år har også mer enn
90 prosent hele tiden vært opptatt av medienes nyhetstilbud.

1991 1994 1997 2001 2004 2008 2013
TV-nyheter
Radio-nyheter
Papiraviser
Internett-nyheter
Nyheter totalt

Kilde: Mediebruksundersøkelsene,
Statistisk sentralbyrå.

Figur 11. Andelen som har mottatt nyheter en gjennomsnittsdag,
totalt. Alder. 9-79 år
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Kilde: Mediebruksundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.
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67-79 år

I de yngre aldersgruppene er det annerledes. Mens andelen blant 16-24 åringer som følger med på nyheter en
gjennomsnittsdag, var over 90 prosent i 1991, sank den til
81 prosent i 2001 og videre til 75 prosent i 2013. Det ser
derfor ut til at jo bedre tilbudet på nyhetsstoff er blitt gjennom mediene, jo mindre andel av denne aldersgruppen
har fått med seg noen nyheter i løpet av dagen.
Dette kan ha sammenheng med at det ikke er bare nyhetstilbudet som har økt, men også alle andre typer medieinnhold, slik som spill, filmer og underholdning ellers. Det
ser ut til at det er slike typer medieinnhold de unge er mer
tiltrukket av nå enn tidligere. Noe av samme tendensen
gjelder barna i alderen 9-15 år. Også for dem har andelen
som bruker tid på medieformidlet nyhetsstoff, sunket i
løpet av de siste 22 åra.

Mer opptatt av kropp og underholdning?
Totalt sett kan vi si at nordmenn bruker mer av sin fritid nå enn før på å
holde seg i form. Mer av dette skjer innendørs, men det går ikke nødvendigvis utover utendørsaktiviteter. Kulturaktivitetene endrer seg derimot sakte.
Til tross for at vi har fått et økt tilbud av film og underholdning gjennom TV
og Internett, er det flere som går på kino og på konserter. Det har også vært
en liten økning i andelen som går på opera/operette og på ballett- og danse
forestillinger. Andelen som bruker andre kulturtilbud, har holdt seg på et
nokså jevnt nivå de siste 20 åra. Interessen for flere av kulturtilbudene er
derimot synkende.
I samme periode har mediene utvidet sitt tilbud i mange retninger. Internett
har hatt en kraftig økning i oppslutning, uten at TV og radio har mistet fotfeste. Derimot går oppslutningen om de trykte mediene nedover. Mediene som
underholdningsspredere er i framgang, muligens på bekostning av nyheter og
informasjon.
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Mindre del av befolkningen utsatt
Kriminaliteten mot befolkningen i Norge har gått betydelig ned i de siste årene. Det viser
både levekårsundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå og kriminalstatistikkene som
baserer seg på data fra politiet. Nedgangen gjelder ikke for alle typer lovbrudd og alle
grupper. I de siste årene har omfanget av ungdomsvold blitt mindre. Samtidig øker
antallet barn og voksne kvinner som ofre i de registrerte voldsanmeldelsene hos politiet.
Lovbrudd rammer ulike grupper av befolkningen i forskjellig grad, og er også ujevnt
fordelt geografisk.
«Kriminalitet» er ikke en konstant eller klart avgrenset størrelse. Når vi definerer kriminalitet til å bestå av en sammensetning av lovbrudd, inneholder
det et stort mangfold av handlinger som er under endring over tid. Når vi da
skal beskrive omfang og utvikling av kriminalitet, må vi ta høyde for at det
finnes flere kilder som på ulikt vis kan være indikatorer for å beskrive disse
handlingene i samfunnet. Og våre kilder endrer seg også.
I denne artikkelen bruker vi noen av de mest sikre og omfangsrike kildene vi
har, til å beskrive den mer generelle kriminalitetsutviklingen i Norge de siste
20-30 årene (se tekstboks).
Lovbrudd og ofre i dag
Av de 388 500 anmeldte lovbruddene i 2013 var nær 48 prosent begått mot
personer. Det var i alt 171 500 enkeltpersoner, og 3,4 prosent av hele den
bosatte befolkningen i Norge, som i løpet av dette året var registrert som ofre
for ett eller flere lovbrudd.
I levekårsundersøkelsene kartlegges noen av de mest vanlige typene lovbrudd
som privatpersoner i alderen 16 år og eldre utsettes for. I 2012 oppga nesten
12 prosent av den voksne befolkningen at de i løpet av de siste tolv månedene
var blitt utsatt for minst ett tilfelle av vold, trusler, tyveri eller skadeverk.

Reid J. Stene

Figur 1. Lovbrudd anmeldt, etter type
fornærmet. 2013. Antall og prosent
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Kilde: Ofre for anmeldte lovbrudd,
Statistisk sentralbyrå.

Blant de anmeldte lovbruddene var 14,5 prosent, det vil si over 56 000 lovbrudd, begått mot foretak eller annen juridisk enhet. Av disse var 63 prosent
tyverier eller andre vinningslovbrudd og 14 prosent skadeverk. I tillegg er det
mange lovbrudd som blir begått uten at noen juridisk sett anses som fornærmet. Disse utgjorde nesten 38 prosent av alle anmeldte lovbrudd i 2013, og
narkotika- og trafikklovbrudd utgjorde to tredeler av alle disse anmeldelsene
uten et registrert offer (se figur 1).

Datakilder til beskrivelser av kriminalitet og rettsvesen
Artikkelen bygger på statistikker, publikasjoner og artikler om kriminalitet og
rettsvesen som finnes på SSBs hjemmeside: http://www.ssb.no/sosiale-forhold-ogkriminalitet
I disse beskrivelsene av kriminalitetsutviklingen brukes statistikkene anmeldte
lovbrudd (1992-2013), ofre for lovbrudd anmeldt (2004-2013), levekårsundersøkelsene om utsatthet og uro for lovbrudd (1983-2012) og etterforskede lovbrudd
(1957-2013). Se også Lid og Stene 2011 og Thorsen, Lid og Stene 2009.
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Figur 2. Utsatthet for lovbrudd, etter type
lovbrudd. Prosent av befolkningen 16 år
og over
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Kilde: Levekårsundersøkelsene. Utsatthet og uro
for lovbrudd 1983-2012, Statistisk sentralbyrå.

I det samlede kriminalitetsbildet inngår i tillegg en del andre ofre for lovbrudd – blant annet barn, foretak eller andre grupper som i ulikt omfang og
til ulike tider faller utenfor både levekårsundersøkelsene og anmeldelsene til
politiet. For eksempel viser andre undersøkelser at om lag hvert sjette foretak
årlig blir utsatt for økonomisk kriminalitet, og disse oppgir at de anmelder
om lag 30 prosent av de sakene de har vært utsatt for (Ellingsen 2010). Det er
også grunn til å anta at en betydelig mengde lovbrudd uten direkte ofre ikke
blir synliggjort i de kriminalstatistiske kilder vi har i dag.
På nivå med slutten av 1980-tallet
Både statistikkene over politianmeldelser og levekårsundersøkelsene tilsier
at en mindre andel av befolkningen utsettes for kriminalitet nå enn tidligere
– selv om disse kildene gir noe ulike beskrivelser av omfang, hvordan og når
denne nedgangen har skjedd.
De i underkant av 12 prosent som i siste levekårsundersøkelse oppga å ha blitt
utsatt for lovbrudd, er betydelig lavere enn de 14-16 prosentene som ble kartlagt i perioden 2001-2007. Går vi lenger tilbake i tid, til 1991 og 1997 som er
de første gangene dette omfanget av lovbrudd ble målt, var andelen av den
voksne befolkningen som var utsatt for ett eller flere tilfeller av vold, trusler,
tyveri eller skadeverk enda høyere – 17 prosent (se figur 2).
Også i kriminalstatistikkene basert på straffesakene registret av politiet var
det totale omfanget av vinningslovbrudd relativt uendret fra begynnelsen av
1990-tallet og frem til begynnelsen av 2000-tallet. I denne perioden var det
andre typer lovbrudd som preget endringene – og medførte en økning i det
totale omfanget av registrert kriminalitet.

Figur 3. Etterforskede (1980-1992) og
anmeldte (1993-2010) forbrytelser, etter
forbrytelsesgruppe
Per 1 000 innbyggere
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Større nedgang enn det antallene sier
At omfanget av den registrerte kriminaliteten er blitt mindre i løpet av de aller
siste årene, har skjedd til tross for en rekke endringer som kunne forventes å
gi en motsatt utvikling:
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Utover 2000-tallet ble det totale omfanget av anmeldte lovbrudd betydelig mindre, og tar vi høyde for befolkningsveksten er omfanget av anmeldte
og etterforskede forbrytelser i dag nede på samme nivå som på slutten av
1980-tallet (se figur 3).

Politiet og tollvesenet anmelder selv flere lovbrudd enn før. I de fire siste
årene er det anmeldt flere narkotikalovbrudd enn i årene før, og antallet var
i 2013 høyere enn i noe tidligere år. Gjennom muligheten til å anmelde via
Internett har det også blitt enklere å anmelde flere av de mest vanlige typene
av tyveri og skadeverk som personer blir utsatt for. Det har i løpet av det siste
tiåret også blitt flere registrerte tilfeller av noen typer tyverier og nye typer
voldslovbrudd. I tillegg har det i statistikkene kommet til flere anmeldte
lovbrudd som har skjedd i utlandet. Det har også skjedd andre endringer i
politiets strafferegister som har medført at flere lovbrudd nå kommer med i
anmeldelsesstatistikkene (se Anmeldte lovbrudd 2013). Og vi må ikke minst
legge til at det i de siste årene har vært en betydelig befolkningsøkning i
Norge, med over 10 prosent i perioden 2005-2014.
Samlet sett skulle disse fenomenene, hvis alt annet var likt, ha medført en
betydelig økning i den registrerte kriminaliteten, både i antall anmeldte
lovbrudd og antall personofre. Vi har sett at dette ikke har skjedd. Når vi tar
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høyde for disse utviklingstrekkene, blir nedgangene for mange typer lovbrudd
større enn det de rene antallene i kriminalstatistikkene viser. Når vi i tillegg
ser at det blir stadig lavere andeler av ofre for lovbrudd i spørreundersøkelsene, gir dette et godt grunnlag for å si at befolkningen i Norge er mindre
kriminalitetsbelastet enn for kun få år siden.

Figur 4. Personoffer, etter hoved
lovbruddsgruppe
Per 1 000 innbyggere
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Personer og foretak mindre utsatt for tyveri og skadeverk
I det siste tiåret har det samlet sett vært en betydelig nedgang både i antall
lovbrudd mot personer og i antall registrerte lovbrudd mot foretak.

30
25
20
15

Det samlede antallet anmeldte lovbrudd som var begått mot foretak, ble for
eksempel redusert med hele 23 prosent i perioden 2009-2013. Det var da
en stor reduksjon både for vinningslovbrudd og skadeverk, som i antall var
henholdsvis 25 prosent og 33 prosent færre i 2013 enn i 2009.
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Antallet lovbrudd mot personer har variert en del i løpet av de siste fem årene, og samlet sett er det da ikke like stor nedgang i anmeldelsene av lovbrudd
med personofre som for lovbruddene med foretaksofre. Men ser vi på hele
den siste tiårsperioden, og tar hensyn til befolkningsøkningen, har det også
for de registrerte personofrene vært en betydelig nedgang – og da spesielt i
andelen utsatte for vinningskriminalitet (se figur 4). Ut fra tidsserier lengre
tilbake i tid, i statistikken over etterforskede forbrytelser, må vi mer enn 20 år
tilbake for å finne et år da politiet og påtalemyndigheten etterforsket og avsluttet et tilsvarende eller mindre omfang av tyverisaker enn i dag (se figur 3).

Inneholder også narkotikakriminalitet,
miljøkriminalitet og arbeidsmiljøkriminalitet.
Kilde: Ofre for anmeldte lovbrudd,
Statistisk sentralbyrå.
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I Levekårsundersøkelsen 2012 var det 6,7 prosent, tilsvarende om lag
260 000 av den voksne befolkningen, som oppga at de var utsatt for tyveri i
løpet av det siste året. Dette er både en lavere andel og et lavere antall enn i
undersøkelsen som ble gjennomført i 2007 – og som det fremgår av figur 2,
var det i 2012 betydelig lavere andeler av ofre for både tyveri og skadeverk
enn i alle de tidligere undersøkelsene som ble gjennomført i de to foregående
tiårene.
Betydelig færre biltyverier og boliginnbrudd
I 2013 ble det anmeldt 6 600 brukstyverier av – og 5 350 grove tyverier fra –
motorkjøretøy, i all hovedsak bil. Det samlede antallet anmeldelser av disse
typene tyverier er halvert bare i løpet av de siste fem årene, og omfanget er
i dag på et helt annet nivå enn i årene rundt tusenårsskiftet (se figur 5). Det
ble også anmeldt 16 800 tyveri fra bolig og fritidsbolig i 2013, færre enn i alle
de foregående årene vi har anmeldelsesstatistikk for. Det er først og fremst
de grovere typene av disse tyveriene, det vil si de tilfellene hvor det har vært
innbrudd, eller at store verdier er stjålet, som har gått ned. De 8 929 anmeldte
tilfellene i 2013 av disse typene grovt tyveri er om lag 60 prosent færre enn i
første halvdel av 1990-tallet (se figur 6).
I Levekårsundersøkelsen 2012 oppgir ofrene at nesten 60 prosent av alle tyverier er blitt anmeldt til politiet, og for de tyveriene der det er et større omfang
av skader og tap, er det en betydelig høyere andel som blir anmeldt. Den høye
tilbøyeligheten til å anmelde tyverier gjør at kriminalstatistikker som bygger
på politiets register, er forholdsvis velegnet til å beskrive hvilke typer tyverier
befolkningen faktisk blir utsatt for.
Når vi ser svingninger fra år til år i anmeldelsene, kan noen av disse variasjonene ha sammenheng med endringer i hvor stor andel av ofrene som anmel-
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Figur 5. Anmeldt vinningskriminalitet,
etter utvalgte typer tyveri (motor
kjøretøy)
Antall
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1993

2000

2005

2010 2013

Grovt tyveri fra motorkjøretøy/bil
Brukstyveri av motorkjøretøy
Simpelt tyveri fra motorkjøretøy
Kilde: Anmeldte lovbrudd, spesialkjøring,
Statistisk sentralbyrå.
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Figur 6. Anmeldt vinningskriminalitet,
etter utvalgte typer tyveri (bolig og
fritidsbolig)
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der. Ofrene i den siste levekårsundersøkelsen oppga at 73 prosent av alle tilfellene av tyveri med skadeverk var anmeldt. Dette er noe mindre enn i de to
foregående undersøkelsene, men nesten på nivå med undersøkelsene rundt
tusenårsskiftet. Disse forskjellene kan imidlertid ikke brukes som en sentral
forklaring på de store nedgangene vi har hatt i antallet anmeldte tyverier fra
boenheter og biler i løpet av de siste 20 årene.
I Levekårsundersøkelsen 1991 oppga 4,4 prosent av den voksne befolkningen
at de hadde blitt utsatt for tyveri med skadeverk, hovedsakelig rettet mot biler
og boliger. Denne typen tyverier utgjorde da hele 40 prosent av alle de kartlagte tyveriene. I 2012 var det kun 1,1 prosent som i løpet av ett år hadde blitt
utsatt for tyveri med skadeverk, og disse tilfellene utgjorde nå kun 15 prosent
av alle tyveriene.
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Kilde: Anmeldte lovbrudd, Statistisk sentralbyrå.

Nedgangene for disse typene tyveri, spesielt fra biler, kan ut fra dette sies å
være blant de mest markante – og reelle – endringene i kriminalitetsbildet
vi har hatt i løpet av de siste ti-femten årene, både i Norge og i mange andre
land (Anmeldte lovbrudd 2013; Thorsen, Lid og Stene 2009; Eurostat 2014).
Flere tyverier fra personer i offentlige rom
I løpet av 1990-tallet og frem til begynnelsen av 2000-tallet var det en betydelig økning i antallet anmeldelser av grove tyverier fra personer på offentlig
sted – og simple tyverier som skjer på kafeer, restauranter og offentlige transportmidler. De neste syv-åtte årene var imidlertid omfanget av disse typene
anmeldelser relativt uendret.
Ut fra hovedlovbruddet i 2013 hadde 21 200 personer blitt utsatt for grovt
tyveri på offentlig sted. To av tre ble utsatt for denne type tyveri i Oslo. Omfanget av denne typen anmeldelser har variert en del fra år til år – hvor det
generelt sett har variert mest i Oslo, samtidig som det har vært en økning av
tilfeller som skjer andre steder i Norge og i utlandet.

Anmeldelser til politiet
via Internett
Fra 31. august 2009 ble det mulig
å anmelde enkelte typer tyveri og
skadeverk via Internett, og i 2010 ble
27 800 lovbrudd anmeldt på denne
måten. Etter dette første hele året er
denne muligheten benyttet i stadig
økende grad, og i 2013 ble i alt
44 300 tyverier og skadeverk anmeldt
via Internett.
Det er særlig utvalgte type tyveri som
anmeldes på denne måten, og i 2013
gjaldt dette for blant annet 12 800
grove tyveri fra person på offentlig
sted, 10 600 sykkeltyveri og 17 800
andre simple tyveri. Av alle registrerte
anmeldelser av grove tyveri fra person
på offentlig sted ble da 57 prosent
anmeldt på nett, og for sykkeltyverier
var andelen hele 64 prosent.
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I de aller siste årene har imidlertid antallet anmeldelser og registrerte ofre for
grovt tyveri fra person på offentlig sted vært langt flere enn tidligere. I treårsperioden 2011-2013 ble det i alt registrert hele 67 906 tilfeller av grovt tyveri
fra person på offentlig sted. Dette er over 50 prosent flere enn i den foregående treårsperioden 2008-2010. Det er grunn til å tro at noe av, men langt
fra hele, økningen skjedde fordi ofrene nå har fått muligheten til å anmelde
denne type tyveri via Internett (se tekstboks om anmeldelser på nett).
Ut fra SSBs gjennomgang har denne muligheten først og fremst endret måten
noen typer tyverier og skadeverk anmeldes på. Samlet sett, ut fra resultatene
fra levekårsundersøkelsene og innholdet i anmeldelsene til politiet, ser det
ikke ut til at tyveriofre i perioden 2011-2013 hadde en vesentlig større tilbøyelighet til å anmelde enn i årene før. For enkelte typer tyveri ser det imidlertid
ut til at muligheten for å anmelde via nettet også har medført at en noe større
andel av slike tyveriofre anmelder.
Selv om noen former for tyveri bidrar til at omfanget av lovbrudd og ofre fortsatt er stort, medfører den betydelige nedgangen som har vært av innbrudd i
biler og hjem, at det samlet sett har vært en positiv utvikling for folk flest.
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Flere folk – enda flere tyverier
Mye på grunn av det store omfanget av vinningskriminalitet er Oslo det fylket
der det er registrert klart flest lovbrudd, både i antall og i forhold til innbyggertall. I 2013 var det 48 000 anmeldte tyverier og andre vinningslovbrudd
som hadde skjedd i hovedstaden. Med 76,9 vinningslovbrudd per 1 000
innbyggere har Oslo mer enn dobbelt så stort omfang som Hordaland og
Vest-Agder – fylkene med nest mest anmeldt vinningskriminalitet. Sogn og
Fjordane hadde det klart laveste nivået, med 9,3 anmeldte vinningslovbrudd
per 1 000 innbyggere.

Figur 7. Anmeldt vinningskriminalitet,
etter folkemengde i gjerningskommune.1
Personoffer for vinningskriminalitet, etter
folkemengde i bostedskommune og
utsatt i egen bostedskommune.2 2013
Folkemengde
i kommunene:
0-1 999
2 000-4 999
5 000-9 999

Anmeldt vinningskriminalitet,
gjerningskommune

Alle
kommuner

10 000-19 999

Både ut fra levekårsundersøkelsene og anmeldelsesstatistikkene vet vi at det
også er mer generelle og klare sammenhenger mellom omfanget av tyverier
og hvor tett folk bor. Det er i de mest folkerike kommunene og de største
tettstedene at flest vinningslovbrudd begås – og det er de som bor i disse kommunene som er mest utsatt.
Anmeldelsene til politiet i 2013 viser også at det kun var 26 prosent av ofrene
bosatt i de mest folkerike kommunene som hadde blitt utsatt for tyveri utenfor
sin hjemstedskommune. Den tilsvarende andelen blant ofrene bosatt i de minst
befolkede kommunene var 65 prosent (se figur 7). Forholdsvis mange ofre som
er bosatt på mindre steder, blir da frastjålet ting når de er i en av de 13 største
norske kommunene, det vil si de kommunene i landet som har mer enn 50 000
innbyggere (ofre for anmeldte lovbrudd 2009-2013; Stene og Lid 2009).

20 000-29 999
30 000-49 999
50 000 og over
0
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0-1 999
2 000-4 999
5 000-9 999

Kriminalstatistikkene for de enkelte kommunene viser også at disse statistiske sammenhengene har noen klare unntak, som regel for steder med svært
mange besøkende. Enkelte turistkommuner, og sentrumskjernene i de største
byene, har langt høyere tyveritall sammenliknet med andre tilsvarende små
kommuner eller andre bydeler (Anmeldte lovbrudd 2007-2013; Styrings- og
informasjonshjulet 2008).
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Offer for vinningskriminalitet,
bostedskommune
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kommuner
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Bostedets sentralitet har også en stor betydning for hvor stor andel av befolkningen som utsettes for tyveri og andre vinningslovbrudd. For eksempel var
det i anmeldelsene i 2013, relativt til de aller fleste andre fylker, lite vinningskriminalitet som skjedde i Akershus. Akershus var likevel det fylket som
hadde den nest største andelen av befolkningen som var utsatt for vinningskriminalitet.

10 20 30 40 50
Per 1 000 innbyggere

10 20 30 40 50
Per 1 000 innbyggere
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Utsatt i egen bostedskommune
Utsatt utenfor egen bostedskommune
1
N = 170 911, utland (eller uoppgitt kommune) =
13 395.
2
N = 121 020, utland (eller uoppgitt kommune) =
1 720.
Kilde: Anmeldte lovbrudd, og Ofre for anmeldte
lovbrudd, Statistisk sentralbyrå.

Vold og trusler skjer oftere enn tyverier
Både spørreundersøkelser og kriminalstatistikkene viser at det er klart flest
personer som utsettes for tyveri. Hele 70 prosent av alle personofrene i de
anmeldte lovbruddene i 2013 var utsatt for tyveri og annen vinningskriminalitet (se figur 4). Det er imidlertid også slik at ofrene for tyveri sjelden utsettes for flere slike lovbrudd i løpet av ett år. I Levekårsundersøkelsen 2012 ble
det kartlagt gjennomsnittlig 1,2 tilfeller av tyveri eller skadeverk blant disse
ofrene.
De som utsettes for vold eller trusler om vold, opplever langt oftere flere tilfeller. I den siste undersøkelsen er det kartlagt i gjennomsnitt 2,2 tilfeller av vold
eller trusler for hvert av disse ofrene. I levekårsundersøkelsene er det dermed
kartlagt like mange tilfeller av vold og trusler som tyveri og skadeverk. Noen
av disse tilfellene er rene skadeverk uten at noe er stjålet. Resultatene fra
denne undersøkelsen gir derfor grunnlag for å si at hendelser med vold eller
trusler om vold samlet sett forekommer oftere i Norge enn tyverier.
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Figur 8. Anmeldt voldskriminalitet, etter
type voldslovbrudd
Per 1 000 innbyggere
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Kilde: Anmeldte lovbrudd, Statistisk sentralbyrå.

Like mange, men en mindre andel, voldsofre
Både kriminalstatistikken og offerundersøkelsene viser et stabilt voldsnivå
i det første tiåret på 2000-tallet. Ut fra levekårsundersøkelsene på 1980-tallet og en nærmere analyse av de registrerte anmeldelsene på 1990-tallet ser
denne stabiliteten ut til å ha vart enda lenger tilbake i tid (Lid og Stene 2011).
I Levekårsundersøkelsen 2012 var det 4,3 prosent av den voksne befolkningen i alderen 16 år og over som oppga at de i løpet av det siste året var utsatt
for ett eller flere tilfeller av vold eller trusler om vold. Dette tilsier at om lag
170 000 personer opplever vold eller trusler hvert eneste år, hvorav mer enn
halvparten blir utsatt for minst ett tilfelle av vold. Tilsvarende 55 000 av disse
får synlige merker eller kroppsskader av den volden de blir utsatt for. Dette
er noe færre enn i 2007, og denne nedgangen skyldes utelukkende en mindre
andel av ofre for vold og trusler blant ungdom i alderen 16-24 år – spesielt
blant menn. For alle i de eldre aldersgruppene, både kvinner og menn og for
både vold og trusler, var det små eller ingen endringer fra 2007 til 2012.
Av alle volds- og trusselhendelser kartlagt i Levekårsundersøkelsen 2012 fikk
politiet kjennskap til 35 prosent. Dette er en noe høyere andel enn i de foregående undersøkelsene hvor dette er kartlagt. Sammenliknet med tidligere år er
det i 2007 og 2012 relativt høye andeler som også oppgis å være anmeldt, det
vil si 18 prosent av alle voldstilfellene og en firedel av alle truslene.
Siden tusenårsskiftet har det totale omfanget av anmeldt voldskriminalitet
vært stabilt på rundt 5,5 per 1 000 innbyggere, når vi tar høyde for befolkningsøkningen. I de aller siste årene har antallet anmeldte voldslovbrudd
heller ikke økt like mye som befolkningen har økt, og i 2013 var det i alt 5,3
voldslovbrudd per 1 000 innbyggere i Norge (se figur 8).
Nye grupper av voldsofre synliggjort i anmeldelsene
Fordelingen på type voldskriminalitet har av flere grunner endret seg i anmeldelsene de siste årene. Sammenliknet med begynnelsen av 2000-tallet er det i
dag noe færre trusler, og noe flere tilfeller av fysisk vold – når vi ser mishandling i familieforhold, vold mot offentlig tjenestemann og forbrytelser mot liv,
legeme og helbred samlet. Etter ny lov om mishandling i familieforhold (fra
2006) har det også vært en omfordeling i registreringen av typer voldslovbrudd, med en økning i anmeldte tilfeller av mishandling i familieforhold og
en nedgang for de andre typene voldslovbrudd (se figur 8). I tillegg til denne
omfordelingen har den nye loven også medført at nye grupper av voldsofre nå
blir registrert i politiets straffesaksregister, og dermed blir synliggjort i kriminalstatistikkene som bruker disse opplysningene som kilde.
I 2013 ble over 26 900 voldslovbrudd anmeldt, hvorav 7 300 var trusler, og
nesten 19 000 tilfeller var fysisk vold. Som den største typen av fysisk vold
ble det i 2013 registrert nesten 11 800 legemsfornærmelser. I tillegg ble det
registrert 2 550 tilfeller av den mer alvorlige voldstypen legemsbeskadigelse.
Samlet sett ble det i 2013 også anmeldt over 2 800 tilfeller av mishandling i
familieforhold, hvor de aller fleste av disse var fysisk mishandling, og 51 var
grov mishandling.
I alt var over 23 600 personer registrert som ofre for voldskriminalitet i
2013. Dette er om lag like mange som i 2011 og 2012, og noe flere enn i de
tre-fire foregående årene. I disse årene har altså det totale antallet anmeldte
voldslovbrudd, og enda mer det totale antallet voldsofre, økt noe. Voldsofrene
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i dag er imidlertid ikke helt de samme gruppene av befolkningen som for kun
få år siden.
Mindre ungdomsvold, men unge voksne fortsatt mest utsatt
I alle levekårsundersøkelsene er andelen voldsofre langt høyere blant de
yngste enn blant de eldre, både menn og kvinner. I den siste undersøkelsen i
2012 hadde nesten 6 prosent av alle i aldersgruppen 16-24 år – med en klar
overrepresentasjon av menn – opplevd å bli utsatt for vold i løpet av det siste
året. Jo eldre man er, desto mindre risiko er det for å bli voldsoffer, og blant
dem i alderen 67 år og eldre er det i Levekårsundersøkelsen 2012 kartlagt
svært få voldsofre.
I anmeldelsene til politiet kommer det også tydelig frem at risikoen for å bli
utsatt for voldskriminalitet er aller høyest i løpet av de første årene etter at
man er blitt myndig. Dette gjelder for både menn og kvinner, men for unge
mennesker er risikoen for menn betydelig høyere enn for kvinner. Fra tidlig i
20 års alderen reduseres utsattheten for voldslovbrudd med stigende alder,
og det gjelder for begge kjønn. Også ifølge anmeldelsene til politiet har det de
siste årene vært en betydelig nedgang i andelen voldsofre blant unge voksne
– størst for menn, men også betydelig for kvinner. For eksempel ble en langt
lavere andel av 18-19 åringene registrert som voldsofre i 2013 enn i 2006,
som vist i figur 9.

Figur 9. Personoffer for voldskriminalitet,
etter ettårig alder
Per 1 000 innbyggere
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Kilde: Ofre for anmeldte lovbrudd,
Statistisk sentralbyrå.

Menn og kvinner ofre for ulike typer vold
Levekårsundersøkelsene viser noen klare forskjeller i hvilken type vold menn
og kvinner blir ofre for. Vold mot menn utøves langt oftere ute på offentlige
steder, på nattetid, i helgene og av en ruspåvirket person. I tillegg utøves halvparten av alle voldsepisoder mot menn av en helt ukjent gjerningsperson.
En langt større andel av voldstilfellene mot kvinner skjer på arbeidsplassen
eller i private bomiljø, og av ikke-ruspåvirkede gjerningspersoner. I 2012-undersøkelsen av hele den voksne befolkningens utsatthet for lovbrudd var det
en spesielt stor andel av alle voldstilfeller mot kvinner som hadde skjedd på
arbeidsplassen eller lærestedet. At sysselsatte kvinner utsettes for mer vold og
trusler på arbeidsplassen enn sysselsatte menn, fremgår også av Levekårsundersøkelsen om arbeidsforhold og arbeidsmiljø 2013.
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Figur 10. Personoffer etter utvalgte type hovedlovbrudd (vold) og kjønn
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Kilde: Ofre for anmeldte lovbrudd, Statistisk sentralbyrå.

Figur 11. Voldskriminalitet anmeldt, etter
gjerningssted (fylke og kommune
størrelse). 2013
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Kartgrunnlag: Kartverket.
Kilde: Anmeldte lovbrudd, Statistisk sentralbyrå
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Først flere kvinner, så flere barn
Antallet kvinner registrert som voldsofre økte hele 17 prosent fra 2005 til
2010. Nesten hele denne økningen skjedde fordi flere voksne kvinner anmeldte mishandling i familieforhold (se figur 10 og Lid og Stene 2011). Etter
dette har antallet voksne kvinner som anmelder denne type vold, ikke økt, og
hvert år i perioden 2010-2013 har det vært 1 300-1 400 kvinner i alderen 20
år og over.
Antallet registrerte ofre for mishandling i familieforhold fortsatte imidlertid
å øke i årene fra 2010 til 2013, med over 30 prosent. Dette skjedde fordi flere
barn og ungdom ble registrert som ofre i saker med familievold. I 2010 ble
det registrert i alt 1 000 barn og unge i alderen 0-19 år i denne typen saker,
og i 2013 var antallet i denne aldersgruppen nesten doblet – til 1 900. Blant
disse er det om lag like mange gutter og jenter. At disse barna er kommet med
i voldsstatistikken de aller siste årene, har bidratt til at det samlede antall
voldsofre blant kvinner har økt ytterligere – og at antall voldsofre blant menn
har holdt seg oppe på samme nivå som før (se figur 10).
Fra å ha vært en nærmest ikke-eksisterende gruppe i voldsanmeldelsene i
årene før 2006 har med andre ord disse nye lovbruddene og politiets praksis i
registreringen av disse – spesielt i de aller siste årene – gjort at barn nå er blitt
en synlig og betydelig gruppe blant voldsofrene i dagens kriminalstatistikker
(se figur 9).
Finnmarkinger og byer mest voldsbelastet
Finnmark og Oslo er de gjerningsfylkene, relativt til folkemengden, som i
alle år har hatt mest anmeldt voldskriminalitet. Ifølge anmeldelsene i 2013
skjedde det henholdsvis 8,6 og 8,3 voldslovbrudd per 1 000 innbyggere i disse
to fylkene (se figur 11). Dette gjelder også for hvor ofrene bor, men da skiller
finnmarkingene seg mer ut som de mest voldsutsatte – med 7,8 voldsofre
per 1 000 innbyggere i 2013, mens det tilsvarende tallet for Oslo var 6,1. Det
er også en høy andel voldsutsatte i en del andre mindre kommuner utenfor
Finnmark, og dette medfører blant annet at andelen voldsofre i noen mindre
sentrale kommuner (sentralitetsnivå 11) er like høy som i de mest sentrale
landsdelssentrene. Det er også slik at det skjer relativt få voldshendelser i de
mest bynære kommunene, det vil si på nivå med de aller minst sentrale strøk i
Norge (se figur 12).
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Til tross for at en del kommuner, spesielt i de nordligste fylkene, skiller seg
ut – er det ifølge anmeldelsesstatistikkene også mer generelle sammenhenger mellom vold og urbanitet. For eksempel er det i kommuner med mer enn
50 000 innbyggere, det vil si de 13 største kommunene i landet, registrert
om lag dobbelt så mange voldslovbrudd per innbygger som i de minst befolkede kommunene (se figur 11). De fleste blir utsatt på hjemstedet, og ut fra
anmeldelsene i 2013 ble kun 17 prosent av voldsofrene som var bosatt i de
største kommunene, utsatt utenfor sin hjemstedskommune. Denne andelen
blir imidlertid større jo mindre innbyggertallet er, og den tilsvarende andelen
i de minste kommunene er 41 prosent.

Figur 12. Personoffer for voldskriminalitet,
etter sentralitet (4- og 9-delt) til bostedskommune1 og utsatthet i egen bostedskommune.2 2013
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Minst sentrale
Mindre sentrale
Noe sentrale
Sentrale
Kommuners sentralitet, 9-delt versjon
Minst sentrale (01)
Minst sentrale (02)
Mindre sentrale (11)
Mindre sentrale (12)
Noe sentrale (21)
Noe sentrale (22)
Sentrale (31)
Sentrale (32)
Sentrale (33)

Statistikkene som fordeler voldens geografi på forskjellige måter, som illustrert i figur 11 og figur 12, viser at det i noen sammenhenger kan være vel
så fruktbart å forstå vold som et hjemsteds- eller landsdelsproblem – som
et urbant problem. Tilsvarende viser kartlegginger av for eksempel narkotikalovbrudd og seksuallovbrudd at valget av regional inndeling – og hvor
detaljert man deler inn de forskjellige ofrene og typene av lovbrudd – er helt
avgjørende for vår geografiske forståelse av disse problemene (Stene og Lid
2009; Lid og Stene 2010 og 2011; Anmeldte lovbrudd 2009-2013; Ofre for
anmeldte lovbrudd 2009-2013).
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Om definisjon av Sentralitet, se Lid og Stene 2011.
N = 23 649, utland/uoppgitt kommune = 405
Kilde: Ofre for anmeldte lovbrudd,
Statistisk sentralbyrå
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Flere tall og årganger
For flere tall se indikatortabellen,
nå publisert kun i nettutgaven av
Samfunnsspeilet:
http://www.ssb.no/sosiale-forhold-ogkriminalitet/artikler-og-publikasjoner/
sosiale-indikatorer
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Internett – viktig arena for deltakelse
Nordmenn er aktive i det sivile samfunn, men svikter politikken. Mens 18 prosent av
den voksne befolkningen er aktivt med i idrettslag, er 3 prosent med i politiske organisasjoner. Samtidig er Internett en viktig arena for deltakelse. En av ti har uttalt seg om
en bestemt sak på nettet i 2011. Mange, særlig yngre, foretrekker å skrive innlegg i en
nettavis eller blogg når de vil fremme sine synspunkter. Internett har også gitt grupper
med lavere utdanning en påvirkningskanal som er mer tilgjengelig enn trykte medier.
Lene Sandvik

Tall for 2014
Nyeste tall for organisasjonsdeltakelse
er publisert etter at denne utgaven
av Samfunnspeilet gikk i trykken.
Se www.ssb.no under statistikken
organisasjonsaktiviteter, levekårs
undersøkelsen, 2014.

En deltakende befolkning er en forutsetning for et velfungerende og inklude-

rende samfunn. Å være deltakende er et vidt begrep og inkluderer her både
deltakelse i politiske og frivillige organisasjoner samt foreninger. Deltakelse
har også en positiv effekt på individers liv. Organisasjoner tilbyr medlemmene
et utvidet sosialt nettverk, og bidrar dermed til å øke den enkeltes sosiale
kapital. Politiske og frivillige organisasjoner er sentrale påvirkningskanaler,
hvor deltakelse åpner for innflytelse på de ulike sfærene i samfunnet.
Flere kvinner går til valgurnene
Et representativt demokrati forutsetter at alle grupper i befolkningen benytter seg av de ulike påvirkningskanalene i det politiske systemet. Kanalene for
politisk påvirkning er mange. Den mest direkte formen for politisk påvirkning
er å stemme fram folkerepresentanter ved kommune- og stortingsvalg.
Ved stortingsvalget i 2013 var valgoppslutningen på 78 prosent (valgundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå). Dette er en økning på 2 prosentpoeng fra
forrige stortingsvalg. Fremgangen er mest merkbar for kvinner. 80 prosent av
kvinnene og 77 prosent av mennene stemte ved valget i 2013 (se figur 1).
Flere studier har påvist en sammenheng mellom høyere utdanning og politisk
deltakelse (Tenn 2007). Valgundersøkelsen fra 2013 bekrefter denne sam-

Figur 1. Valgdeltakelse for stemmeberettigede ved stortingsvalg, etter kjønn,
utdanning og alder
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menhengen. Dess høyere utdanning, dess flere stemmer ved stortingsvalg.
Utdanningseffekten er særlig stor blant voksne i alderen 22-60 år. Fem av ti i
aldersgruppen 30-39 år som kun har fullført grunnskolen, stemte ved forrige
valg. Blant samme aldersgruppe med universitets- og høgskoleutdanning
stemte drøye ni av ti ved forrige stortingsvalg.
Aktive i sivilsamfunnet, men ikke i politikken
I tråd med den finske sosiologen Erik Allardts velferdsteori er deltakelse i politiske og frivillige organisasjoner også av betydning for individenes levekår (Allardt 1975). Gjennom å delta aktivt kan enkeltindivider påvirke beslutninger
som har direkte innflytelse på deres eget liv. Som medlem i en fagforening kan
man påvirke beslutninger som omhandler arbeidshverdagen, og som medlem i
et politisk parti har man innflytelse på samfunnsutviklingen generelt.
Organisasjoner er i Norge ansett som en sentral del i utviklingen av velferdssamfunnet, og en høy organisasjonsdeltakelse oppfattes som en indikator på
et godt samfunn (Barstad og Hellevik 2004). Organisasjonsdeltakelsen er
jevnt høy i Norge og Norden sammenlignet med andre europeiske land (Thorsen 2011). Syv av ti nordmenn var i 2011 medlem av en frivillig eller politisk
organisasjon, og nær halvparten er aktive medlemmer.
Selv om organisasjonsdeltakelsen totalt sett har vært høy og stort sett uendret
siden 1980, har det likevel skjedd en endring i hvilke organisasjoner nordmenn deltar i. I løpet av 1980-tallet opplevde politiske partier en medlemsflukt, samtidig som idrettslag økte antall medlemmer (Barstad og Hellevik
2004). I 2011 var snaut en av ti nordmenn med i et politisk parti, mens drøyt
en av fire var med i et idrettslag. Også aktivitetsnivået er betydelig lavere for
partimedlemmer enn for medlemmer i idrettslag, hvor 18 prosent er aktive.
Kun 3 prosent av den norske befolkningen er partipolitisk aktive.
Aktivitetsnivået i fagforeninger og yrkesorganisasjoner har også avtatt noe
siden 1980. Mens to av ti sysselsatte var aktive medlemmer på 1980-tallet,
er drøye en av syv aktive i perioden 2001-2011. Nedgangen i aktivitetsnivået
har utelukkende funnet sted blant menn, mens det for kvinner har vært et
lite oppsving. En av fire menn og en av ti kvinner var aktive i en fagforening
i 1980. I 2011 var menn og kvinner like aktive. En sannsynlig forklaring er
kvinners stadig økende deltakelse i yrkeslivet.
Unge velger Internett
Den lave deltakelsen i politiske partier er ikke bare betenkelig for individuell
innflytelse eller de politiske partienes overlevelse, men også for det levende
demokratiet. Politisk partideltakelse er en arena hvor individer og grupper i
befolkningen har makt og innflytelse over samfunnet (Normann 2008). Det
finnes likevel andre måter å påvirke beslutninger enn gjennom partipolitisk
aktivitet.
Levekårsundersøkelsen foretatt av Statistisk sentralbyrå i 2011 (se tekstboks
om datagrunnlaget) kartlegger andre, mer moderne former for politisk aktivitet i tillegg til de tradisjonelle. Det ser ut til at de yngre velger mer ukonvensjonelt. Tilbøyeligheten til å skrive et innlegg på Internett, i en blogg eller i en
nettavis, for å påvirke en bestemt sak er langt større blant unge. En av ti unge
har også deltatt i en demonstrasjon. Dette er en dobbelt så stor andel som for
befolkningen samlet.
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Datagrunnlaget
Levekårsundersøkelsen EU-SILC, 2011
Levekårsundersøkelsen EU-SILC (Survey on Income and Living Conditions)
er en årlig utvalgsundersøkelse som
gjennomføres av Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen består av en
fast kjerne av spørsmål forordnet av
Eurostat. Fra og med 2011 suppleres
den faste delen med ulike roterende
nasjonale tema. I 2011 var teamet
friluftsliv, organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, og
4 864 personer ble intervjuet.
Undersøkelsen er representativ for
den voksne befolkningen (16 år og
eldre) i Norge, som ikke bor på institusjon. Til undersøkelsen knyttes også
en rekke opplysninger fra registre,
blant annet om inntekt og utdanning.
For mer informasjon, se Vrålstad mfl.
2012.
Levekårsundersøkelsen 2012 om
helse, omsorg og sosial kontakt
Levekårsundersøkelsen om helse er en
tverrsnittsundersøkelse som Statistisk
sentralbyrå har gjennomført i 1998,
2002, 2005, 2008 og 2012. Undersøkelsen gir opplysninger om egenvurdert helse, sykdom, funksjonsevne,
levevaner, bruk av helsetjenester,
omsorg og sosial kontakt. I 2012 var
det 6 186 som svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen er representativ
for den voksne befolkningen (16 år
og eldre) i Norge, som ikke bor på institusjon (Amdam og Vrålstad 2014).
Stortingsvalget, valgundersøkelsen, 2013
Valgundersøkelsen er en utvalgs
undersøkelse som bygger på intervjudata med 1 727 personer.

Definisjon av bostedsstrøk
Personer er gruppert etter om de bor
i spredtbygd strøk eller i tettbygd
strøk i bestemte størrelsesgrupper.
Som spredtbygd strøk regnes foruten
all spredt bosetting, også husklynger
med færre enn 200 bosatte. Tettbygd strøk er område med minst 200
bosatte der avstanden mellom husene
som hovedregel ikke overstiger 50
meter. Fram til 2011 ble opplysningen
om type bosted samlet inn i intervjuet, men fra og med 2011 har den
blitt hentet fra register.
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Figur 2. Andel personer som har deltatt i
ulike aktiviteter for å påvirke en sak, etter
kjønn. 2011
Har deltatt i lovlig
offentlig demonstrasjon

Direkte kontakt med en politiker eller en tjenestemann er den mest foretrukne kanalen for å påvirke en bestemt sak for både kvinner og menn. Menn
har likevel betydelig større tilbøyelighet til å ta direkte kontakt. Det er også
en større andel menn som skriver innlegg i en avis eller et tidsskrift, eller som
uttrykker seg gjennom blogginnlegg eller nettavis.
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Kilde: Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2011,
Statistisk sentralbyrå.

Figur 3. Andel personer som har deltatt i
ulike aktiviteter for å påvirke en sak de
siste tolv månedene, etter utdanning.
2011

Internett åpner nye muligheter
Personer med høyere utdanning er overrepresentert i de ulike politiske
påvirkningskanalene sammenlignet med personer som har lavere utdanning.
Andelen som har skrevet innlegg i en avis eller et tidsskrift, kontaktet en politiker eller ytt frivillig innsats i et parti eller en organisasjon, øker med utdanningsnivået (se figur 3).
Forskjellene som skyldes utdanning, forsvinner derimot helt når vi ser på andelen som skriver innlegg på Internett i form av blogg eller i et nett-tidsskrift.
Hele 13 prosent av dem med grunnskole som høyeste fullførte utdanning,
like stor andel som for gruppen med lang universitetsutdanning (fire år eller
mer), har benyttet seg av Internett som påvirkningskanal.
I alderen 25-44 år er andelen som skriver innlegg på Internett, betydelig
høyere blant dem med grunnskole som høyeste fullførte utdanning enn blant
dem med lang universitetsutdanning, henholdsvis 25 og 14 prosent. Til sammenligning er det dobbelt så stor andel med høyere utdanning som skriver
innlegg i avis eller tidsskrift. Gjennom Internett får dermed en gruppe som
generelt har hatt lavere politisk deltakelse, mulighet til å delta i og påvirke
samfunnet.

Har deltatt i lovlig
offentlig demonstrasjon

Har ytt frivillig innsats
i parti, organisasjon
eller gruppe

Når vi sammenligner kvinner og menn med samme utdanningsnivå, forsvinner ikke tendensen til at menn i større grad uttrykker sine politiske meninger
på Internett. Ser vi på kontakt med en politiker, er det kun blant dem med
lang universitets- og høgskoleutdanning at man ikke finner en statistisk sikker
kjønnsforskjell.
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Kilde: Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2011,
Statistisk sentralbyrå.
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Kvinner demonstrerer, menn diskuterer
Ser vi bort fra valgdeltakelse, er menn i noe større grad enn kvinner politisk
aktive, og forskjellene øker noe med alderen. Den eneste kanalen for politisk
deltakelse hvor kvinner er noe mer med enn menn, er offentlige demonstrasjoner (se figur 2).

Folk på bygda er mer aktive
Partipolitisk deltakelse er vesentlig høyere i spredtbygde strøk. Mens kun 5
prosent av dem som bor i en storby, er medlem av et parti, er andelen medlemmer mer enn dobbelt så stor i spredtbygde områder. Og selv om andelen
fortsatt er liten, 4 prosent, er andelen aktive partimedlemmer dobbelt så stor
i spredtbygde områder som i tettbygde (se tekstboks for definisjon av bostedsstrøk). Folk på bygda har også en lavere terskel enn byfolket for å ta direkte
kontakt med en politiker når de vil påvirke en bestemt sak.
Andel av befolkningen som påtar seg gratis arbeid for organisasjoner, øker jo
mer spredtbygd området blir, fra 35 prosent i de mest tettbygde stedene til 45
prosent i de mest spredtbygde. I byene er det likevel en større andel som skriver innlegg på Internett (13 prosent) og deltar i offentlige demonstrasjoner (8
prosent) enn i spredtbygde strøk, der tilsvarende andeler er 9 og 5 prosent.
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Menn velger friluftsliv, kvinner kultur
Friluftslivet opptar en stadig større del av befolkningen,
men det gjelder mer for menn enn for kvinner. To av
ti menn er medlem i enten et turlag eller en jeger- eller fiskerforening, og en av ti er aktiv medlem. Menn
dominerer også innenfor idrettsforeninger og idrettslag,
både i medlemskap og aktivitetsnivå. En av tre menn har
medlemskap i en idrettsorganisasjon, og to av ti medlemmer anser seg selv som aktive. Blant kvinner gjelder det
for henholdsvis to av ti og en av syv.
Totalt sett er kvinner omtrent like organiserte og aktive
som menn, bare i litt andre typer organisasjoner. Mens
menn er aktive i organisasjoner innenfor friluft eller
idrettsforeninger, bruker kvinner i noe større grad tiden
sin på kulturelle eller idealistiske formål. I 2011 var 8
prosent av norske kvinner aktive medlemmer i ideelle organisasjoner som arbeider med miljø, menneskerettigheter og humanitære spørsmål. Tilsvarende andel for menn
er 5 prosent. Kvinner er også mer interessert i musikk,
teater og kunst. 12 prosent av kvinner er aktive medlemmer i en organisasjon for kulturaktiviteter, sammenlignet
med 9 prosent av menn.
Menn og kvinner er derimot like mye med i pasient- eller pårørendeforeninger, og andre helseorganisasjoner.
I motsetning til idrettsorganisasjoner øker også engasjementet i helsespørsmål med alderen. Mens kun 1 prosent
av medlemmer i helseorganisasjoner i alderen 16-24 år
er aktive, er hele 8 prosent av medlemmer over 66 år
aktive.
Blod tykkere enn vann?
Vi dyrker våre vennskap, men er ikke like flinke til å
pleie våre familiekontakter, viser Levekårsundersøkelsen
2012. Mens nærmere ni av ti nordmenn ofte møter vennene sine, møter kun seks av ti sine søsken ofte. Vi har
også mindre samvær med våre foreldre enn vi har med
våre venner. En av fire møter sine foreldre sjeldnere enn
en gang i måneden. Søskenkontakten blir også mindre
jo eldre man blir, halvparten av alle over 66 år som har
søsken i live, møter dem sjelden. Derimot har vi noe mer
fysisk nærvær med både våre foreldre og våre barn jo
eldre vi blir.
At så mange nordmenn sjelden møter familien sin, kan
forklares med at familiemedlemmer ikke nødvendigvis
bor i nærheten av hverandre. Avstanden gjør tradisjonell
kontakt vanskeligere. Det finnes i dag alternative måter
å holde kontakten på, for eksempel gjennom e-post og
Skype. Ved også å kartlegge sosial kontakt via e-post,
telefon og Internett, viser Levekårsundersøkelsen 2012
at vi har nesten like mye kontakt med våre foreldre som
vi har med våre venner.
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Figur 4. Andel personer som har lite kontakt og fysisk nærvær
med familie og gode venner, etter utdanningsnivå. 2012
Lite kontakt med gode venner
via telefon, e-post, Internett eller lignende
Lite kontakt med søsken
via telefon, e-post, Internett eller lignende
Lite kontakt med foreldre
via telefon, e-post, Internett eller lignende
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Kilde: Levekårsundersøkelsen 2012 om helse, omsorg og sosial kontakt,
Statistisk sentralbyrå.
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Figur 5. Andel personer med lite sosial kontakt, etter alder. 2012
Kjenner ingen i nabolaget så godt
at man besøker hverandre av og til
Andre viser liten eller ingen interesse
for det en gjør

Også når vi ser på forskjellene mellom høyt og lavt
utdannede, er det viktig å inkludere andre mål for sosial
kontakt enn fysisk samvær. Ser vi på hvor ofte man møter
familiemedlemmer, finner vi en klar nedgang med høyere utdanning (se figur 4). Ser vi derimot på andre former
for kontakt med familien, slik som telefon og Internett, er
tendensen motsatt. Jo høyere utdanning, jo mer kontakt.
Lite annerkjennelse etter fylte 66 år
Behov for nærhet og samhørighet er grunnleggende
menneskelige behov. Anerkjennelse er også viktig, da det
er sentralt for menneskets selvfølelse (Maslow 1943).
Heldigvis opplever de aller fleste i Norge at de blir sett
av andre. Eldre og personer utenfor arbeidslivet skiller
seg i midlertid ut. Dobbelt så stor andel av eldre over 66
år opplever at andre viser liten interesse for det de gjør,
sammenlignet med befolkningen for øvrig (se figur 5).
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Kilde: Levekårsundersøkelsen 2012 om helse, omsorg og sosial kontakt,
Statistisk sentralbyrå.

Figur 6. Andel personer med lite sosial kontakt, etter selvdefinert
økonomisk status. 2012
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Yrkesaktivitet viktig for sosial kapital
Personer som står utenfor arbeidslivet, skårer lavere på
de aller fleste indikatorene for sosial kapital sammenlignet med yrkesaktive. Foruten familiekontakt, hvor
kun to av ti arbeidsledige og to av ti uføre ser foreldrene
sine sjelden, har manglende yrkestilknytning en negativ
effekt på sosial kontakt. Tre ganger så stor andel arbeids
ledige som i befolkningen generelt opplever at andre ikke
viser særlig interesse for hva de driver med (se figur 6).
Arbeidsledige og uføre har i mye mindre grad kontakt
med venner sammenlignet med befolkningen generelt.
Det er også betydelig større andel arbeidsledige og uføre
som ikke har en fortrolig venn. Denne gruppen har også
større vanskeligheter med å få hjelp fra naboer sammenlignet med personer som har yrkestilknytning.
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Kilde: Levekårsundersøkelsen 2012 om helse, omsorg og sosial kontakt,
Statistisk sentralbyrå.
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Det er også en større andel eldre enn yngre som kun
kjenner opptil to personer som de kan regne med, hvis de
skulle oppleve personlige problemer. Hele tre av ti eldre
kjenner ingen i nabolaget så godt at det er naturlig å gå
på nabobesøk. Likevel er tendensen at jo eldre en blir, jo
bedre kontakt har man med sine naboer. På den annen
side er andelen eldre som har vanskeligheter med å få
hjelp fra sine naboer, større enn for de yngre.
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35

Menn og kvinner like gode på vennekontakt
Resultater fra Levekårsundersøkelsen 2008 viste at menn
hadde mindre samvær med venner enn kvinner hadde
(Normann 2010). I kartleggingen av samme tema i 2012
finner vi ikke den samme tendensen. Kvinner og menn
har i like stor grad også kontakt med sine foreldre i 2012.
Tallene for 2012 viser likevel kjønnsforskjeller i sosial
kontakt. I likhet med undersøkelsen i 2008 oppgir menn
i noe større grad at de har liten kontakt med egne barn.
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Mens en av syv kvinner har lite kontakt med egne barn,
gjelder det for to av ti menn. Hele 7 prosent av alle menn,
dobbelt så mange som andelen kvinner, mangler dessuten en fortrolig venn. Kvinner har også lettere for å få
hjelp fra sine naboer. Til gjengjeld er menn noe flinkere
til å pleie søskenkontakten. Mens 39 prosent av norske kvinner møter søsknene sine sjeldnere enn en gang
per måned, gjelder dette 36 prosent av alle menn. Unge
menn er også mindre ensomme enn unge kvinner (Sandnes 2013).
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Reguleringer av arbeidsmarkedet –
ubetinget positivt?
Det er velkjent at reguleringer av arbeidsmarkedet, som minimumslønn og tarifflønn,
kan redusere inntektsforskjeller, men det er kanskje mindre kjent at en stor del av forskjellene i arbeidsledighet mellom land og over tid også kan forklares av de samme reguleringene. Sammenhengen mellom reguleringer, inntektsfordeling og ledighet kan være
påvirket av hvordan reguleringene i arbeidsmarkedet måles.

Victoria Sparrman

Med reguleringer av arbeidsmarkedet mener vi her både direkte reguleringer
som minimumslønn, stillingsvern og nivå på arbeidsledighetstrygd, men også
reguleringer gjennom koordinering av lønnsdannelsen ved at fagforeninger
og arbeidsgiverforeninger samarbeider. Hvordan man definerer eller måler
enkelte av disse begrepene, vil vi komme tilbake til senere i artikkelen.
Reguleringer kan også påvirke inntektsfordelingen på ulike måter (se blant
andre Krugman 1994 og Barth og Moene 2013). For eksempel kan man vise
til at enkelte typer teknologisk framgang øker etterspørselen etter høyt udannede, og at etterspørselen igjen øker inntekten til denne gruppen dersom
arbeidsmarkedet er uregulert. Høyt utdannede personer ligger normalt i de
øverste inntektsklassene slik at inntektsforskjellene øker. På den annen side
kan økt etterspørsel etter høyt utdannet arbeidskraft i land med rigid lønnsstruktur motvirke økende inntektsforskjeller (Krugman 1994).
Eller man kan vise til at land med sterk koordinering i lønnsdannelsen reduserer inntektsforskjellene (Barth og Moene 2013). Mellom land og over tid
er det funnet støtte for at inntektsforskjellene er mindre i land med strengere
reguleringer (for OECD, blant annet Koeniger, Leonardi og Nunziata 2007, og
for USA, Goldin og Katz 2007).
Fra slutten av 1980-tallet har det vært hevdet at de samme reguleringene
har medført store forskjeller i arbeidsledighet mellom OECD-land (Layard,
Nickell og Jackman 1991). En av de mest innflytelsesrike studiene viser at
hele 55 prosent av økningen i ledighet i Europa fra 1960 til 1995 kan forklares med strengere reguleringer i arbeidsmarkedet (Nickell, Nunziata og Ochel
2005).
Små inntektsforskjeller eller lav ledighet?
Dermed kan man tro at vi må velge mellom høy arbeidsledighet og små
inntektsforskjeller eller vice versa. Hvordan kan da Norge kjennetegnes som
et land med både sterke reguleringer av arbeidsmarkedet og lav arbeidsledighet? Det må ses i sammenheng med at effekten av reguleringer er avhengig av
både måten de er innrettet på og hvordan vi måler disse.

Victoria Sparrman har ph.d.grad i samfunnsøkonomi, og er
forsker i Statistisk sentralbyrå,
Gruppe for makroøkonomi.
victoria.sparrman@ssb.no
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Det er flere tiltak som går inn under omfanget av reguleringer i ulike deler
av arbeidsmarkedet. I denne artikkelen ser vi nærmere koordinering, fagforeningstetthet, graden av stillingsvern og arbeidsledighetstrygd som andel
av tidligere inntekt. Et høyt nivå på de tre første tiltakene, koordinering,
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fagforeningstetthet og stillingsvern, innebærer at selve forhandlingsmakten
til sysselsatte er stor, mens høyere ledighetstrygd innebærer at verdien av
ikke å være sysselsatt er høyere. Normalt vil alle reguleringer med unntak
av koordinering og fagforeningstetthet bidra til høyere ledighet og mindre
inntektsforskjeller.
Koordinering av lønnsfastsetterne (det vil si i hvor stor grad de som forhandler om lønn, har felles krav/motkrav) kan bidra til høyere lønnsoppgjør fordi
forhandlingsmakten øker, men dersom oppgjørene er tilstrekkelig koordinerte, kan en koordinering på den annen side bidra til mer moderate lønnsoppgjør fordi de tar hensyn til at det er en avveining mellom høyere lønn
og høyere sysselsetting. En høy grad av koordinering kan dermed bidra til å
dempe lønnsveksten og redusere ledigheten. Det er vanlig å si at lønnsdannelsen i Norge kjennetegnes av en høy grad av koordinering. Hvordan kan vi
si og måle dette?

Forbundsvise oppgjør
På arbeidstakersiden utarbeider hvert
enkelt fagforbund krav og forhandler med motparten for hvert enkelt
tariffområde.
Samordnede oppgjør
Hovedsammenslutningen forhandler
samlet på vegne av alle tilsluttede
fagforbund. Et samordnet oppgjør
forutsetter felles avstemning på
arbeidstakersiden (uravstemning)
over resultatet. Oppgjørene i offentlig
sektor er alltid samordnede.

Lønnsoppgjøret i Norge i 2014 – høyt koordinert
Graden av koordinering i inntektsoppgjørene i Norge avhenger av flere for
hold. Vi har valgt å utarbeide en indeks som beskriver nivå på forhandlingene, statlig innblanding i lønnsoppgjøret, utgangspunktet for samarbeidsklimaet og om kravene i lønnsoppgjørene var omforente på arbeidstaker- og
arbeidsgiversiden. Koordineringsindeksen baserer seg på en studie av Barkbu
(2000) og videreutviklet av Haraldsen (publiseres 2015). For å illustrere
hvordan indeksen tallfestes, benyttes lønnsoppgjøret i 2014 som en illustrasjon.
Nivået på lønnsforhandlingene beskrives med tre forhold: nivå på forhandlinger i privat og offentlig sektor samt rekkefølgen på forhandlingene. I privat
sektor avhenger nivået på forhandlingene av om det er et samordnede eller
forbundsvise oppgjør (se tekstboks). Ved samordnede oppgjør er nivået på
forhandlingene mest sentralisert slik at indikatoren settes lik 1, mens forbundsvise oppgjør, som i 2014, er mindre sentralisert, og indikatoren er lik
0. I offentlig sektor forhandles det alltid sentralt, og verdien av indeksen er
derfor alltid 1.
Rekkefølgen på lønnsforhandlingene bestemmer også nivået på forhandlingene. Det må ses i sammenheng med at rekkefølgen kan ha betydning for
det samlede lønnspresset i økonomien, det vil si hvem som forhandler først
i lønnsoppgjørene. Betydningen av at konkurranseutsatt sektor forhandler
først er omtalt så tidlig som i 1930 (Barth og Moene 2013), men også i 1977
(Aukrust, 1977) og er senere gjentatt i flere dokumenter (blant annet i NOU
2013:13, se tekstboks).
I (NOU 2013:13) omtaler utvalget frontfagsmodellen som en bærebjelke i
lønnsdannelsen i Norge. Grunnen til dette er den normgivende rollen som
forhandlingsområdet som forhandler først har. Dersom partene i lønnsdannelsen følger rekkefølgen, blir verdien lik 1.
Med lik vekt på disse tre elementene blir nivået på denne delen av indeksen
for lønnsforhandlingene i 2014 lik 0,67 (0*1/3+1*1/3+1*1/3 = 0,67).
Statlig innblanding eller ikke?
Den andre delen av koordineringsindeksen dreier seg om hvorvidt oppgjørene er koordinerte gjennom statlig innblanding. Statlig innblanding knytter seg
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Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi
Holden III-utvalget ble oppnevnt
14. desember i 2012 av regjeringen
Stoltenberg II. Utvalget har hatt som
mandat å vurdere erfaringer med
lønnsdannelsen gjennom de tolv
årene som er gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført. Utvalget ble
også bedt om å drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape
utfordringer for norsk økonomi og
lønnsdannelsen framover.
Utvalget samlet seg om 18 punkter
som oppsummerer utvalgets hovedkonklusjoner, og flere av disse omhandler betydningen av det inntektspolitiske samarbeidet mellom partene
i arbeidslivet og myndighetene. (NOU
2013: 13).
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Koordineringsindeksen for
lønnsforhandlingene i 2014
Oppgjørene var forbundsvise. Staten
forhandlet sentralt, og rekkefølgen på
forhandlingene ble fulgt, men samarbeidsklimaet var mindre godt. Derfor
ble nivået på indeksen for lønnsforhandlingene i Norge i 2014 lik 3,85.

til ordning med riksmeklingsmannen, tvungen mekling og rikslønnsnemnd.
Disse ordningene er imidlertid gamle i Norge og daterer seg i stor grad til
perioden rundt første verdenskrig. Indeksen får dermed verdien 1 dersom
statens involvering var avgjørende for at oppgjøret kom i havn, 0,5 dersom
statens innblanding var mindre viktig og 0 dersom staten ikke involverte seg i
oppgjøret. I år involverte staten seg gjennom å snakke med partene og å svare
på utfordringer knyttet til den høye innvandringen. Denne delen av indeksen
får dermed verdi 0,5.
De siste tre delelementene av koordineringsindeksen omhandler hvordan
samarbeidsklimaet var ved oppstart av forhandlingene, siden statens involvering naturlig nok også er avhengig av det. Et godt samarbeidsklima får verdi
1, og tvungen lønnsnemnd får verdi 0. Som et mellomnivå for samarbeidsklimaet har vi antatt at ett brudd og en streik i forhandlingene er lik 0,5, mens
flere runder med riksmeklingsmannen gir verdi lik 0,25.
Det er imidlertid viktig å tenke på at de ulike organisasjonene har ulik størrelse, og at organisasjonene i for eksempel privat sektor er størst når de
forhandler samordnet. Fagforeningene i de samordnede oppgjørene er gruppert slik at LO/NHO-området og stat og kommune vektes med 1/3 hver, og de
resterende fagforeningene vektes med 1/3.
I årets oppgjør vil dermed streik mellom Parat og NHO-luftfart samt mellom
Fagforbundet og NHO Handel og 0,25 i stat og kommune på grunn av lærerstreiken og flere runder med mekling. De resterende organisasjonene var ikke
i streik, og får dermed 1.
Omfanget av koordinering på henholdsvis arbeidstaker- og arbeidsgiversiden
er også viktig for det samlede koordineringsnivået. Her var det relativt klart
at oppgjøret måtte være moderat, og at alle skulle følge rammen, dermed får
hver av disse delene 1 i årets oppgjør.

Figur 1. Utvikling i koordineringsindeks
for Norge, Sverige, Storbritannia og USA
6

Koordinering i ulike land
En detaljert beskrivelse av koordineringsgraden for Norge kan være utfordrende dersom man ønsker å sammenligne flere land. Vi har sammenlignet
indeksen vi nettopp har beskrevet for Norge, med andre land i OECD (se
figur 1).

5
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Indeksen fra OECD definerer koordinering ut fra nivået på forhandlingene og
er på den måten noe mindre detaljert og varierer mindre sammenlignet med
tallet for Norge.
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Kilde: Visser (2011), Barkbu (2000) og videreutviklet
av Haraldsen (publiseres i 2015).
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Det samlede nivået for indeksen i årets oppgjør blir med denne framgangsmåten 3,85 (se tekstboks). Av figur 1 kan vi se at det er litt lavere enn det
historiske nivået for koordinering i Norge. Videre ser vi at det er en stor grad
av koordinering i Norge siden indeksen varierer mellom 3 og 5, og intervallet
for indeksen er mellom 0 og 5.

Over tid viser imidlertid indikatorene i figur 1, koordinering for Norge fra
Visser og Haraldsen, den samme utviklingen, både på nivå og over tid. Figur 1
viser også indikatorer for koordinering fra OECD for USA, Sverige og Storbritannia. USA og Storbritannia har veldig lave nivåer over hele tidsperioden,
mens Sverige har noe høyere nivå. Ifølge økonomisk teori betyr det relativt
høye nivået i Norge isolert sett at vi skal ha mindre lønnsforskjeller og lavere
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ledighet enn de andre landene (se for eksempel Layard
mfl. 1991 eller Barth og Moene 2013). Denne utviklingen
stemmer godt overens med den historiske utviklingen i
disse målene i Norge.
Fagforeninger – færre er med enn i 1960
Betydningen av koordinering, som beskrevet i forrige
avsnitt, kan også avhenge av hvor mange som omfattes av
koordineringen. Omfanget kan beskrives av antall fagforeningsmedlemmer som andel av samlet sysselsetting.
I figur 2 viser vi hvor mange personer som er organisert i
fagforeninger i fire utvalgte OECD-land. Det er betydelige
forskjeller i organisasjonsgraden, men vi ser at organisasjonsgraden er blitt lavere over tid i alle land. Under 20
prosent av arbeidsstokken var organisert i en fagforening i
USA i 2013, mens 55 prosent av alle norske arbeidstakere
og hele 67 prosent alle svenske arbeidstakere var organisert i en fagforening samme år.

Figur 2. Utvikling i fagforeningstetthet i Norge, Sverige,
Storbritannia og USA. Andel av samlet sysselsetting
1,0
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Kilde: Visser (2011).

Når flere arbeidstakere organiserer seg, vil det isolert sett føre til at deres
forhandlingsstyrke øker, som igjen kan føre til høyere lønnspress, høyere
ledighet og større inntektsforskjeller. På den annen side kan flere organiserte
i kombinasjon med koordinering gi samme effekt som sentraliserte lønnsoppgjør. Ved sentraliserte oppgjør veier man høyere lønn mot lavere sysselsetting og høyere ledighet. Effekten av fagforeningsgrad bør altså ikke studeres
isolert, men vurderes sammen med grad av koordinering.
Hva har så endringer i regelverket for midlertidige ansettelser å si for arbeidsmarkedet?
Stillingsvern og inntektsfordeling
Som følge av vikarbyrådirektivet (se tekstboks) og de foreslåtte endringene
i arbeidsmiljøloven (se tekstboks) som gjør det lettere å foreta midlertidige
ansettelser, har interessen for stillingsvern og effekten av reguleringer på
arbeidsmarkedet generelt økt.
Figur 3 viser at det er betydelige forskjeller mellom landene. Høyt nivå på
indeksen tilsier at stillingsvernet er sterkere. Stillingsvernet er nesten fraværende i USA og Storbritannia sammenlignet med Norge og Sverige. Stillingsvernet for midlertidige stillinger i Sverige nærmer seg nivåene i USA og
Storbritannia.
Utviklingen i aggregert nivå på stillingsvern og fordelt på faste og midlertidige kontrakter er vist som en indeks for Norge, Sverige, USA og Storbritannia
i figur 3. På 1960-tallet skyldtes endringer i tallene endringer i stillingsvern
for ansatte med faste kontrakter, mens endringer i den senere tiden i stor grad
følger utviklingen i stillingsvern for midlertidige kontrakter. Det er derfor trolig feil å benytte funn fra undersøkelser på historiske data til å anslå effekten
av endringer i regelverket for midlertidig ansatte med hensyn til arbeidsledighet og inntektsforskjeller.
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Norge

2013

Vikarbyrådirektivet
EUs vikarbyrådirektiv ble vedtatt i
2008 med frist for gjennomføring
5. desember 2011. I Norge vedtok
Stortinget 12. juni 2012 lovendringer
for å gjennomføre direktivet.
Formålet med vikarbyrådirektivet er å
beskytte vikarer og anerkjenne vikarbyråer som arbeidsgivere. Direktivet
krever at det blir innført et likebehandlingsprinsipp, som innebærer at
arbeidstakere som er leid gjennom et
vikarbyrå, skal ha de samme lønns- og
arbeidsvilkår som de ville ha fått ved
direkte ansettelse. Likebehandlingen
skal gjelde arbeidstid, overtid, pauser
og hvileperioder, ferie, fridager, lønn
og utgiftsdekning.
For nærmere omtale, se Arbeids- og
sosialdepartementets nettside.

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven
Regjeringen har foreslått enkelte
endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene omhandler midlertidige ansatte,
likebehandlingsprinsippet og arbeidstidsregler.
For nærmere omtale, se Arbeids- og
sosialdepartementets nettside.
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Figur 3. Utviklingen i stillingsvern for Norge, Sverige, Storbritannia og USA. Indeksen
måler laveste nivå på stillingsvern lik 0 og høyeste nivå lik 5
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Rossvoll og Sparrman 2014 viser at
effekten av stillingsvern for midlertidige og faste stillinger bør deles inn
i to separate indikatorer fordi disse
virker motstridende på inntektsfordelingen. Økt stillingsvern for
midlertidige kontrakter går sammen
med lavere lønnsforskjeller, mens
stillingsvern for fast ansatte går
sammen med større inntektsforskjeller. Det betyr at lettelser i stillingsvern for midlertidig ansatte for å
stimulere til flere jobber samtidig,
har bidratt til å øke inntektsforskjellene.
Cahuc og Postel-Vinay (2002) og
Blanchard og Landier (2002) har
imidlertid vist at redusert stillingsvern for midlertidig ansatte bare
øker andelen midlertidig ansatte,
men ikke at ledigheten går ned for
denne gruppen.

1970

1980

Stillingsvern (midlertidige)
Stillingsvern (regulære)
Stillingsvern
Kilde: Visser (2011).

Figur 4. Utviklingen i arbeidsledighetstrygd som andel av tidligere
inntekt
1,0
0,9

Størrelse på arbeids
ledighetstrygd
1990
2000 2009
Det er også økt interesse og oppmerksomhet rettet mot hvor mye en
person mottar i arbeidsledighetstrygd
gitt at vedkommende blir arbeidsledig. Figur 4 viser utviklingen i ledighetstrygd for Norge, Sverige, USA
og Storbritannia. Vi ser at tallene er
høyere i Norge og Sverige enn i Storbritannia og USA, men
det er verdt å merke seg at ledighetstrygden som andel av
tidligere inntekt har økt en del i USA etter finanskrisen.
Effekten av økt arbeidsledighetstrygd kan innebære at
lønnspresset øker fordi referanselønnen til en arbeidstaker øker. Økt arbeidsledighetstrygd vil derfor isolert sett
føre til økt ledighet.
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Norge

Storbritannia

USA

2013

Samlet effekt av indikatorene
Vi har sett nærmere på koordinering, fagforeningstetthet, stillingsvern og arbeidsledighetstrygd, og vi har
sett at de kan ha en enkelt effekt eller virke sammen på
arbeidsledighet og inntektsforskjeller. Ved å estimere betydningen av hver enkelt arbeidsmarkedsindikator eller
en kombinasjon av disse, kan en vise hvor stor betydning
regulering av arbeidsmarkedet har på arbeidsledighet og
inntektsforskjeller.
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En av de mest innflytelsesrike studiene viser som tidligere nevnt at i Europa kan 55 prosent av økningen i
ledighet fra 1960 til 1995 forklares med et mer regulert
arbeidsmarked (Nickell mfl. 2005). Det finnes også flere
andre artikler om temaet (blant annet O. J. Blanchard,
Jaumotte og Loungani 2013 og Camarero, Josep og
Tamarit 2006) som peker i samme retning. Nymoen og
Sparrman 2014 viser også at det langsiktige nivået på
ledigheten framover vil være forskjellig avhengig av blant
annet reguleringene i arbeidsmarkedet.
Betydningen av reguleringene for inntektsforskjeller
er også undersøkt i flere artikler (Blau og Kahn 1996,
Koeniger mfl. 2007, OECD 2011). Den førstnevnte artikkelen viser at reguleringer er den mest sannsynlige forklaringen til inntektsforskjellene på tvers av stater i USA.
Denne konklusjonen underbygges av resultater i Koeniger mfl. 2007, der man for flere OECD-land finner at
effekten av reguleringer av arbeidsmarkedet går sammen
med lavere inntektsforskjeller for menn i fulltidsstillinger
i perioden 1973-1998.
Disse funnene er i stor grad underbygd i Rossvoll og
Sparrman 2014, som også viser at effekten blir enda
sterkere dersom man tar hensyn til at reguleringer også
påvirker ledighetsraten direkte. Vi finner at grad av
stillingsvern, arbeidsledighetstrygd, tidslengden man
mottar trygd, skatterate, minimumslønn og koordinering
alle har en signifikant dempende effekt på inntektsforskjellene.
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sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/
sosiale-indikatorer

Samfunnsspeilet 5/2014

OECD (2011): An Overview of Growing Income Inequality in OECD Countries:
Main Findings form «Divided We stand.»
Rossvoll, E. M. og Sparrman, V. (2014): Labor Market Institutions and Wage
Inequality in the OECD countries, SSB Working Paper, Forthcoming.
Visser, J. (2011): ICTWSS DataData on Istitutional Characteristics of Trade
Unions, Wage Setting, State Intervension ans Social Pacts in 34 Counties Between
1960 and 2007, Version 3.

85

Siden sist
All ny statistikk publiseres som artikler på ssb.no. Vi presenterer nedenfor et utvalg av disse
artiklene, som er gitt ut etter forrige utgave av Samfunnsspeilet.

18. november
Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske
kyrkja, 1. januar 2014

Fleire medlemmer i trus- og
livssynssamfunna
Trus- og livssynssamfunn utanfor Den
norske kyrkja som får statstilskot,
hadde 587 000 medlemmer per 1.
januar 2014. Det er ein oppgang på 38
000, eller 7 prosent, frå året før.
Av dei 5 109 000 personane som var
busette i Noreg 1. januar 2014, var 11,5
prosent medlemmer av trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja.
Veksten i medlemmer har vore litt
svakare i høve til førre året. 6,6 prosent
av befolkninga var medlemmer i kristne
trussamfunn utanfor Den norske kyrkja,
2,6 prosent av befolkninga var medlemmer av islamske trussamfunn og 1,7
prosent i livssynssamfunn.
Flest medlemmer i kristne trus
samfunn
Av alle trus- og livssynssamfunna
utanfor Den norske kyrkja som får
statstilskot, har framleis dei kristne
trussamfunna flest medlemmer: 337
000 personar. Desse utgjorde 57 prosent
av alle medlemmer utanfor Den norske
kyrkja per 1. januar 2014. Det er den
same delen som året før. Dei kristne
trussamfunna har til saman fått flest nye
medlemmer: 24 000 fleire i høve til året
før. Dette er ein medlemsauke på same
nivå som frå 2012 til 2013. Veksten i Den
romersk-katolske kyrkja i Noreg held
fram, i løpet av 2013 steig medlemstalet
med 16 prosent. Denne auken må sjåast
i samanheng med større innvandring frå
andre land, spesielt har innvandringa frå
EU/EØS-land vore merkbar dei siste åra.
Sjå statistikken for Flyttinger. Kyrkjelydar innanfor pinserørsla talde over 39
000 medlemmer, om lag det same som
året før.
Islamske trussamfunn veks raskast
Islamske trussamfunn representerer den
nest største religionen i Noreg, målt i
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talet på medlemmer. 22,5 prosent av alle
medlemmer i trus- og livssynssamfunn
utanfor Den norske kyrkja er medlemmer i islamske trussamfunn. Per 1.
januar 2014 var det 132 000 muslimar
som er medlemmer i eit islamsk samfunn. Dette inneber ein auke på 11 000
mellom 2013 og 2014. Denne auken, 9,3
prosent, er den største prosentvise auken
hjå trussamfunnai denne perioden.
Sidan 2010 har oppgangen vore på 34
prosent, eller 33 000 medlemmer. Nokre
av dei andre religionane i statistikken
har halde seg på om lag same nivået
gjennom fleire år: buddhisme utgjorde 3
prosent, medan hinduisme og sikhisme
stod for høvesvis 1,3 og 0,6 prosent av
medlemstala utanom Den norske kyrkja.
Stabilt tal på humanetikarar
Talet på medlemmer i Human-Etisk Forbund var 84 300 per 1. januar 2014. Det
er om lag det same som året før. Andre
livssynssamfunn hadde på det same tidspunktet 2 200 medlemmer, som representerer ein svak auke i medlemsmassen.
14. november
Etablerere i næringslivet, 2012-2013

En av fem etablerere av aksjeselskap var kvinner
Foreløpige tall for 2013 viser at 19,5
prosent av etablererne av aksjeselskap og allmennaksjeselskap var kvinner. Av etablererne av personlig eide
foretak utgjorde kvinner 37 prosent.
En større andel av kvinnelige enn mannlige etablerere hadde høyere utdanning.
47 prosent av kvinnene og 29 prosent av
mennene som etablerte personlig eide
foretak, hadde utdanning på universitets- og høgskolenivå. Henholdsvis 47
og 36 prosent av etablererne av aksjeselskap og allmennaksjeselskap (AS/ASA)
hadde høyere utdanning.
Flest menn i nesten alle næringer
Mannlige etablerere var i flertall i nesten
alle næringer. Blant dem som etablerte
AS og ASA, var det kun innenfor nærin-

gen personlig tjenesteyting at kvinner
var i flertall. 6 av 10 etablerere var her
kvinner. Innenfor helse og sosialtjenester
var 42 prosent av etablererne kvinner.
Blant nyetablerte personlig eide foretak
var kvinnelige etablerere i flertall innenfor
tre næringer: undervisning, personlig
tjenesteyting samt helse og sosialtjenester.
Størst andel kvinner hadde syssel
settingsvekst
56 prosent av AS og ASA, som ble etablert av kvinner i 2007, og som overlevde til 2012, kunne vise til en vekst i
sysselsettingen i perioden. Tilsvarende
andel blant AS og ASA etablert av menn
var 41 prosent. En større andel av
foretak etablert av menn hadde vekst i
omsetningen i samme periode.
12. november 2014
Ledige stillingar, 3. kvartal 2014

Færre ledige stillingar
I 3. kvartal 2014 var det 54 700 ledige
stillingar, 4 400 færre enn i 3. kvartal
2013. Dette svarer til ein nedgang på
7 prosent.
I tråd med nedgangen i talet på ledige
stillingar gjekk prosentdelen ledige stillingar ned frå 2,3 i 3. kvartal 2013 til 2,1
i 3. kvartal 2014. Prosentdelen er talet
på ledige stillingar i prosent av talet på
stillingar i alt, det vil seie summen av
arbeidstakarforhold og ledige stillingar.
Nedgang i bergverksdrift og
utvinning
Mesteparten av nedgangen i ledige
stillingar kom i privat sektor. Sterkast
nedgang var det i bergsverksdrift og
utvinning, ei næring som er dominert av
olje- og gassverksemd. Her gjekk talet på
ledige stillingar ned med 600 frå 3. kvartal 2013 til same kvartal i 2014. Dette utgjer ein nedgang på 35 prosent. Næringa
transport og lagring hadde på same
måten som fagleg, teknisk og vitskapeleg
tenesteyting ein nedgang på 900. Varehandel var den næringa innanfor privat
sektor som hadde flest ledige stillingar i
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3. kvartal 2014, med 5 200. Dette er ein
nedgang på 500 frå 3. kvartal året før.
Informasjon og kommunikasjon hadde 2
300 ledige stillingar, ein nedgang på 500
frå same kvartal året før.
Mens det var ein nedgang i dei fleste
næringane som er dominert av privat
sektor, var det ein oppgang i dei fleste
næringane som er dominerte av offentleg sektor. Til dømes var det i næringa
pleie- og omsorgstenester i institusjon
7 900 ledige stillingar i 3. kvartal 2014.
Dette er 200 fleire enn i 3. kvartal 2013.
Innanfor helsetenester var det 4 700
ledige stillingar i 3. kvartal 2014, ein
auke på 500 frå same periode året før.
Undervisning hadde ein auke på 700 i
løpet av denne perioden, til 2 900 ledige
stillingar i 3. kvartal 2014.
Fleire ledige stillingar i EU
EU hadde 1,6 prosent ledige stillingar i
2. kvartal 2014, opp 0,1 prosentpoeng
frå same kvartal året før. I denne internasjonale gjennomgangen har vi nytta
tal frå 2. kvartal sidan tal for 3. kvartal
2014 førebels ikkje er gjort offentlege for
alle landa. Vidare er primærnæringane
haldne utanfor.
Tyskland hadde den høgaste prosentdelen ledige stillingar med 2,8 prosent
i 2. kvartal 2014, opp frå 2,5 prosent i
2. kvartal 2013. Storbritannia hadde
2,3 prosent ledige stillingar i 2. kvartal
2014, 0,4 prosentpoeng meir enn i same
kvartal i 2013. I Sverige gjekk prosentdelen ledige stillingar opp frå 1,6 prosent
i 2. kvartal 2013 til 1,8 prosent i same
kvartal i 2014. Det er store skilnader
i nivået på prosentdelen ledige stillingar mellom landa i EØS-området. I 2.
kvartal 2014 var til dømes prosentdelen
ledige stillingar 0,4 i Latvia og 0,5 i
Polen. Noreg hadde til samanlikning ein
prosentdel ledige stillingar på 2,6 i dette
kvartalet.
3. november 2014
Vernede områder, 31. desember 2013

Ny nasjonalpark i skjærgården
Det ble i 2013 opprettet én ny nasjonalpark i kystområdet i Vestfold. Nå
er det to nasjonalparker som omfatter
skjærgårdsområder, Færder og Ytre
Hvaler.
Antall vernede områder og fredede
områder i Norge utgjør over 194 000,
og dekker nærmere 95 250 kvadratkilometer, eller 25 prosent, av landarealet.
Områdene som er vernet på hovedlandet
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utgjør 17 prosent av dette, mens hele
65 prosent av landarealet på Svalbard
er vernet. På Jan Mayen er bortimot 99
prosent av landarealet vernet.
Nasjonalpark i kystområder
Færder nasjonalpark er en nasjonalpark
i kommunene Nøtterøy og Tjøme i Vestfold. Parken ble opprettet for å «bevare
et større naturområde med representative økosystemer ved kysten i ytre
Oslofjord med særlig vekt på landskap,
naturtyper, arter og geologiske forekomster på land og i sjø og som er uten
tyngre naturinngrep». Parken utgjør
om lag 340 kvadratkilometer, hvorav
325 kvadratkilometer er sjø. Dermed er
det lite landareal som er vernet i denne
omgang. Det er kun vern på land som er
med i denne statistikken.
Samlet nasjonalparkareal har i løpet av
2013 økt med bortimot 16 kvadratkilometer. Norge har til sammen 44 nasjonalparker. Av disse er 37 på fastlandet og
7 på Svalbard. Samlet sett er det nasjonalparker som utgjør den største andelen
av det vernede arealet, med nærmere 46
000 kvadratkilometer. Dette er fordelt
med tilnærmet 31 300 kvadratkilometer
på fastlandet og omkring 14 400 kvadratkilometer på Svalbard. Ved utgangen
av 2013 utgjorde nasjonalparkenes areal
10 prosent av Norges fastlandsarealer,
og 12 prosent av hele Norges landareal.
Ett stort sammenhengende natur
reservat på Jan Mayen
På fastlandet ble det opprettet fire nye
naturreservater i løpet av fjoråret, tilsvarende 165 kvadratkilometer. Naturreservater på fastlandet utgjør til sammen
5 800 kvadratkilometer og dekker
nærmere 2 prosent av arealene. Sammenlignet med Svalbard blir dette svært
små arealer, hvor naturreservater dekker
bortimot 25 200 kvadratkilometer,
tilsvarende hele 41 prosent av øygruppa.
Jan Mayen har kun ett naturreservat,
men til gjengjeld dekker dette hele 99
prosent av landarealet. Totalt utgjør
naturreservater 31 300 kvadratkilometer, eller 8 prosent, av det totale arealet
i Norge.
Absolutt flest registrerte kultur
minner på fastlandet
Antall fredede kulturminner utgjør samlet sett over 191 500. Av disse finnes over
187 600 på fastlandet, mens Svalbard
har snaue 3 900 vernede kulturminner.
Det tilsvarer en fordeling på 98 prosent
på fastlandet og 2 prosent på Svalbard.

På Svalbard er de fleste kulturminner
lokalisert langs kysten, mens det for
fastlandets vedkommende er innlandsfylkene Hedmark og Oppland som har
flest registrerte kulturminner. Jan Mayen
har ingen registrerte kulturminner. Arealmessig utgjør kulturminner imidlertid
en svært beskjeden del av det totale
landarealet for Norge.
Sikringssoner og arkeologiske
kulturminner dominerer blant
kulturminnene
Sikringssoner er de kulturminnene som
utgjør flest og mest areal sammenlagt på
fastlandet og på Svalbard. Sikringssoner
utgjør totalt i overkant av 350 kvadratkilometer, og har hatt en økning på 30
kvadratkilometer i 2013. Finnmark og
Svalbard står for bortimot 37 prosent av
det totale sikringssonearealet, med henholdsvis 56 og 72 kvadratkilometer.
Arkeologiske kulturminner har hatt en
økning på 15 kvadratkilometer siste år.
De utgjør til sammen 211 kvadratkilometer på fastland og Svalbard. Finnmark
dominerer også her blant fylkene, med
hele 24 prosent av det totale arealet med
arkeologiske kulturminner.
Til sammen er det nærmere 176 300
sikringssoner og arkeologiske kulturminner, og dette tilsvarer 96 prosent av
samtlige kulturminner. 173 200 av disse
finnes på fastlandet, mens 3 100 finnes
på Svalbard.
Svalbard har ikke fredede kulturmiljøer,
og heller ikke alle fylker har fredede
kulturmiljøer.
30. oktober 2014
Karakterer ved avsluttet grunnskole, 2014

Jentene får fortsatt best
karakterer
Jentene har flest grunnskolepoeng og
et høyere karaktersnitt både på eksamen og i standpunkt i samtlige fag,
utenom kroppsøving. Av elevene som
gikk ut av grunnskolen i 2014, fikk
jentene i gjennomsnitt 42,4 grunnskolepoeng, mens guttene fikk 38,5.
Faget med størst kjønnsforskjeller er
norsk hovedmål, der jentene i gjennomsnitt fikk standpunktkarakteren 4,2 og
guttene 3,5. Det er også stor forskjell på
eksamenskarakterene i norsk hovedmål
og sidemål, der jentene i gjennomsnitt
fikk 0,6 karakterpoeng mer enn guttene.
Det faget begge kjønn fikk lavest eksamenskarakter i, var matematikk skriftlig,
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der både gutter og jenter fikk karakteren
3 i gjennomsnitt.
Fylket med minst forskjell mellom kjønnene er Vest-Agder, der jentene har 3,1
flere grunnskolepoeng enn guttene.
Størst forskjell er det i Finnmark, der har
guttene 5,5 grunnskolepoeng mindre
enn jentene.
Foreldres utdanningsnivå betyr mindre i Sogn og Fjordane
Akershus og Sogn og Fjordane er fylkene
der elevene har de høyeste karakterene,
gjennomsnittlig grunnskolepoeng er
41,5. Ser vi kun på elever med foreldre
med grunnskole som høyeste utdanning,
har Sogn og Fjordane elevene med flest
grunnskolepoeng. Forskjellen mellom
elever med høyt og lavt utdannede
foreldre er dessuten mindre i Sogn og
Fjordane enn i andre fylker.
På landsbasis har elever med foreldre
med grunnskole som høyeste utdanning
i gjennomsnitt 33,9 grunnskolepoeng,
mens elever med foreldre med lang, høyere utdanning har 45,8 grunnskolepoeng
– en differanse på nesten 12 grunnskolepoeng.
I Sogn og Fjordane, derimot, har elever
med foreldre med lang høyere utdanning
9,7 grunnskolepoeng mer enn elever
med foreldre med grunnskole som høyeste utdanning. Til sammenligning er
differansen mellom disse elevene 14,6
grunnskolepoeng i Hedmark.
Ser vi kun på elever med foreldre med
lang høyere utdanning, er det tre fylker
som utmerker seg med de høyeste ka-
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rakterene - Oslo, Akershus og Nordland,
hvor elevene har 46,2 i gjennomsnittlig
grunnskolepoeng.
Vestfold med størst økning i gjennomsnittlig grunnskolepoeng
Det har vært små endringer i gjennomsnittlige grunnskolepoeng, standpunktkarakterer og eksamenskarakterer over
tid. Det er likevel en liten økning fra år til
år i antall grunnskolepoeng, særlig blant
innvandrerelever. I alt har gjennomsnittlig grunnskolepoeng økt med nesten 1
poeng siden 2009, mens for innvandrere
har den økt med 1,3 poeng. Fylkesvis ser
vi at Vestfold har hatt den største økningen i gjennomsnittlig grunnskolepoeng,
en økning på 2,1 poeng siden 2009.
Forskjell mellom private og
offentlige skoler
I år, som tidligere, har elever ved private
skoler litt bedre karaktersnitt enn elever
ved offentlige skoler, både i standpunkt
og eksamenskarakterer. Elever ved privatskoler har 0,3 poeng høyere karaktersnitt enn elever ved offentlige skoler
når det gjelder standpunktkarakter i
engelsk, matematikk og norsk hovedmål.
Det samme gjelder for eksamenskarakter i engelsk, mens differansen mellom
private og offentlige skoler er 0,2 karakterpoeng både for matematikk- og norsk
hovedmålseksamen.
Forskjeller mellom standpunkt- og
eksamenskarakter
Et mål på om læreren setter «riktige»
standpunktkarakterer på elevene, kan
være differansen mellom standpunkt- og
eksamenskarakteren i samme fag. Som

regel får elevene bedre standpunktkarakter enn det de får på skriftlig eksamen, og høyere karakter på muntlig enn
på skriftlig eksamen. I matematikk får
elevene i snitt en halv karakter høyere i standpunkt enn de får på skriftlig
eksamen. I norsk hovedmål er differansen 0,4 karakterpoeng, mens i engelsk
får elevene 0,3 karakterpoeng bedre i
standpunkt enn på eksamen.
Noen forskjeller er det også mellom
private og offentlige skoler. Differansen
mellom standpunkt og eksamen i fagene
matematikk og norsk hovedmål er litt
større blant elever i privatskoler.
Resultater fra nasjonale prøver
henger sammen med karakterer
Som for tidligere år ser vi at nær 80
prosent av elevene som oppnådde høyeste mestringsnivå i regning, lesing og
engelsk på nasjonale prøver i 8.trinn,
fikk karakteren 5 eller 6 i matematikk,
engelsk og norsk hovedmåls standpunkt.
På den andre siden av mestringsnivåskalaene er det større variasjon i sammenhengen mellom nasjonale prøver og
standpunkt etter fag. Over 80 prosent av
elevene som oppnådde mestringsnivå
1 på nasjonale prøver, fikk standpunktkarakteren 1 eller 2 i matematikk. Mens
en lavere andel av dem som oppnådde
mestringsnivå 1 i lesing og engelsk fikk
karakteren 1 eller 2 i standpunkt engelsk
og norsk. De muntlige standpunktkarakterene viser seg særlig å være høyere,
sammenlignet med det mestringsnivået
de oppnådde på nasjonale prøver i lesing
og regning.

Samfunnsspeilet 5/2014

Publikasjoner fra Statistisk sentralbyrå

Lars Petter Berg

Norsk industri

Et sammendrag av året 2013
og noen blikk bakover i tid
Statistisk sentralbyrå
alyses

iske analyser

Statist

tralbyrå

Statistisk sen

:
Returadresse byrå
tral
Statistisk sen Rasta
0
Postboks 140 er
ing
2225 Kongsv

Lars Petter

Berg

dustri
Norskdrin
13
ag av året 20

141

Et sammen k bakover i tid
og noen blik

Norsk indust

Besøksadresse:
Akersveien 26, Oslo
Oterveien 23, Kongsvinger
E-post: ssb@ssb.no
Internett: www.ssb.no
Telefon: 62 88 50 00
ISBN 978-82-537-9016-9 (trykt)
ISBN 978-82-537-9017-6 (elektronisk)
ISSN 0804-3321

ri

lo
gsvinger

Postadresse:
Postboks 8131 Dep
NO-0033 Oslo

141

yrå

p

Statistical An

no
b.no
0 00

kt)
7-9016-9 (try
ktronisk)
7-9017-6 (ele
1
: Crestock
Boquist / Foto
Design: Siri

A
Returadresse:
Returadresse:
Statistisk
sentralbyrå
Statistisk
sentralbyrå
NO-2225
Kongsvinger
NO-2225
Kongsvinger

Avsender:
Statistisk sentralbyrå
Postadresse:
Postboks 8131 Dep
NO-0033 Oslo
Besøksadresse:
Akersveien 26, Oslo
Oterveien 23, Kongsvinger
E-post: ssb@ssb.no
Internett: www.ssb.no
Telefon: 62 88 50 00
ISSN 0801-7603 Trykt versjon
ISSN 0809-4713 Elektronisk versjon

