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Overblik over dette nummer

hjemlige konjunkturpolitik har i 1980’erne og 1990’erne
kunnet formes langt mere rationelt end i de forudgående
tiår, fordi det økonomiske modelarbejde støttet på parallelle empiriske analyser har klarlagt væsentlige dele
af samspillet mellem løn-, pris- og valutakurspolitik m.v.
i Danmark.
På samme måde kan reformer på arbejdsmarkedet i dag –
modsat for nogle tiår siden – baseres på rimeligt solid
viden om fx størrelsen af de økonomiske incitamentsproblemer på arbejdsmarkedet, af omfanget af ikke-reel
ledighed, eller af befolkningens tilbøjelighed til at udbyde deres arbejdskraft uden beskatning, dvs. sort.

Af forskningschef Gunnar Viby Mogensen, Rockwool
Fondens Forskningsenhed

Forskning i tunge samfundsproblemer får særlig relevans,
hvis den er bygget på solid empiri.
Det gælder for det første, fordi selve samfundsdebatten
forud for mulige reformer så ikke behøver at argumentere
så længe om selve fakta bag problemerne: Er emnet fx
integrationen af ikke-vestlige indvandrere på det danske
arbejdsmarked, kan forskningen i så fald fortælle, at indvandrerne faktisk har denne beskæftigelsesfrekvens, og
hin ledighed, osv.
For det andet forudsætter også de senere mulige reformer
så solid viden, at politikerne får mulighed for at gøre
reformerne hensigtsmæssige og dermed holdbare: Den

Denne solide empiriske viden forudsætter på de fleste af
velfærdssamfundets områder analyser på individniveau,
som så (i Skandinavien) kan hentes på registre med de
oplysninger, administrationen har haft brug for til eget
formål, om de undersøgte personer – eller det kan ske via
spørgeskemaundersøgelser til repræsentative stikprøver.
Registerdata er dyre. Spørgeskemaundersøgelser endnu
dyrere – ikke utypisk på niveauet en til to millioner kr.,
hvortil kan komme problemer med bortfald, eller usikkerhed hos interviewerkorpset over for nye og uprøvede
spørgsmålstyper mv.
Forskningssituationen i Danmark synes da også på en
række af velfærdssamfundets områder – inkl. problemerne omkring integrationen af indvandrerne – præget af
nogen berøringsangst blandt økonomer og andre samfundsforskere, der i mange tilfælde vælger at beskæftige
sig med emner, som ligger på en vis afstand af de aktuelle og tunge samfundsproblemer, og under alle omstændigheder på sikker afstand af empirien.

Den økonomiske del af dansk indvandrerforskning har da
også været præget af en iøjnefaldende forsinkelse mellem
problemernes opståen og forskningens igangsætning.
Først omkring midten af 1990’erne, da beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere faktisk havde
været uafbrudt faldende i mere end ti år, publiceredes de
første seriøse økonomiske forskningsresultater i nærheden af emnet, først af Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF), dernæst af Rockwool Fondens
Forskningsenhed, og efterhånden også af det nye århusianske Center for Integration og Marginalisering (CIM),
der er præget af økonomer fra de højere læreanstalter i
Århus, og i øvrigt af et tæt samarbejde med AKF.
Selv med disse miljøers ganske solide bevillinger i ryggen samlede man de fleste steder de empiriske bestræbelser omkring de offentlige registre, hvis meget store datamængder sikrer muligheder for solid statistisk dækning i
resultaterne, men omvendt også tvinger forskerne til at
arbejde med betydelige huller i den viden, man faktisk
har om de relevante personer.
Der er nemlig ifølge sagens natur ikke i registrene overhovedet oplysninger om en række forhold, der ifølge
samfundsvidenskabelig teori må formodes at være centrale for udfaldet med henblik på indvandrernes beskæftigelse, som fx danskkundskaber, oplevet diskrimination
på arbejdsmarkedet, eller indvandrernes opholdsgrundlag.
Nogle af de fraværende oplysninger kan søges erstattet af
konstruerede mål, som når man definerer alle personer i
indvandrerprojekterne som enten ”flygtninge” eller ”indvandrere”, og søger at måle dette opholdsgrundlag ud fra
oprindelsesland og indvandringsår – dvs. en definition,
der er utilfredsstillende summarisk, og som har store problemer med dagens virkelighed, hvor mange af de nytilkomne jo simpelthen er noget helt tredje, nemlig familiesammenførte. Fraværet af viden om danskkundskaber og
om diskriminationen på arbejdsmarkedet i registerbaserede undersøgelser er selvsagt endnu alvorligere for sikkerheden i analyserne, selv i så veldokumenteret en form,
som de nævnte forskningsmiljøer benytter: Analyserne på
registre løber samme risiko som meget smukke bygningsværker på lidt mindre sikre fundamenter.
Allerede da man i Danmark startede den lange række af
analyser af denne art, må der derfor siges at have foreligget et stort udækket behov for undersøgelser af indvandrernes integration, som kombinerede interviewundersøgelser (surveys) og registre. At behovet så længe
forblev udækket i Danmark, er så meget des mere bemærkelsesværdigt, som det norske Statistisk sentralbyrå
allerede i 1996 demonstrerede mulighederne for en sådan
stor kombineret dataindsamling – i øvrigt med en spørgeskema- og registeranvendelsesteknik, som Rockwool
Fondens Forskningsenhed derpå i vidt omfang kopierede
med 1999-undersøgelsen i Danmark (publiceret i august
2000, jf. nedenfor).
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Der er altså særdeles god grund til at bede en af initiativtagerne til den norske undersøgelse, og medforfatter på
en række af undersøgelsens rapporter, førstekonsulent
Svein Blom om her i Nyhedsbrevet at give en oversigt
over den norske forsknings situation på integrationsområdet, jf. artiklen lige efter introduktionen her.
Træk af forskningen i integrationen af indvandrere i Sverige er behandlet i en rapport fra Integrationsverket, som
blev anmeldt i Nyhedsbrevets sidste nummer (Juni 2002,
jf. Rapport Integration 2001). Denne undersøgelse har nu
i vidt omfang fået følgeskab af en analyse af professor
Jan Ekberg og lektor, dr. Mats Hammarstedt i det seneste
nummer af Ekonomisk Debatt med titlen 20 år med allt
sämre arbetsmarknadsintegrering för invandrare. Christian Scheuer anmelder disse nye resultater på side 14.
Integrationsproblemerne i Europa hænger jo bl.a. sammen med selve omfanget af indvandringen, som igen
bl.a. bestemmes af den ikke-vestlige verdens store befolkningstilvækst, og de store indkomstforskelle mellem
den vestlige og den ikke-vestlige verden. Forskningsenhedens egne hidtidige analyser har refereret nogle lange
udviklingslinier for den første, men ikke den anden
faktor. Ny amerikansk forskning, som anmeldes af Helle
Cwarzko Jensen side 17, kaster noget af det manglende
lys over denne internationale økonomiske ulighed.
Da Enheden i 2000 offentliggjorde sine seneste, større
rapporter om integrationen i Danmark – sammenfattet i
Bent Jensens fornyligt udkomne Hvordan har indvandrerne det? Indvandrernes levevilkår og integration på
det danske arbejdsmarked (Spektrum. 2002) – var der
bl.a. blevet spurgt til, hvor stram en politik vi burde føre
over for flygtninges adgang til Danmark: Gennemsnittet
for, hvad alle her i landet mener om den ene eller den
anden politik, påvirkes jo af indvandrernes beskedne,
men stadigt større vægt i befolkningen. Og konkret måtte
det øge åbenheden over for modtagelsen af flygtninge,
hvis alle, der faktisk er kommet til landet som flygtninge
eller indvandrere i øvrigt, fuldt ud støtter åbne grænser –
eller i alle tilfælde gennemgående var meget mere
positive end danskere, som gennem 10 til 15 år havde
vist markant vilje (55-65%) til stramninger.

En sådan væsentlig større åbenhed var imidlertid ikke til
stede hos indvandrerne i Danmark: I 1999, hvor 55% af
danskerne ønskede stramninger, var andelen kun lidt
lavere, nemlig 45% for indvandrere – spændende fra 32%
hos libanesere, over 55% blandt pakistanere til 68% hos
indvandrere fra Tyrkiet. Svar på spørgsmålet indgår også
i de nye tal for tiden op til og med 2001, der offentliggøres af Forskningsenheden i dette efterår. Som sammenligningsgrundlag følger Forskningsenheden derfor udviklingen i stemningen blandt danskerne.
Resultaterne fra en måling, som nu for første gang kan
sammenlignes med tal for stemningen i Sverige, Tysk-

land og England, præsenteres side 20 i en artikel af Søren
Pedersen, Helle Cwarzko Jensen og Gunnar Viby
Mogensen.
Nyhedsbrevet afsluttes med to artikler af Bent Jensen
omkring et lille og et stort jubilæum. For 15 år siden
startede Rockwool Fonden under ledelse af direktør
Claus Kähler Rockwool Fondens Forskningsenhed, med
placering i Danmarks Statistik – der selv for nylig har
fejret 150 års jubilæum. Bent Jensen tegner for det første
nogle rids af Forskningsenhedens første 15 år side 22, og
han anmelder derpå, for det andet, det tobindsværk af
økonomen Poul Jensen, som Danmarks Statistik udsendte
i anledning af denne institutions 150 år.
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Glimt fra tre forskningsprosjekter om innvandrere i Statistisk sentralbyrå, Norge:
levekår, segregasjon og flyktningers integrasjon

Av Svein Blom, forsker ved Seksjon for demografi og
levekårsforskning, Statistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå (SSB) i Norge gjennomførte i 1996,
på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, en
intervjubasert levekårsundersøkelse blant innvandrere fra
åtte ikke-vestlige land i alder 16-70 år med minst to års
botid i Norge (Gulløy, Blom og Ritland 1997). Dette var
den andre spesialundersøkelsen av innvandreres levekår i
SSBs regi. Undersøkelser av dette slag er kostbare å planlegge og gjennomføre, ikke minst fordi intervjuingen skal
kunne foregå på innvandrernes eget morsmål.
I norsk statistikk er innvandrere definert som personer
med to utenlandsfødte foreldre og omfatter både personer
som selv har innvandret og personer født i Norge av to
utenlandsfødte foreldre (Vassenden 1997). I alt 2.561
innvandrere med bakgrunn fra det tidligere Jugoslavia
(unntatt Bosnia-Hercegovina), Tyrkia, Iran, Pakistan,
Vietnam, Sri Lanka, Somalia og Chile ble intervjuet. Frafallet var på 33 prosent. Utvalget var representativt for en
målgruppe på i alt nærmere 48.000 personer fra de nevnte
landene, om lag halvparten av den ikke-vestlige innvandrerpopulasjonen i Norge i 1996. Forutsetningen om
minst to års botid ble innført for å sikre at alle skulle ha
en viss tid til å bli integrert i det norske samfunnet.

Utdanning
Undersøkelsen viste at et sted mellom 15 og 22 prosent
av innvandrerne hadde utdanning på universitetsnivå
(Blom 1998). Dette er lavere enn blant nordmenn (34
prosent) dersom nordmenn gis tilnærmet samme alders-,
kjønns- og bostedsfordeling som innvandrerne. Innvandrernes utdanningsnivå ble beregnet på to forskjellige
måter etter hvordan intervjuopplysningene ble kombinert
med registerinformasjon. Det laveste nivået ("minimumsalternativet") forutsatte at registerinformasjonen ble supplert med intervjuopplysninger bare for personer som
manglet opplysninger i utdanningsregisteret, dvs. for om
lag en tredel av respondentene. "Maksimumsnivået" forutsatte at den høyeste utdanningen ble valgt, enten den
stammet fra registeret eller intervjuet.
En undersøkelse som SSB gjennomførte noen år senere
for å komplettere den registerbaserte utdanningsstatistikken i Norge (Dalheim 2001) gjør det i dag mulig å anslå
hvilket av de to alternativene som trolig var det mest korrekte. Målgruppen for denne datainnsamlingen var de om
lag 90.000 innvandrerne som manglet opplysninger i utdanningsstatistikken. Alle hadde plikt til å besvare et
spørreskjema som ble sendt i posten. Selv om disse dataene dermed også bygger på innvandrernes egne oppgaver, ble det gjort store anstrengelser både før og under
undersøkelsen for å normere innvandrernes utdanninger i
forhold til det norske utdanningssystemet. Det ser det ut
til at levekårsundersøkelsens minimumsalternativ er det
som best stemmer overens med de oppdaterte registeropplysninger om befolkningens høyeste utdanning per
1998. Derfor er det disse som gjengis i figuren nedenfor
over andelen høyt utdannede (figur 1).
Figur 1: Andel med utdanning på universitets-/høgskolenivå, etter landbakgrunn. Prosent.
Nordmenn
Innvandrere (i alt)
Jugoslavia
Tyrkia
Iran
Pakistan
Vietnam
Sri Lanka
Somalia

Resultater fra undersøkelsen ble sammenliknet med resultater for nordmenn basert på Statistisk sentralbyrås ordinære Levekårsundersøkelse fra 1995 og enkelte andre
intervjuundersøkelser (Blom og Ritland 1997). Nordmenn er her definert som personer med minst én norskfødt forelder. Fordi målgruppen av innvandrere er relativt
yngre, har en høyere mannsandel og består av flere byboere enn målgruppen av nordmenn, blir resultatene for
nordmenn veid (standardisert) med hensyn til disse dimensjonene før det sammenliknes.
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Figuren viser at andelen høyt utdannede iranere og chilenere er på om lag 25-30 prosent. Uten standardisering
av nordmenns utdanningsopplysninger ville dette vært
høyere eller omtrent på nivå med nordmenn. Lave andeler høytutdannede finner vi blant innvandrere fra

Tyrkia, Pakistan, Vietnam og Somalia. Bare om lag én av
ti blant disse har utdanning på universitets-/høgskolenivå.
Mellom disse to nivåene befinner srilankere og jugoslaver seg. Andelen høyt utdannede blant jugoslavene
synes imidlertid å være noe overvurdert i levekårsundersøkelsens data. I stedet for en andel høytutdannede på 23
prosent, slik figuren antyder, viser registerstatistikken fra
1998 en andel høyt utdannede på om lag samme nivå som
srilankerne, ca. 14 prosent. Figuren tenderer også til å
overvurdere somaliernes utdanning noe.
Som ventet er det forskjeller i utdanningsnivå etter kjønn.
I gjennomsnitt for de åtte innvandrergruppene er andelen
høyt utdannede fem prosentpoeng større for menn. Størst
synes utdanningsforskjellen mellom kjønnene å være for
iranere og somaliere, hele 12-14 prosentpoeng. Blant
nordmenn er denne forskjellen i andelen høyt utdannede
ganske ubetydelig.
Språkferdighet
I undersøkelsen bad vi den enkelte innvandrer evaluere
sine norskkunnskaper på en fempunkts skala fra "meget
gode" til "svært dårlige". Hver femte innvandrer oppgav
å ha meget gode norskkunnskaper. Regner vi med dem
som anså kunnskapene som gode, nærmer vi oss halvparten av innvandrerne.
På den annen side vurderte en tidel av innvandrerne sine
norskkunnskaper som dårlige eller svært dårlige. Andelen
var størst blant vietnamesere, om lag en av fire. Deretter
fulgte innvandrere fra Tyrkia, Somalia og Pakistan.
Kjønnsforskjellene var store i oppfatningen av egen
språkferdighet (figur 2). Mens 7 prosent av mennene vurderte sine norskkunnskaper som dårlige eller svært dårlige, var tilsvarende andel blant kvinnene tre ganger så
høy, 21 prosent. Minst hver fjerde kvinne fra Tyrkia, Pakistan, Vietnam og Somalia syntes de hadde dårlige eller
svært dårlige norskkunnskaper. De største forskjellene
mellom kjønnene forekom blant innvandrere fra Pakistan,
Tyrkia og Somalia.

Kjønnsforskjellene er likeledes store i vurderingen av om
norskkunnskapene er tilstrekkelige i dagliglivet og i arbeidslivet. Mens 8 prosent av mennene svarer at norskkunnskapene ikke strekker til, mener 20 prosent av kvinnene at norskkunnskapene er utilstrekkelige i dagliglivet
og 25 prosent at de er utilstrekkelige i arbeidslivet.
Beskjeftigelse
Innvandrerne ble bedt om å oppgi hvorvidt de vanligvis
hadde inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i
uken. Kvalifiseringstiltak, der godtgjørelsen utbetales direkte fra arbeidskontoret, regnes ikke som beskjeftigelse
i arbeidsmarkedsstatistikken. Unnlater vi å regne personer som i første kvartal 1996 var registrert på kvalifiseringstiltak som beskjeftiget, var andelen beskjeftigede i
gjennomsnitt 44 prosent for de åtte innvandrergruppene
samlet (figur 3).
Personer fra Sri Lanka, Chile og Tyrkia hadde en høyere
andel beskjeftigede, nærmere 50 prosent eller over. Srilankere var gunstigst stilt med en andel beskjeftigede på
56 prosent. Den laveste andelen i arbeid hadde somaliere
med 12 prosent.
Til sammenlikning var 79 prosent av nordmennene beskjeftiget, dersom andelen standardiseres etter alder,
kjønn og bosted og 1 prosent antas å være på kvalifiseringstiltak.
Figur 3: Andel som oppgir vanligvis å ha inntektsgivende
arbeid av minst én times varighet per uke, etter landbakgrunn. Prosent.
Nordmenn
Innvandrere (i alt)
Jugoslavia
Tyrkia
Iran
Pakistan
Vietnam
Sri Lanka
Somalia

Figur 2: Andel som mener at egne norskkunnskaper er
dårlige eller svært dårlige, etter landbakgrunn og kjønn.
Prosent.
Innvandrere (i alt)
Jugoslavia
Tyrkia
Iran
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Kjønnsforskjellene i beskjeftigelse var til dels betydelige
blant innvandrerne, 20 prosent for de åtte innvandrergruppene samlet. Pakistanske og tyrkiske innvandrere
stod for de største forskjellene, henholdsvis om lag 40 og
30 prosentpoeng i menns favør. Blant nordmenn var andelen beskjeftigede 5 prosentpoeng høyere for menn enn
kvinner (standardiserte verdier). De beskjeftigede innvandrerne i vårt utvalg rapporterte i gjennomsnitt noe kortere
arbeidstid enn beskjeftigede nordmenn.
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Ved hjelp av logistisk regresjon undersøkte vi betydningen av forskjellige bakgrunnsfaktorer for innvandrernes
sjanse til å være beskjeftiget. Analysen viste at utdanning
hadde en positiv, men ikke svært sterk, selvstendig effekt
på tilbøyeligheten til å være i arbeid. Sammenhengen var
sterkere dersom Rikstrygdeverkets og trygdekontorenes
arbeidstakerregister ble benyttet som indikator for beskjeftigelse i stedet for intervjudataene. Selvstendige og
familiearbeidere inngår ikke som arbeidstakere i dette registeret, og kravet til arbeidets omfang er satt noe høyere
enn i intervjuspørsmålet.
Selv om utdanning økte sjansen for jobb, var det like fullt
betydelige forskjeller mellom høyt utdannede nordmenn
og innvandrere med hensyn til andelen beskjeftigede.
Mens 87 prosent av høyt utdannede nordmenn var beskjeftiget, gjaldt det samme bare 54 prosent av de høyt
utdannede innvandrerne. Blant høyt utdannede innvandrere som ikke var beskjeftiget og som oppfattet seg som
arbeidsledige (vel en fjerdedel av alle høyt utdannede),
mente bare to av ti at diskriminering var årsaken til at de
hadde gått ledige. Tre av ti hevdet at det ikke fantes jobber å få, mens to av ti refererte til språkproblemer som
forklaring på ledigheten. Vel en av ti viste til at utdanningen fra hjemlandet ikke var godkjent, og en av ti anførte likeledes mangel på "personlige referanser og referanser på yrkeserfaring".
Ferdighet i norsk språk framstod som en annen viktig
faktor for sjansen til å være beskjeftiget.
Riktignok var effekten større for kvinner enn for menn,
men også for menn gav det å mestre det norske språket
økte sjanser på arbeidsmarkedet. En bør imidlertid være
oppmerksom på at årsakssammenhengen også kan være
den motsatte: Beskjeftigelse øker kontakten med storsamfunnet og dermed også ferdigheten i norsk.
Foruten alder hadde også ankomståret betydning for tilbøyeligheten til å være beskjeftiget. Å ha kommet til
landet før 1990 økte sjansen for å være beskjeftiget, mens
ankomst på 1990-tallet svekket den. Her er det trolig to
faktorer som spiller sammen, både at de senest ankomne
hadde hatt kortest botid og dermed minst tid til å tilpasse
seg det norske arbeidsmarkedet, men også at de økonomiske konjunkturene tidlig på 1990-tallet var svake og at
dette spesielt rammet dem som begynte å søke arbeid på
denne tiden.
Endelig kunne det også iakttas en viss selvstendig effekt
av grunnlaget for flyttingen til Norge. Å ha kommet som
arbeidsinnvandrer gav i seg selv noe bedre sjanse for å
være beskjeftiget når effekten av ankomstår og de andre
faktorene nevnt ovenfor var eliminert. Å ha kommet som
flyktning gav på den annen side noe mindre sjanse på arbeidsmarkedet. Dette var omtrent som ventet, idet flyktninger – i motsetning til arbeidsinnvandrerne – jo ikke
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primært har kommet for å ta arbeid i landet, men for å
slippe unna forfølgelse.
Arbeidsmiljø
Selv om beskjeftigelse er et av de mest sentrale levekårsgodene, som gir tilgang til andre levekårsgoder, medfører
det også belastninger og ulemper. Innvandrere fra ikkevestlige land er ofte ansatt innen næringer som rengjøring, hotell og restaurant, hvor innslaget av manuelt og
rutinemessig arbeid er stort i lave stillingskategorier. Innvandrerutvalget rapporterte da også flere belastninger i
arbeidsmiljøet enn nordmenn med tilsvarende alders-,
kjønns- og bostedsprofil.
Nærmere seks av ti beskjeftigede innvandrere rapporterte
om mye gjentatte og ensidige bevegelser. Hver annen
innvandrer nevnte problemer med bøyde, vridde eller på
annen måte belastende arbeidsstillinger. Tilsvarende tall
for nordmenn var fire av ti for begge forhold. Andelen
som meldte om daglige løft over 20 kg og utsatthet for
støy, var likeledes 10 prosentpoeng høyere blant innvandrere enn blant nordmenn. Bare 12 prosent av de beskjeftigede nordmennene opplevde arbeidsoppgavene som lite
varierte, mens denne andelen var nærmere fire ganger så
høy blant beskjeftigede innvandrere.
Andelen som i noen grad eller i høy grad opplevde
arbeidet som en psykisk belastning, var likeledes 35
prosent blant innvandrere og 18 prosent blant nordmenn.
Inntekt
Til intervjudataene koplet vi inntekts- og formuesdata for
skatteåret 1994 fra inntektsregisteret i Statistisk sentralbyrå. Ifølge registeropplysningene var den gjennomsnittlige disponible husholdsinntekten for de åtte innvandrergruppene i 1994 160.900 kroner. Dette utgjorde 73 prosent av den disponible inntekten for hushold av nordmenn (221.400 kroner) der referansepersonen hadde tilnærmet samme fordeling etter alder, kjønn og bosted som
innvandrerne. (Kronebeløpene som oppgis er nominelle
beløp.) Begrepet disponibel husholdsinntekt omfatter
summen av yrkesinntekt, kapitalinntekt og overføringer
fra det offentlige minus kapitalutgift og utliknet skatt for
alle personer som inngikk i samme husholdning.
Innvandrernes hushold er imidlertid gjennomgående større enn nordmenns. Gjennomsnittlig husholdsstørrelse
blant de åtte innvandrergruppene var 3,3 personer mot
2,3 personer blant nordmenn. Det betyr at husholdsinntekten skal dekke behovene til flere personer blant innvandrerne enn blant nordmenn. Stordriftsfordeler ved at
flere bor sammen i store hushold er imidlertid et faktum.
I storre hushold kan flere dele på boligutgiftene og nyttiggjøre seg de samme kapitalvarene. Derfor er det ikke
nødvendig å doble inntekten for å opprettholde velferden
når antall personer i husholdet øker fra én til to.

En såkalt ekvivalensskala uttrykker sammenhengen mellom antall personer og antall "forbruksenheter" i husholdet. I levekårsundersøkelsene 1995 og 1996 ble den
tradisjonelle OECD-skalaen benyttet. Den gir en enslig
voksen verdi 1, øvrige voksne personer i husholdet verdi
0,7 og barn 16 år og yngre verdi 0,5. Et hushold med
mor, far og tre barn under 16 år (fem personer) utgjør således bare 3,2 forbruksenheter. Senere er det blitt vanlig
å benytte skalaer som gir enda større rom for stordriftsfordeler, f.eks. den såkalte kvadratrotskalaen (Jf. Epland
og Kirkeberg 2001).
Den disponible husholdsinntekten per antall forbruksenheter i husholdet var 72.200 kroner for de åtte innvandrergruppene samlet (figur 4). Dette utgjorde bare 58
prosent av den disponible husholdsinntekten pr. forbruksenhet for sammenliknbare grupper av nordmenn (125.500
kroner). Høyest var den disponible husholdsinntekten pr.
forbruksenhet for innvandrere fra Sri Lanka og Chile,
henholdsvis 86.700 og 83.300 kroner. Dette utgjorde 69
og 66 prosent av tilsvarende beløp for nordmenn. Lavest
var den disponible husholdsinntekten pr. forbruksenhet
blant innvandrere fra Pakistan og Somalia, henholdsvis
52 og 49 prosent av nordmenns.

drere. For de åtte nasjonalitetsgruppene samlet utgjorde
yrkesinntekten (lønns- og næringsinntekt) to tredeler av
den samlede husholdsinntekten (figur 5). Med samlet
husholdsinntekt menes her summen av yrkesinntekt, kapitalinntekt og overføringer fra det offentlige for alle
personene i husholdet, før kapitalutgifter og utliknet skatt
er trukket fra. For hushold av nordmenn, der "hovedpersonen" har tilnærmet samme alders-, kjønns- og bostedsfordeling som de åtte innvandrergruppene samlet,
utgjorde yrkesinntekten hele 86 prosent av den samlede
husholdsinntekten. I srilankiske hushold var yrkesinntektens andel av den samlete husholdsinntekten minst
like stor, 89 prosent. Lavest var yrkesinntektens andel i
somaliske hushold (20 prosent).
Figur 5: Fordelingen av samlet husholdsinntekt i 1994
mellom yrkesinntekt, kapitalinntekt og overføringer, etter
landbakgrunn. Prosent.
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Figur 4: Disponibel husholdsinntekt i 1994 per forbruksenhet, etter landbakgrunn. Beløp i prosent av nordmenns
inntekt.
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Et mye benyttet kriterium i EU for lavinntekt er at disponibel inntekt pr. forbruksenhet er under 50 prosent av medianen i det enkelte land. I 1994 betydde dette for Norges
del at grensen for lavinntekt (eller "fattigdom") på husholdsnivå lå ved en disponibel inntekt pr. forbruksenhet
på om lag 52.000 kroner i løpende priser (ifølge forbruksog inntektsundersøkelsen). Om lag 30 prosent av de ikkevestlige innvandrerhusholdene fra de åtte landene hadde
en registrert disponibel inntekt pr. forbruksenhet (etter
nevnte OECD-skala) under dette nivået i 1994. Andelen
var høyere blant somaliere (fire av ti) og lavere blant
chilenere og srilankere (to av ti). Blant nordmenn lå
andelen på 5 prosent.
Størstedelen av den samlede husholdsinntekten kommer
fra yrkesvirksomhet både blant nordmenn og innvan-

Offentlige overføringer stod for vel tre tideler av den
samlede husholdsinntekten for de åtte innvandrergruppene samlet og knapt en tidel for hushold av nordmenn
med samme alders-, kjønns- og bostedsfordeling som
innvandrerne. Særlig somaliske hushold hadde en betydelig overføringsandel (80 prosent av samlet inntekt). Somaliere hadde for øvrig den korteste botiden i Norge av
de åtte.
De største overføringene til innvandrerne bestod av sosialhjelp, barnetrygd og ytelser fra folketrygden. For innvandrergruppene under ett utgjorde disse inntektspostene
henholdsvis 12, 7 og 6 prosent av den samlede husholdsinntekten.
Dersom sammensetningen av nordmenns husholdsinntekt
studeres uten standardisering etter alder, kjønn og bosted,
blir forskjellen til innvandrernes inntektssammensetning
mindre. Overføringsandelen for nordmenn øker da med 9
prosentpoeng (til 18 prosent), mens andelen som stammer
fra yrkesarbeid går ned med 10 prosentpoeng (til 76 prosent). Dette skyldes selvsagt at det er langt flere alderspensjonister blant nordmenn enn blant innvandrere.
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Kapitalinntekten, det vil si renter av bankinnskudd, inntekt av bolig m.m., utgjør bare en beskjeden del av den
samlede husholdsinntekten for innvandrere og nordmenn,
henholdsvis 2 og 5 prosent. Dette er mindre enn kapitalutgiftene (gjeldsrenter og underskudd i boligselskap) for
begge grupper. Trekkes kapitalutgiften fra kapitalinntekten på husholdsnivå, får vi derfor en negativ netto kapitalinntekt for innvandrere og nordmenn. For nyere
statistikk over innvandreres inntekter, se f.eks. Lie 2002.
Bolig, diskriminering, sosial kontakt og helse
Levekårsundersøkelsen blant ikke-vestlige innvandrere
hadde også som mål å undersøke temaer som bolig, diskriminering, sosial kontakt og helse (Blom 1998). Disse
"mykere" områdene har gjerne på en eller annen måte
sammenheng med områdene utdanning, arbeid og inntekt, enten som årsak eller virkning eller ev. begge deler.
Innvandrernes beskjedne økonomiske ressurser fører bl.a.
til at de bor billigere og trangere enn nordmenn. Ifølge en
vanlig definisjonen av trangboddhet bor en person trangt
dersom hun eller han bor alene og disponerer ett rom eller tilhører en flerpersonhusholdning som disponerer
mindre enn ett rom pr. person. Kjøkken, bad og entré regnes ikke som beboelsesrom.
Ifølge denne definisjonen bodde 53 prosent av de ikkevestlige innvandrerne som vi intervjuet trangt, mens det
samme bare gjaldt 13 prosent av den øvrige befolkningen.
Innvandrerne var også oftere leietakere eller borettslagseiere og bodde sjeldnere i enebolig enn nordmenn. Den
grunnleggende standarden i deres boliger var imidlertid
ikke særlig dårligere enn blant nordmenn. To av ti gifte
innvandrere som hadde foreldre i Norge, bodde sammen
med foreldrene. Blant pakistanere var denne andelen om
lag det dobbelte. Blant gifte eller samboende nordmenn
er det knapt to prosent som bor sammen med sine foreldre.
En av fem innvandrere rapporterte at de var blitt diskriminert på boligmarkedet, en av sju at de var blitt plaget
på jobben på grunn av sin innvandrerbakgrunn, og en av
fjorten oppgav at de var blitt utsatt for vold eller alvorlige
trusler. Tallene synes å være lavere enn fryktet. Andelen
som rapporterte å ha blitt utsatt for vold eller trusler, var
ikke høyere blant innvandrere enn blant nordmenn. Det
var for øvrig ikke de mest ressurssterke, i betydningen
mest språkmektige eller høyest utdannede innvandrerne,
som oftest rapporterte om diskriminering. Snarere var det
innvandrere med lavstatuspreget bolig- og arbeidssituasjon som oftest meldte om diskriminering.
Andelen i samliv (ekteskap og samboerforhold) var noe
høyere blant de åtte innvandrergruppene samlet enn blant
nordmenn. En liten andel av de gifte innvandrerne (om
lag 4 prosent) hadde ektefellen bosatt utenfor landet.
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Spesielt gjaldt dette somaliere og pakistanere. Om lag én
av tjue innvandrere levde som samboere, mot om lag én
av fem nordmenn med samme alders-, kjønns- og bostedsfordeling.
Vi fant ellers at innvandrere som var gift eller samboer
med en nordmann, langt oftere var beskjeftiget enn innvandrere som levde i samliv med en annen innvandrer.
Grunnen er trolig at de førstnevnte har tilgang til sosiale
nettverk og kulturell kompetanse som de sistnevnte
mangler. Innvandrere i samliv med en nordmann hadde
også langt høyere disponibel husholdningsinntekt pr. forbruksenhet enn andre innvandrere.
Seks av ti innvandrere oppgav at de hadde en god norsk
venn. Andelen var størst blant innvandrere fra det tidligere Jugoslavia (åtte av ti) og lavest blant innvandrere
fra Vietnam og Somalia (om lag fire av ti). Jo bedre ferdigheten i norsk var, jo større var sjansen for å ha en god
norsk venn.
De åtte innvandrergruppene var i mindre grad medlemmer av frivillige organisasjoner enn nordmenn. Det
gjaldt så vel fagorganisasjoner som idrettslag. Et unntak
var religiøse foreninger. Innvandrere deltok også sjeldnere enn nordmenn i vanlige norske fritidsaktiviteter,
men de besøkte hyppigere biblioteket og religiøse møter.
Innvandrerne røpet oftere enn nordmenn at de var ensomme. Mens mer enn fire av ti innvandrere sa at de ofte
eller av og til følte seg ensomme, var det mindre enn to
av ti nordmenn som rapporterte det samme. Dårlig kontakt med det norske samfunnet og svekket familienettverk gjennom atskillelse fra øvrige familiemedlemmer
viste seg å bidra til følelsen av sosial isolasjon for mange.
Andelen som oppgav å ha en varig sykdom, funksjonshemming eller virkning av skade, var noe lavere blant
innvandrere fra de åtte ikke-vestlige landene under ett
enn blant nordmenn med samme alders-, kjønns- og bostedsfordeling som dem. Blant de som rapporterte om
minst én sykdom, var imidlertid andelen som mente at
sykdommen(e) begrenset arbeidsevnen, betydelig høyere
blant innvandrere enn blant nordmenn.
Selv om forskjellen kan skyldes ulikheter i sykdomsbildet (dvs. hvilke sykdommer som rapporteres og hvor
mange), kan også kulturelt betingede forskjeller i vurderingen av den enkelte sykdom ligge bak. Muligheten av
at innvandrernes arbeidsoppgaver er mer fysisk anstrengende, må også tas i betraktning.
Alder betydde mye for helsetilstanden blant innvandrere
og nordmenn. I aldersgruppen 45-66 år var andelen som
rapporterte om varige sykdommer, høyest blant innvandrerne. Alderen ved ankomst til Norge framstod som mer
avgjørende for helsen enn oppholdstiden i Norge.

Når det gjaldt de enkelte sykdommer, oppgav innvandrerne i større grad enn nordmenn nervøse lidelser. På
den annen side rapporterte innvandrere ikke mer sykdom
i skjelett-muskelsystemet enn nordmenn. Andelen som
oppgav å ha astma, allergi og eksem, var lavere blant innvandrere enn blant nordmenn, særlig blant de yngste. Innvandrerne var derimot mer plaget av diabetes.

Figur 6: Bydeler og bydelsgrupper i Oslo.

Bokonsentrasjon
Et annet prosjekt som nylig er avsluttet i Statistisk sentralbyrå, beskriver og analyserer innvandreres bosettingsmønster i Oslo i tidsrommet 1988-1998 (Blom 2002).
Den viktigste datakilden har vært registerdata på mikronivå for alle bosatte i Oslo kommune per 1.1.1988,
1.1.1993 og/eller 1.1.1998.
Intervjuundersøkelsen Levekår blant innvandrere 1996 er
trukket inn i analysen av årsaker til og virkninger av etnisk bostedssegregasjon. Utviklingen etter 1.1.1998 er
skissert ved hjelp av aggregerte registerdata for 1.1.2001.
I årene fra 1988 til 1998 økte antallet ikke-vestlige innvandrere i Oslo fra knapt 30.000 til 65.000 personer.
Dette var mer enn en dobling av antallet i løpet av ti år.
Tilsvarende økte andelen ikke-vestlige innvandrere i
byen fra 6,5 prosent til 13,0 prosent. Per 1.1.2001 var andelen vestlige og ikke-vestlige innvandrere i Oslo henholdsvis 4,3 og 15,1 prosent.
Innvandrerbefolkningen i Norge er sterkere konsentrert
til hovedstaden enn befolkningen generelt. Mens 11 prosent av landets befolkning er bosatt i Oslo, bor 33 prosent
av innvandrerbefolkningen i denne byen. Tilsvarende tall
for ikke-vestlige innvandrere er 38 prosent (per
1.1.2001).
Oslo er siden 1988 inndelt i 25 administrative bydeler.
Bydelene kan aggregeres til fem bydelsgrupper. Indre by
kan deles i to, indre vest og indre øst, hver med tre bydeler. Ytre vest omfatter bydelene nord og vest i byen,
foruten to bydeler sør for indre øst. Den øvrige delen av
ytre by deles i gamle og nye drabantbyer (jf. Blom 1999).
Dette er illustrert i figur 6.
Ikke-vestlige innvandrere er tyngst representert i indre
øst og de nye drabantbyene, mens vestlige innvandrere
tenderer til å bo i indre og ytre vest. Nordmenn er jevnere
fordelt over bydelene.
Den store veksten i ikke-vestlige innvandrere i tiåret
1988-1998 kom først og fremst i indre øst og drabantbyene, mens den beskjedne veksten blant nordmenn særlig
kom i ytre vest. I drabantbyene gikk tallet på nordmenn
ned. Dette førte til at fordelingen av ikke-vestlige innvandrere og nordmenn over bydelsgruppene ble stadig
skjevere innbyrdes i perioden 1988-1998 (Tabell 1).

I årene etter 1.1.1998 kom en ny tendens til syne, idet
veksten i antall ikke-vestlige innvandrere i indre øst stagnerte og nesten utelukkende fant sted i drabantbyene.
Dette førte til at andelen av byens ikke-vestlige innvandrere som bor i indre øst gikk noe ned, mens andelen som
bor i de gamle og nye drabantbyene fortsatte å gå opp.
Tabell 1: Andelen ikke-vestlige innvandrere og nordmenn
i Oslo, etter bydelsgrupper og år. Prosent.

Ikke-vestlige
innvandrere
Indre vest
Indre øst
Gamle
drabantbyer
Nye
drabantbyer
Ytre vest
Sentrum,
Marka, ukjent
I alt
N
Nordmenn
Indre vest
Indre øst
Gamle
drabantbyer
Nye
drabantbyer
Ytre vest
Sentrum,
Marka, ukjent
I alt
N

01.01
1988

01.01
1993

01.01
1998

01.01
2001

10,4
26,1

7,9
27,8

6,4
28,4

6,2
24,4

17,0

18,7

19,9

22,5

32,4
11,7

34,5
10,5

34,7
10,2

37,4
9,1

2,5
100
29 579

0,6
100
48 325

0,5
100
64 997

0,5
100
76 674

14,7
13,4

14,7
13,4

14,9
13,6

15,1
14,0

24,4

23,6

22,9

22,6

19,4
26,7

19,2
28,3

18,7
29,1

17,9
29,6

1,4
100
404 232

0,7
100
407 044

0,7
100
414 143

0,8
100
409 966
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Det er utviklet et vell av indekser for å måle graden av
segregasjon (romlig atskillelse) mellom to befolkningsgrupper. Vi benytter den mest kjente av dem, den såkalte
dissimilaritetsindeks (D-indeks). Ved fullstendig likhet i
fordelingen av to befolkningsgrupper over et antall
underområder er D-indeksen 0, og ved fullstendig ulikhet
er den 100. Indeksverdien tolkes som andelen av den ene
(eller den andre) befolkningsgruppen som må flytte til et
annet underområde for at fordelingene skal bli like. Verdier under 30 poeng betraktes som lave; verdier mellom
30 og 60 (70) regnes som moderate, mens verdier over 60
(70) betraktes som høye.

I forlengelsen av slike synspunkter, har det vært formulert en hypotese om at innvandreres segregasjon fra majoritetsbefolkningen er en funksjon av den antatte eller målte kulturelle avstanden mellom partene (f.eks. AnderssonBrolin 1984). Data viser f.eks. at den bostedsmessige segregasjonen mellom nordmenn og innvandrere fra det
tidligere Jugoslavia er større enn mellom nordmenn og
dansker. Dette forklares ved at den kulturelle avstanden
til nordmenn er større for jugoslaver enn for dansker.
Større enda er den kulturelle avstanden mellom nordmenn og vietnamesere; følgelig er også den bostedsmessige segregasjonen dem imellom større.

På bydelsnivå er både vestlige og øst-europeiske innvandrere lite segregert fra nordmenn. Som samlegrupper ligger deres D-verdier i området 15-20 poeng i årene 19881998. Innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Sørog Mellom-Amerika er moderat segregert fra nordmenn
på bydelsnivå. Både i 1993 og 1998 er D-verdien for denne samlegruppen av innvandrere over 30 poeng, men
under 35 poeng.

Selv om hypotesen virker plausibel, er det mulig å lansere en alternativ hypotese for å forklare de samme observasjonene. Graden av segregasjon mellom to befolkningsgrupper er proporsjonal med forskjellen i de økonomiske ressursene gruppene disponerer. Jo lavere inntekt
og/eller formue minoriteten har i forhold til majoriteten,
desto mer innskrenkes minoritetens bostedsvalg til områder der boligprisene er lave, og desto større blir følgelig
den romlige segregasjonen vis-a-vis majoriteten.

Mens segregasjonen blant innvandrere fra Vesten og ØstEuropa var konstant eller svakt synkende, steg segregasjonen blant innvandrere fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika med 5,7 poeng på D-indeksen i årene 19881998. Grunnen var at innvandrere fra disse landene ble
mer overrepresentert i indre øst og de nye drabantbyene
og mer underrepresentert i indre og ytre vest.
Ved hjelp av aggregerte data beregnet vi også D-indeksen
for noen innvandrergrupper per 1.1.2001. Indeksverdien
for innvandrere fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika samlet fortsatte å stige til tross for at innvandrere fra
den tredje verden var blitt mindre overrepresentert i indre
øst. Det skyldes at de i stedet ble mer overrepresentert i
de nye drabantbyene og etter hvert også i noen av de
gamle drabantbyene. Samtidig økte deres underrepresentasjon i indre og ytre vest.
Dette illustrerer en mulig svakhet ved D-indeksen, idet
det som intuitivt oppfattes som en spredning fra et område med relativt høy innvandrerkonsentrasjon (indre øst)
til deler av byen med en lavere innvandrerkonsentrasjon,
men der innvandrere likevel er overrepresentert, ikke slår
ut på indeksen.
Årsaker til etnisk bostedssegregasjon
En vanlig forklaring på at innvandrere tenderer til å bosette seg nær hverandre, er at de har behov for å omgås
personer med samme språk og kultur som dem selv. Nykommere ønsker å støtte seg til erfaringer som landsmenn
har gjort tidligere i tilflyttingslandet. Boliger formidles
gjennom etniske nettverk. Særlig dersom den "kulturelle
avstanden" til tilflyttingslandet er stor, kan innvandrerne
ha behov for å etablere en trygg base der de kan "være
seg selv".
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I eksemplet er det slik at danske innvandrere i Oslo har
høyere gjennomsnittlig inntekt og formue enn jugoslaver
som igjen har høyere inntekt og formue enn vietnamesere. De observerte forskjellene i graden av segregasjon mellom de tre gruppene lar seg dermed like gjerne
forklare som et resultat av forskjeller i økonomiske ressurser som av kulturell avstand. Det gjør det vanskelig å
avgjøre hvilken forklaring som er viktigst eller riktigst.
Når variasjonen i landbakgrunn begrenses til ikke-vestlige innvandrere, viser data at segregasjonen i forhold til
nordmenn tenderer til å gå ned med økende inntekt og
formue.
Ved hjelp av metoden indirekte standardisering har vi beregnet hvor stor del av den observerte segregasjonen på
bydelsnivå mellom ikke-vestlige innvandrere og nordmenn som kan "forklares" på bakgrunn av økonomisk ulikhet. Metoden går ut på å konstruere en forventet fordeling av innvandrere og nordmenn over bydelene under
forutsetning av at økonomiske forhold alene bestemmer
bostedet. På grunnlag av fordelingene beregnes en forventet verdi av dissimilaritetsindeksen. Forholdet mellom
forventet og observert D-verdi angir hvor mye av den observerte segregasjonen som kan tilskrives økonomiske
forhold (se f.eks. Peach 1996).
Vi finner at den økonomiske faktoren forklarer henholdsvis 22 prosent, 33 prosent og 38 prosent av ikke-vestlige
innvandreres segregasjon fra nordmenn i 1988, 1993 og
1998. Særlig de sistnevnte andelene er høyere enn hva
som er funnet i liknende undersøkelser i vestlige land
som Storbritannia, Canada og USA.
I en multivariat modell der hele Oslos befolkning inngår
har vi også beregnet sjansen for å være bosatt i hver en-

kelt av de fem bydelsgruppene på basis av økonomiske
ressurser og landbakgrunn. Den økonomiske faktoren
framtrer som den klart sterkeste når det gjelder å predikere bosted i henholdsvis indre øst og ytre vest. Men også familiestørrelse er en kraftfull prediktor av bostedet. Å
tilhøre en liten familie styrker sjansen for å bo i indre by,
mens tilhørighet til en store familie øker sjansen for å bo
i de nye drabantbyene eller ytre vest. Ved hjelp av indirekte standardisering kan det fastslås at familiestørrelse
likevel forklarer mindre av den observerte segregasjonen
mellom nordmenn og ikke-vestlige innvandrere enn økonomiske ressurser.
Betydningen av diskriminering og politisk-administrativ
"styring" til bestemte bosteder, gjerne kalt "institusjonelle" forklaringsfaktorer, er også belyst ved hjelp av data
fra intervjuundersøkelsen Levekår blant innvandrere
1996. Vi finner at begge faktorer er av betydning for i
hvilke bydelsgrupper de ikke-vestlige innvandrerne befinner seg.
Konklusjonen blir at både økonomiske, kulturelle og institusjonelle faktorer har bidratt til å skape og opprettholde den etniske bostedssegregasjonen i Oslo, men økonomisk ulikhet mellom aktørene på boligmarkedet synes
å være den viktigste enkeltfaktoren.
Virkninger av etnisk bostedssegregasjon
At innvandrere tenderer til å samles i egne boområder der
innslaget av nordmenn er lite, vil kunne virke negativt
inn på deres integrering i storsamfunnet. Utvekslingen av
informasjon mellom partene og muligheten for gjensidig
kontakt og læring kan tenkes å bli skadelidende ved segregert bosetting. På den annen side kan det hende at
geografisk nærhet til andre innvandrere gjør livet i et nytt
samfunn med en fremmed kultur lettere å leve.
Data fra undersøkelsen Levekår blant innvandrere 1996
er benyttet til å teste disse til dels motstridende antakelsene. Spørsmålet er om språkferdighet og kontakt med
nordmenn påvirkes av om innvandrere bor i et område
med et høyt innslag av andre ikke-vestlige innvandrere
eller ikke.
Vi finner at andelen ikke-vestlige innvandrere som oppgir at norsk er det mest brukte språket hjemme, synker fra
16 til 5 prosent når andelen ikke-vestlige innvandrere i
bostedskretsen stiger fra under 10 til over 40 prosent.
Under samme betingelse øker andelen som ikke har lest
norske aviser i løpet av de siste 12 månedene fra 3 til 19
prosent. Likeledes synker andelen som oppgir å ha en
god norsk venn fra 68 til 46 prosent når andelen ikkevestlige innvandrere på bostedet vokser fra under 10 til
over 40 prosent, mens andelen hvis barn hovedsakelig
har venner blant andre innvandrerbarn stiger fra 3 til 22
prosent.

Dersom disse sammenhengene "renses" for effekten av at
personer i innvandrertette- og spredte områder er forskjellige hva angår inntekt, formue, beskjeftigelse, utdanningsnivå og botid, synker effekten av den lokale innvandretettheten på bruken av norsk og kontakten med
nordmenn betydelig. Flere av de nevnte kontrollvariablene er sterkere assosiert med indikatorene for språklig og
sosial kontakt med nordmenn enn innvandrertettheten på
bostedet er. F.eks. er et minimum av skolegang (og dermed alfabetisering) av overordnet betydning for tilbøyeligheten til å lese norske aviser.
Den eneste av de fire indikatorene som nesten ikke endres ved innføring av kontrollvariablene, er indikatoren for
egne barns kontakt med lekekamerater. Det tyder på at
foreldrenes deltakelse på arenaer som utdanning og arbeid ikke gjør mye fra eller til for barn som vokser opp i
etnisk segregerte bomiljøer. Barna er i større grad enn
foreldrene utlevert til sine umiddelbare sosiale omgivelser.
Selv om store deler av de observerte sammenhengene
mellom innvandrertettheten på bostedet og innvandrernes
kulturelle og sosiale integrasjon kan forklares ved seleksjon, dvs. at de mest ressurssterke innvandrerne slår seg
ned i de minst segregerte områdene, viser våre data at
selve den etniske sammensetningen av boområdene også
er av en viss betydning. Bruken av norsk språk og kontakten med nordmenn blir påvirket av om det hovedsakelig er andre innvandrere eller nordmenn i nabolaget. Men
effekten av boområdets sammensetning er langt svakere
enn vi opprinnelig antok.
Integrasjon av flyktninger
I det siste prosjektet som skal nevnes følges bestemte
flyktningkull gjennom offentlige registre et visst antall
observasjonsår for å få innblikk i hvordan deres integrering i samfunnet forløper under en periode med skiftende
økonomiske konjunkturer. Med flyktningkull menes
flyktninger registrert bosatt i en norsk kommune i et bestemt kalenderår.
En tidligere studie fulgte flyktninger bosatt i årene 19871992 fra og med året etter de ble bosatt til og med året
1993 (Blom 1997). Kullene ble observert årlig (i mai
måned), og den enkelte flyktning ble registrert etter hvorvidt hun/han var i ordinær beskjeftigelse, registrert helt
arbeidsløs, under ordinær utdanning eller mottok forskjellige overgangsytelser. En rekke offentlige registre
ble koplet sammen for å konstruere denne variabelen.
Ved å operere med flere observasjonstidspunkter og følge
integreringsprosessen over tid for det enkelte flyktningkull ble det mulig å skille mellom effekten av å tilhøre et
bestemt kull og lengden av botiden.
Etter tre års botid hadde f.eks. flyktninger som bosatte
seg i 1987, oppnådd en andel beskjeftigede på 36 prosent
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(i 1990), mens flyktninger bosatt i 1989 bare hadde en
andel beskjeftigede etter tre år på 23 prosent (i 1992).
Ved en multivariat analyse fant vi således at kullet man
tilhørte hadde større effekt på beskjeftigelsessituasjonen
enn lengden av botiden. Det viste seg at jo senere man
kom til Norge, jo lavere var beskjeftigelsesgraden etter
like lange botider.

Prosjektet er som nevnt ikke avsluttet, og resultatene
referert ovenfor må betraktes som høyst foreløpige.

I analysen kontrollerte vi bl.a. for ulikheter i sammensetningen av det enkelte flyktningkull med hensyn til opprinnelsesland. Den resterende kulleffekten ble tolket som
et resultat av konjunktursituasjonen ved bosettingstidspunktet. De norske konjunkturene var jevnt nedadgående
i perioden 1987-1993.

Berg, B., L. Dalby og T. Fladstad (2002): Jeg kom for å
redde livet. Om mottak og integrering av overføringsflyktninger, SINTEF Teknologiledelse IFIM.

Konklusjonen ble at konjunkturene ved ankomsttidspunktet hadde sterkere innflytelse på flyktningenes muligheter på arbeidsmarkedet enn lengden av botiden.
Det nye forskningsprosjektet har som formål å undersøke
og utfordre disse konklusjonene på basis av nye data. Observasjonsperioden strekker seg over årene fra 1992 til
1999 - en periode preget av stigende økonomiske konjunkturer, og kullene omfatter flyktninger bosatt i årene
1987 til 1999. Foreløpige analyser tyder på at botiden er
viktigere for sjansen til å være beskjeftiget enn vi trodde
tidligere.
Ved å utvide analysemodellen med en indikator for observasjonsåret, finner vi bl.a. at effekten av ankomståret,
eller hvilket flyktningkull man tilhører, ikke er så stor
som tidligere antatt.
Konjunktursituasjonen gjør seg øyensynlig vel så mye
gjeldende i form av en periodeeffekt i tilknytning til hvert
enkelt observasjonsår, enn som en éngangseffekt i forbindelse med tidspunktet for bosetting. Både reanalyse av de
tidligere dataene og analyser av det nye datasettet bærer
bud om dette. I samme forbindelse finner vi også i de nye
modellene at den relative betydningen av botid i forhold
til kull og observasjonsår øker. Det er bemerkelsesverdig,
og oppmuntrende, å iaktta hvordan sjansen til å være beskjeftiget øker år for år som flyktningen blir boende i
landet.
Hvilken nasjonalitet flyktningen tilhører, er likevel den
av faktorene som har størst betydning for flyktningens
muligheter på arbeidsmarkedet. Hva dette egentlig bunner i, er foreløpig uklart. Innføring av kjønn og alder i
modellen bidrar til å svekke effekten av landbakgrunn
noe. Det gjør også en indikator for oppholdsgrunn. Flyktninger med asylstatus eller opphold på humanitært grunnlag synes å ha lettere for å komme i arbeid enn overføringsflyktninger. Andre undersøkelser har sannsynliggjort at overføringsflyktninger har større helseproblemer
enn flyktninger som har kommet som asylsøkere (Berg,
Dalby og Fladstad 2002). Dette kan virke inn på deres
muligheter på arbeidsmarkedet.
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Statistisk sentralbyrå i Norge (SSB) - Statistics
Norway
SSB er det sentrale organ for innsamling, bearbeiding og
formidling av offisiell statistikk i Norge.
Det er en faglig uavhengig institusjon som er administrativt underlagt Finansdepartementet og har et eget regjeringsoppnevnt styre. Rammene for virksomheten er nedfelt i den såkalte statistikkloven av 1989. Et sentralt siktemål for SSBs statistikkproduksjon og analysevirksomhet
er å fremme samfunnsplanlegging og en velinformert offentlig debatt om samfunnsspørsmål. Statistisk sentralbyrå ble grunnlagt i 1876 og feiret sitt 125-årsjublileum i
fjor.
Organisasjon består av tre statistikkavdelinger (økonomisk statistikk, personstatistikk og næringsstatistikk), en
forskningsavdeling, en administrasjonsavdeling og fire
frittstående seksjoner (for IT, metoder og standarder, informasjon og publisering og for internasjonal statistisk
rådgivning). Staben har siden 1975 vært delt mellom Oslo og Kongsvinger som følge av Stortingets ønske om utflytting av statsinstitusjoner fra hovedstaden. Det er i alt
900 ansatte, 510 i Oslo og 390 i Kongsvinger. I tillegg
har SSB 134 lokale intervjuere rundt om i landet og 37
intervjuere sentralt.
Forskningsvirksomheten i SSB foregår hovedsakelig i
Forskningsavdelingen. I tillegg fins det en forskningsseksjon underlagt Avdeling for personstatistikk, Seksjon for
demografi og levekårsforskning.
Seksjonens oppgave er å analysere den demografiske utviklingen i Norge og endringer i befolkningens økonomiske og sosiale levekår. Aktiviteten kombinerer en mikroanalytisk tilnærming til demografiske og sosioøkonomiske prosesser med et makroperspektiv på endringene i
den sosiale og demografiske strukturen. Resultater fra
forskningen inngår også som forutsetninger i SSBs framskrivnings- og simuleringsmodeller. Seksjonen er ansvarlig for SSBs modell for nasjonale og regionale befolkningsframskrivninger.
I løpet av 1990-tallet har Avdeling for personstatistikk
gjennomført et såkalt Innvandrerstatistikk-prosjekt med
finansiell støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet
for å bedre statistikkgrunnlaget og kompetansen på feltet.
Seksjon for demografi- og levekårsforskning har levert
flere bidrag til dette arbeidet. Blant temaene kan nevnes
befolkningens holdninger til innvandring og innvandrere,
intervju- og registerbaserte undersøkelser av innvandrernes levekår og fruktbarhetsmønstre, etnisk bostedssegregasjon i hovedstaden, tilbakeflytting blant innvandrere,
flyktningers sekundærflyttinger i Norge og flyktningers
integrasjon på arbeidsmarkedet.
Ved SSB produseres det også innvandrerrelatert statistikk
og analyser ved flere av de andre seksjonene.

Blant temaene kan nevnes innvandrerbefolkningens demografi, utdanning, arbeid, inntekt, kriminalitet, barnevern m.m. For en oversikt over dette, se litteraturlisten
nedenfor, artikler i tidsskriftet Samfunnsspeilet nr.
2/2001 (spesialnummer om innvandrere), samlepublikasjonene Innvandring og innvandrere 2000 og 2002, og ikke
minst
våre
internettsider
på
adressen
www.ssb.no/innvstat. Disse oppdateres daglig. Det er også ansatt en egen koordinator for innvandrerrelatert statistikk som kan kontaktes på e-postadressen
innvstat@ssb.no.
I dette nummeret av Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed presenteres tre av prosjektene som har vært
utført eller som pågår ved Seksjon for demografi og levekårsforskning i SSB. Artikkelforfatteren, som arbeider
ved seksjonen, har deltatt i referencegruppen ved RFFs
undersøkelser av levekår blant innvandrere i Danmark.
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Anmeldelse af ”20 år med allt sämre arbetsmarknadsintegrering för invandrare”

ikke-vestlige indvandrere – to grupper, som i hvert tilfælde i Danmark har klaret sig meget forskelligt på arbejdsmarkedet.
De to indeks er bygget op omkring den relative forskel imellem indfødte svenskere og indvandrere født i udlandet. For udvalgte år beskriver indekset for beskæftigelsesgrad således forskellen mellem indvandrere og svenskere – et indeks på 70 betyder altså, at indvandrere det
pågældende år havde en beskæftigelsesgrad, der lå 30
pct. under de indfødte svenskeres.
For alle beregninger gælder det endvidere, at de så vidt
muligt er foretaget både for alle indvandrere under ét, og
fordelt på om indvandrerne har opnået svensk statsborgerskab eller ej. Desuden er alle beregninger vægtet for
alders- og kønsforskelle.

Af Christian Scheuer, Rockwool Fondens Forskningsenhed

I det seneste nummer af Nyt fra Rockwool Fondens
Forskningsenhed bragte vi en anmeldelse af Rapport integration 2001, hvori Integrationsverket beskrev, hvorledes det er gået med integrationen i Sverige. Rapporten
opridsede en lang række problemer og udfordringer, som
det svenske samfund står overfor. Disse problemer og udfordringer minder – på mange måder – om dem, vi kender fra det danske samfund, og er dermed problemer, der
ligger tæt op ad dem, vi selv har beskæftiget os med,
blandt andet i bøgerne Integration i Danmark omkring
årtusindskiftet, Mislykket integration? og Hvordan har
indvandrerne det?
Idet problemstillingerne i Sverige har vist sig at ligne
dem, vi kender, ganske nøje, har vi fundet det interessant
at følge op på udviklingen i Sverige. Derfor bringer vi i
det følgende et kort sammendrag af artiklen ”20 år med
allt sämre arbetsmarknadsintegrering för invandrare”
skrevet af professor Jan Ekberg og lektor, dr. Mats Hammarstedt, og bragt i det svenske økonomiske tidsskrift
Ekonomisk debatt.
Artiklen tegner et tydeligt billede af, at indvandrere i
Sverige har samme store problemer som herhjemme med
at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
Da der er tale om en artikel af begrænset længde, er forfatterne nødt til at opstille nogle få simple mål for arbejdsmarkedsintegrationen – i artiklen anvendes således
to indeks, et for beskæftigelsesgraden, og et for arbejdsindkomsten1). Desuden gør forfatterne to forsimplende
antagelser, dels ser de kun på indvandrere, da de finder,
at datagrundlaget for efterkommere endnu er for tyndt,
dels ser de generelt på alle indvandrere under ét, om end
der visse steder refereres til specifikke befolkningsgrupper. Hermed skelnes der altså ikke imellem vestlige og
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Udviklingen i beskæftigelsesgrad
Tabel 1 er gengivet fra artiklen og viser udviklingen i beskæftigelsesgraden i anden halvdel af det 20’ende århundrede.
Tabell 1

Index för sysselsättningsgrad bland utrikes födda i
ålder 16-64 år (för 1967 gäller ålder 16-66 år).
Standardiserat för ålders- och könssammansättning.

Med utländskt
Naturaliserade
Samtliga
medborgarskab
utrikes födda
1950
120
iu
iu
1960
105
102
104
1967
110
iu
iu
1975
99
102
100
1978
94
102
98
1987
83
96
90
1992
74
95
84
1994
61
91
75
1999
69
87
76
2000
70
87
77
2001
iu
iu
79*
*Avser första halvåret 2001. Uppgifter om utländska medborgare i
arbetskraftsundersökningarna (AKU) finns endast på helårsbas.
Någen uppdelning på utländska medborgare och naturaliserade har
således inte kunnat göras för det första halvåret 2001.

Tabellen viser tydeligt, at indvandrernes beskæftigelsesgrad er blevet forværret over tid. Dette, påpeger forfatterne, er sket på trods af, at der i hvert tilfælde siden 1975
har været en klar indvandrerpolitisk målsætning i Sverige
omkring lighed, valgfrihed og samarbejde mellem befolkningsgrupper. Dette lighedsmål indebærer blandt
andet, at indvandrere (herunder også flygtninge) skal
have samme levevilkår og samme vilkår på arbejdsmarkedet og dermed samme muligheder for at forsørge sig
selv.
Tabel 1 viser en udvikling, der på mange måder minder
om den, vi kender herhjemmefra, og dette til trods for
både de meget forskellige konjunkturforløb i Danmark og
Sverige, og de forskelle, der er i branchestrukturer
landene imellem.

Fra 1950’erne og frem til begyndelsen af 1970’erne var
indvandrernes beskæftigelsessituation gunstig. Det skyldes ikke mindst, at indvandringen i denne periode hovedsageligt bestod af arbejdskraftsimmigration, og at indvandrerne i mange tilfælde blev rekrutteret direkte til bestemte job i Sverige.
Udviklingen begyndte at ændre sig i slutningen af
1970’erne. Det blev starten på en lang nedadgående trend
for indvandrernes beskæftigelsesgrad relativt til de indfødte svenskeres. Dette skete til trods for den generelle
højkonjunktur i Sverige i 1980’erne med medfølgende
høj arbejdskraftsefterspørgsel.
Faldet i indvandrernes beskæftigelsesgrad relativt til de
indfødte svenskere var dog ikke kun betinget af, at indvandrerne fik det sværere på arbejdsmarkedet. En del af
forklaringen skal nemlig findes blandt de indfødte svenskere, idet 1970’erne var perioden, hvor kvinderne for alvor trådte ud på arbejdsmarkedet. Det betød en stigende
beskæftigelsesgrad blandt den indfødte befolkning og
dermed et relativt faldende indeks for indvandrerne.
Ser man lidt nærmere på tabel 1, fremgår det, at faldet i
beskæftigelsesgraden relativt til den indfødte svenske befolkning har været størst for den del af indvandrerne, der
ikke var svenske statsborgere. Når de indvandrere, der i
denne periode var svenske statsborgere, klarer sig bedre,
end dem, som ikke var svenske statsborgere, skyldes det
ifølge forfatterne, at de har været længere tid i Sverige,
og dermed har haft bedre muligheder for, at lære sig
”Sverigesspecifikke” egenskaber, der kan være af afgørende betydning for en god arbejdsmarkedstilknytning.
Den nedadgående trend blev yderligere forstærket i begyndelsen af 1990’erne, dels som følge af den påbegyndte lavkonjunktur, dels som følge af en stor flygtningetilstrømning fra især Bosnien. Forfatterne tøver ikke
med at kalde indvandrernes arbejdsmarkedssituation i
midten af 1990’erne for katastrofal.
Siden da er der sket det, at beskæftigelsessituationen har
stabiliseret sig, og i de seneste år har højkonjunkturen bidraget til at vende udviklingen. Men selvom den nedadgående trend er brudt, og der i de seneste år er sket forbedringer, viser et indeks på 70 i år 2000, at der i Sverige
– ligesom i Danmark – stadigt er lang vej, før målet om
ens arbejdsmarkedstilknytning for befolkningsgrupper
med forskellig baggrund er nået.
Det er derfor også værd at bemærke, at forbedringen udelukkende findes blandt de indvandrere, der ikke er svenske statsborgere, og forfatterne peger på, at det især er
blandt den store bosniske gruppe, at forbedringerne er
sket. At situationen i slutningen af 1990’erne ikke er
forbedret for den del af indvandrerne, som på daværende
tidspunkt var blevet svenske statsborgere, mener forfatterne primært skyldes, at mange af de svage flygtninge,

der ankom i 1980’erne, først i denne periode opnår
svensk statsborgerskab.
Udviklingen i arbejdsindkomst
Tabel 2 er ligeledes gengivet fra artiklen og viser udviklingen i arbejdsindkomst. Denne gang er tidsperioden lidt
kortere, hvilket skyldes manglende data fra perioden før
1967.
Tabell 2

1967
1978
1987
1992
1994
1999

Index för arbetsinkomst/person i ålder 16-64 år (för
1967 gäller ålder 16-66 år) för utrikes födda.
Med utländskt
Naturaliserede
Samtliga
medborgarskab
utrikes födda
122
iu
iu
92
108
100
77
iu
iu
61
84
73
50
70
62
55
70
64

Forfatterne pointerer, at arbejdsindkomsten for en gruppe/person hovedsageligt bestemmes af beskæftigelsesgrad, arbejdsområde og arbejdstid. Med lavere beskæftigelsesgrad følger også lavere arbejdsindkomst, og det er
derfor ikke overraskende, at der er en stærk sammenhæng
mellem udviklingen i tabel 1 og tabel 2.
Analyserer man tabellerne lidt nærmere, ses det, at forskellen på arbejdsindkomsten mellem befolkningsgrupperne er vokset hurtigere end forskellen i beskæftigelsesgraden. Forskellen er vokset særligt meget blandt indvandrere, der ikke er svenske statsborgere.
I slutningen af 1960’erne havde indvandrerne2) gennemsnitligt en noget højere løn end den resterende befolkning, hvilket måske kan virke en smule overraskende set i
lyset af, at indvandrerne primært var beskæftigede i lavtlønnede erhverv. Forklaringen er dels, at datidens arbejdskraftsindvandrere arbejdede mere (flere timer om
ugen) end den øvrige befolkning, dels at andelen af kvinder med fuldtidsjob var væsentligt større end i den øvrige
befolkning.
Siden slutningen af 1960’erne er indvandrernes arbejdsindkomst relativt set faldet kraftigt – fra dengang at ligge
noget over den øvrige befolknings, til i dag at ligge
væsentligt under. Og selv om der i de seneste år også på
dette punkt er sket en stabilisering, påpeger forfatterne, at
der er tale om en stabilisering på et meget lavt niveau.
Forklaring på udviklingen
Herefter forsøger forfatterne at forklare denne udvikling
på det svenske arbejdsmarked. De bemærker, at det primært er folk, der er indvandret efter 1980, som har en
svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Årsagen er, at tilstrømningen af indvandrere på dette tidspunkt skiftede
fra hovedsageligt at bestå af arbejdskraftsindvandrere til
hovedsageligt at bestå af flygtninge. Forfatterne pointe-
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rer, at selv om man kan forestille sig, at en stor gruppe af
flygtninge bærer rundt på traumatiske oplevelser, som
kan gøre det svært at komme hurtigt ind på arbejdsmarkedet, er det ikke rimeligt, at dette skulle være årsagen til
en svag arbejdsmarkedstilknytning efter 10-15 år i Sverige. Dette skal ikke mindst ses i lyset af følgende tre forhold, der egentligt burde have fremmet arbejdsmarkedsintegrationen:
·

For det første oplevede den samlede svenske økonomi en kraftig højkonjunktur i 1980’erne.

·

For det andet skete der en kraftig internationalisering
af den svenske økonomi.

·

For det tredje var 1980’ernes indvandrere bedre uddannet end de tidligere gæstearbejdere.

Men hvad kan så forklare indvandrernes dramatiske tilbagegang på det svenske arbejdsmarked? Forfatterne forsøger at forklare, hvad de mener, har været de vigtigste
faktorer. Forklaringerne kan opsummeres i følgende tre
punkter:
·

En strukturel ændring, hvor tjenesteydelser kom til at
udgøre en langt større andel af den svenske produktion – noget, som stiller større krav til kvalifikationer, der er specifikke for indvandringslandet. Herunder er den vigtigste faktor, at gode svenskkundskaber kom til at spille en mere afgørende rolle i forhold til tidligere, hvor gode svenskkundskaber ikke
var nær så afgørende, idet en stor andel af indvandrerne arbejdede i fremstillingssektoren.

·

Det faktum, at de nye indvandrere har en anden baggrund end tidligere, kan have været med til at afskrække svenske arbejdsgivere. Manglende kendsskab til folk med nye og anderledes kulturbaggrunde
kan have medvirket til at øge diskriminationen på arbejdsmarkedet.

·

Svagheder i den svenske integrationspolitik. Herunder peger forfatterne primært på problemer med
”Hele Sverige strategien” og mangler i den del af
den aktive arbejdsmarkedspolitik, som er rettet imod
indvandrerne.

”Hele Sverige strategien” blev indført i midten af
1980’erne, og selvom den blev afskaffet i begyndelsen af
1990’erne, findes der stadig rester af den i dag. Strategien
gik i korte træk ud på at (tvangs-)fordele nyankomne
flygtninge ud over hele Sverige, med det formål at forbedre deres svenskkundskaber og dermed deres chancer
på arbejdsmarkedet. Forfatterne påpeger dog, at det ofte
var antallet af tomme boliger i de forskellige kommuner,
der blev afgørende for fordelingen, og ikke hvor flygtningene ville få de bedste arbejdsmarkedsmuligheder. Nyere
studier af de bosniske indvandrere peger således på, at er-
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hvervsfrekvensen blandt bosniske mænd i forskellige
kommuner svinger fra 10-15 pct. til 80 pct.
Samtidigt viser andre studier, at hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet er meget afgørende – også på længere
sigt. Så selv om flygtningene efter nogen tid har ret til at
flytte, peger meget på, at de grupper, som har den svageste arbejdsmarkedstilknytning, faktisk ikke gør det – eller
at de i hvert tilfælde ikke gør det tidligt nok til, at det
ændrer deres ringe arbejdsmarkedstilknytning.
Med hensyn til den aktive arbejdsmarkedspolitik henviser
forfatterne til en undersøgelse, der viser, at selv om det er
en klar målsætning, at indvandrere skal prioriteres højere
end andre, så er dette i praksis ikke altid tilfældet. Der
henvises til, at det er meget individuelt hvor mange midler, der bruges blandt forskellige befolkningsgrupper. Eksempelvis bruges der, som der bør ifølge målsætningen,
gennemsnitligt flere penge på indvandrere fra Bosnien,
end på folk fra den øvrige befolkning, mens der blandt
andre grupper gennemsnitligt bruges færre penge end på
befolkningen som helhed – et eksempel er folk fra Mellemøsten. Det, at der sættes særligt ind over for visse
grupper, kunne pege i retning af, at der muligvis kan
være tale om en resultatorienteret prioritering af den
svenske aktive arbejdsmarkedspolitik.
Ved en overordnet vurdering giver artiklen en ganske vist
kort, men god og solid indføring i problemerne på det
svenske arbejdsmarked, idet forfatterne når rundt om
mange spændende problemstillinger. Man kunne dog enkelte steder ønske sig, at forfatterne havde haft lidt mere
plads til at uddybe flere af disse problemstillinger, ligesom en opdeling mellem vestlige og ikke-vestlige indvandrere kunne have været interessant. Artiklens styrke
er, at den på forholdsvis begrænset plads giver en overskuelig og velfunderet beskrivelse af den alvorlige udvikling for indvandrere på det svenske arbejdsmarked i
den sidste halvdel af det 20. århundrede.
Noter
1) Arbejdsindkomst er defineret som lønindkomst og
indkomst fra egen virksomhed.
2) På dette tidspunkt fandtes der kun data for den del af
indvandrerne, som ikke var svenske statsborgere,
hvorfor det kun er denne gruppe, der refereres til.
20 år med allt sämre arbetsmarknadsintegrering för invandrare. Af Jan Ekberg & Mats Hammarstedt.
Artiklen er bragt i tidsskriftet:
Ekonomisk debatt nr. 4, 2002
Tidsskriftet koster 55 SEK. i løssalg og kan købes gennem
følgende hjemmeside:

www.ne.su.se/ed/

Økonomisk ulighed og internationale vandringer

dre pessimistisk billede end de hidtil, af FN og andre,
fremlagte - i alle tilfælde for den allernærmeste fremtid.
Stigende eller faldende indkomstulighed
FN’s Human Development Report (HDR) fra 1999 viste,
at indkomstuligheden, mellem de rigeste og de fattigste
mennesker samt på tværs af landene, var stigende. I 1960
havde 20 pct. af verdens befolkning i de rigeste lande
efter denne beregning 30 gange så høj indkomst som de
fattigste 20 pct. Denne andel skulle være steget til 74:1 i
1997.

Af Helle Cwarzko Jensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

I den sammenfattende rapport om resultaterne op til og
med 1999 af Forskningsenhedens projekt ”Indvandrerne
og deres levevilkår” konstaterede Poul Chr. Matthiessen i
kapitlet om vandringernes internationale demografiske
baggrund, at indvandringspresset mod Europa siden
1980’erne ganske vist uden tvivl var blevet fremmet af
den øgede viden i disse landes befolkninger - gennem tv,
telefon og brev - om de langt bedre levevilkår i Europa,
af de stadigt bedre transportmuligheder selv fra fjerne
egne af kloden, og af den hastigt voksende illegale migrationsindustri.1
Men bag indvandringspresset lå dog primært disse landes
store befolkningstilvækst, deres mangel på intern politisk
stabilitet, og de store indkomstforskelle mellem dem på
den ene side, og de vestlige lande på den anden.
Den politiske stabilitet i udviklingslandene er svært forudsigelig. Men for de to andre af disse tre basale faktorer
- befolkningstilvæksten og den internationale økonomiske ulighed - har man en del tal at gå efter.
Befolkningstilvæksten beskrives således i den nævnte
rapport som aftagende, men stadig så betragtelig i udviklingslandene, at folketallet dér om 50 år vil være 60 pct.
højere end i dag, samtidigt med at industrilandenes folketal vil gå svagt tilbage.
Forskningsenhedens 2000-rapport opstiller ikke en tilsvarende prognose for udviklingen i den internationale ulighed. Det kan derfor altid have sin interesse at se på
kilderne til viden om den sandsynlige udvikling her - og
to nye amerikanske rapporter tegner nu et væsentligt min-

I to nye rapporter, The Disturbing ”Rise” of Global Inequality og The World Distribution of Income (estimated
from Individual Country Distribution) af professor
Xavier Sala-i-Martin fra Columbia University, viser han i
modsætning til HDR 1999, at indkomstuligheden på
tværs af landene tværtimod har været faldende gennem
de sidste to årtier, og højst sandsynligt vil fortsætte med
at falde. Sala-i-Martins analyser adskiller sig blandt andet
fra HDRs ved selve den anvendte metode, jf. nedenfor.
I HDR 1999 sammenlignes indkomstuligheden på tværs
af landene ved hjælp af den aktuelle valutakurs uden at
korrigere for købekraftspariteten2, det vil sige, at der ikke
korrigeres for forskelle i priser på sammenlignelige varer
og tjenester mellem landene. Da mennesker som regel
køber varer i det land, de bor, er den fornuftigste måde at
sammenligne indkomst på tværs af lande ifølge Sala-iMartin (2002a) ved at korrigere for købekraftspariteten. I
så fald ser billedet noget anderledes ud: Hvor indkomstforholdet mellem verdens 20 pct. rigeste og de 20 pct.
fattigste ifølge HDR 1999 steg fra 20:1 til 60:1 til 74:1,
stiger forholdet i stedet for fra 11,3:1 i 1960 til kun
15,9:1 i 1980, og falder derpå faktisk langsomt til 15,1:1 i
1998. Årsagen til disse ændrede resultater er primært, at
leveomkostningerne i fattige lande som regel er lavere
end i rigere lande.
Metode
De fleste tidligere analysers konklusioner har været, at
hvis indkomstuligheden er steget både inden for de enkelte lande og på tværs af landene, må den samlede ulighed
også været steget. Problemet med denne konklusion er imidlertidig, at de to ulighedsmål ikke er sammenlignelige. Uligheden inden for landene er målt på individniveau, mens uligheden på tværs af landene er opgjort på
landeniveau, det vil med andre ord sige, at der ikke vægtes for landenes størrelser: Herved får de kraftigt forbedrede indkomstforhold gennem de seneste tiår for de 1.3
mia. kinesere for ringe betydning i analysen, for nu at
nævne det vigtigste eksempel.
Formålet med Sala-i-Martins undersøgelser er at estimere
den globale fordeling af den individuelle indkomst, og på
den måde sammenligne rigdom og indkomstulighed på
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tværs af lande. Da alle individuelle indkomster ikke kendes, anvender Sala-i-Martin (2002a) tilgængelige data til
at estimere fem indkomstandele, for hvert år i perioden
1970-1998, for 125 lande (svarende til 88 pct. af verdensbefolkningen i 1998). Det vil sige, at hvert land inddeles
i fem forskellige indkomstkategorier, som alle tildeles en
estimeret andel af den samlede indkomst i det pågældende land. Ud fra dette estimeres en global indkomstfordeling for hver af disse fem grupper.
Problemet med denne fremgangsmåde er, at det antages,
at alle individer inden for hver af de fem indkomstgrupper har det samme indkomstniveau. Denne antagelse kan
blandt andet føre til systematisk underestimering af niveauet for den globale indkomstulighed, men det påvirker
dog ikke selve udviklingen over tid, jf. Sala-i-Martin
(2002a). Der kan ligeledes opstå målefejl, når man estimerer fattigdomsrater, jf. nedenfor, da man henviser en
hel indkomstgruppe til at være enten over eller under fattigdomsgrænsen, selvom det i virkeligheden kun er en
andel af individer i denne indkomstgruppe, som rent faktisk er henholdsvis under eller over denne grænse.
I Sala-i-Martin (2002b) estimeres ligeledes fem indkomstintervaller, men denne gang anvendes officielle
indkomstandele for 97 lande. Derudover udvides modellen med yderligere 28 lande, som ikke har nogle officielle
indkomstandele. Ud fra dette estimerer han en global indkomstfordelingsfunktion. Forskellen mellem de to metoder er, at Sala-i-Martin (2002b) tillader forskelle i indkomsterne inden for de fem indkomstgrupper.
Selvom Sala-i-Martin (2002a) har en tendens til at overvurdere faldet i 2$-fattigdomsraterne på grund af de estimerede indkomstgrupper, viser begge metoder et markant
fald i fattigdomsraterne gennem de sidste 30 år. Med hensyn til estimering af selve indkomstuligheden er de overordnede resultater de samme.
Den globale fattigdom
Når man skal sammenligne indkomstulighed, er det interessant at se på fattigdomsrater, der angiver andelen af befolkningen, som lever under en fastsat fattigdomsgrænse.
Sala-i-Martin anvender fattigdomsgrænserne 1$ og 2$.
Det vil sige, at han undersøger, hvor stor en andel af verdensbefolkningen, som levede for mindre end henholdsvis 1$ og 2$ om dagen i perioden 1970-1998. Fattigdomsraterne for årene 1970, 1980, 1990 og 1998 fra
Sala-i-Martin (2002b) er angivet i figur 1.
Som det ses i figur 1, er andelen af verdensbefolkningen,
som lever for mindre end henholdsvis 1$ og 2$ om
dagen, faldende i perioden.
Sala-i-Martins (2002b) resultater viser derudover, at 1$fattigdomsraten var nogenlunde konstant i 1970’erne, og
derefter er faldet nærmest monotont i de efterfølgende to
årtier. I 1970 var fattigdomsraten 17,2 pct., og denne var i
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1998, som er det sidste undersøgelsesår, faldet til 6,7 pct.
jf. figur 1. For en fattigdomsgrænse på 2$ om dagen ses
det i figur 1, at hvor andelen i 1970 udgjorde 41 pct., var
denne i 1998 faldet til 18,6 pct.
Figur 1: Andelen af verdensbefolkningen som lever for mindre
end henholdsvis 1$ og 2$ om dagen (målt i 1985$) i 1970,
1980, 1990 og 1998.
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Kilde: Xavier Sala-i-Martin (2002b).

Resultaterne viser endvidere, at den samlede absolutte
fattigdom er reduceret. Selvom verdensbefolkningen siden 1970 er vokset med næsten 60 pct., er det absolutte
antal af mennesker, der lever for mindre end 1$ og 2$ om
dagen, faldet. Antallet af personer, der i 1970 levede for
mindre end 1$ om dagen, er reduceret fra over 550 millioner til omkring 350 millioner i 1998. Tilsvarende er antallet af mennesker, der levede for mindre end 2$ om
dagen, faldet fra 1,42 milliard i 1976 til omkring 970 millioner i 1998.
Den regionale fattigdom
Selvom den globale fattigdomsrate som helhed er faldet,
har variationerne mellem kontinenterne ændret sig markant gennem årene.
I Asien har en øget økonomisk vækst ført til, at andelen
af den asiatiske befolkning, der lever for mindre end 1$
om dagen, er faldet fra 22,4 pct. i 1970 til 1,7 pct. i 1998,
jf. Sala-i-Martin (2002b). Denne forbedring skyldes især
udviklingen i Kina, som ifølge Sala-i-Martin (2002b) kan
tilskrives ca. halvdelen af reduktionen i antallet af asiatiske fattige. Også i Indonesien har en positiv udvikling
betydet, at hvor 1$-fattigdomsraten i 1970 udgjorde 37
pct., var denne i 1998 næsten forsvundet. Samtidig er
2$-fattigdomsraten reduceret med 66 procentpoints i
samme periode.
Også i Latinamerika er antallet af fattige reduceret. Men
et interessant resultat her er, at hvor 5 pct. i 1970 levede
for mindre end 1$ om dagen mod de 22 pct. i Asien, var
der i 1998 en større andel fattige i Latinamerika end i
Asien, 2,2 pct. mod 1,7 pct., jf. Sala-i-Martin (2002b).
Det er ikke alle steder, der har været en reduktion i fattigdomsproblemet. I de afrikanske lande syd for Sahara har
mangel på vækst eller ligefrem negativ økonomisk vækst

betydet en øget fattigdomsrate. I 1970 var andelen af
mennesker, som levede i dette område for mindre end 1$
om dagen, 22,2 pct., hvilket var meget lig den tilsvarende
fattigdomsrate i Asien (22,4 pct.). I 1998 var den afrikanske fattigdomsrate fordoblet, mens den asiatiske var
blevet reduceret til som nævnt 1,7 pct. Alene i det største
afrikanske land, Nigeria, er antallet af mennesker, som
lever for under 1$ om dagen, steget med 51 millioner
mellem 1970 og 1998.
Den globale indkomstulighed
Sala-i-Martin anvender syv forskellige mål for at analysere indkomstuligheden3. Alle de syv mål viser tegn på, at
den globale indkomstulighed faktisk er faldet signifikant
gennem de sidste 20 år, og at dette skyldes et fald i
uligheden på tværs af landene.
Selvom den kinesiske indkomstulighed samlet set er
steget, har den øgede økonomiske vækst i Kina betydet et
højere gennemsnitligt indkomstniveau. Undersøgelsen i
Sala-i-Martin (2002a) viser derudover, at Kina er ansvarlig for både en reduktion i indkomstuligheden på tværs af
landene, og en mindre stigning i uligheden inden for
landene.
I Indien er fattigdomsraten som i resten af Asien faldet
markant, men undersøgelsen (2002b) finder ingen tegn på
signifikante ændringer i indkomstuligheden i landet i
undersøgelsesperioden. I USA er de rige blevet rigere,
mens indkomstudviklingen halter lidt efter for den fattigste del af befolkningen.
Et af de mest overraskende resultater er udviklingen i Indonesien. Som sagt har landet formået at nærmest eliminere 1$-fattigdomsraten samtidig med, at indkomstuligheden er faldet. Da det ellers har været opfattelsen blandt
flere analytikere, at økonomisk vækst fører til øget indkomstulighed, er det overraskende, at indkomstuligheden
er faldet samtidig med en øget økonomisk vækst i Indonesien, jf. Sala-i-Martin (2002b).
Fremtiden
Den øgede økonomiske vækst i Kina, og i en mindre grad
også i Indien, har ført til, at den globale indkomstulighed
på tværs af landene altså, modsat en ellers udbredt opfattelse, har været faldende gennem de sidste to årtier. På
trods af en henholdsvis mindre og ingen stigning i indkomstuligheden i Kina og Indien, konvergerer væksten i
den gennemsnitlige indkomst mod indkomsterne i USA
og Vesteuropa, og divergerer fra indkomsterne i de fattige lande, jf. Sala-i-Martin (2002a).
På lidt længere sigt gælder det, at hvis Kinas og Indiens
økonomier fortsætter med at vokse over de næste 50 år,
og 700 millioner afrikaneres indkomst forbliver uændret,
vil indkomstuligheden i verden begynde at stige igen.
Sala-i-Martin (2002a) viser dette ved at estimere udvik-

lingen i den globale indkomstulighed over 50 år, under
antagelse af: At vækstraten i landene er den samme, som
målt mellem 1980 og 19984. At fattige lande (især afrikanske), som har oplevet negativ vækst, vil have nul
vækst i perioden frem til 2050. Og til sidst at befolknings- og indkomstniveau forbliver ved 1998-niveau.
Resultatet af dette bliver, at indkomstuligheden på globalt
plan vil fortsætte med at falde endnu en periode, og at
den bagefter, når konvergering-mod-de-rige effekterne i
Kina og Indien er ovre, vil stige igen, når divergering-frade-fattige effekten bliver dominerende. Det vil sige, at efterhånden som indkomstniveauerne i Kina og Indien nærmer sig OECD-niveau, bliver afstanden til indkomstniveauerne i de fattigste lande større, hvilket på længere
sigt vil føre til øget indkomstulighed.
Sammenfatning
Hovedresultatet af Sala-i-Martins analyser er, at på den
ene side er antallet af fattige stadigvæk foruroligende
højt, men på den anden side har indkomstuligheden været
faldende gennem de sidste to årtier.
I de nærmest kommende år kan man forvente mindre indkomstulighed, hvilket medfører, at indvandringspresset
mod Europa på kort sigt ikke bliver så voldsomt som tidligere antaget.
På længere sigt peger Sala-i-Martins resultater på, at indkomstuligheden sandsynligt vil begynde at stige igen,
hvilket så igen kan bidrage til et øget indvandringspres.
Noter
1.
2.

3.

4.

Specielt side 36ff. i Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr.
Matthiessen. 2000. Mislykket integration? Spektrum. København.
Forskelle i landes købekraftsparitet er et udtryk for forskelle i
priserne på sammenlignelige varer og tjenester. Sagt på en anden
måde så er priserne på varer og tjenester ens i alle lande, når købekraftspariteter anvendes ved omregning fra national valuta til $.
Anvendelse af købekraftspariteter i stedet for valutakurser resulterer i, at den relative forskel i BNI pr. indbygger mellem lavindkomstlande, mellemindkomstlande og højindkomstlande bliver
formindsket, jf. Andersen m.fl. Beskrivende økonomi. 1999.
Gini-koefficienten, variansen i log-indkomsten, to Atkinson indeks, MLD (mean-logaritmisk afvigelse), Theil indeks og koefficienten for variation opløftet i anden. I Sala-i-Martin (2002b)
anvendes derudover to mål for forskellene mellem de fem estimerede indkomstgrupper.
Dermed antages det implicit, at Kina og Indien vil fortsætte med
at konvergere mod OECD-niveau.
The Disturbing ”Rise” of Global Inequality
Af Xavier Sala-i-Martin, Columbia Universitet. April 2002a.
The World Distribution of Income (estimated from Individual
Country Distribution)
Af Xavier Sala-i-Martin, Columbia Universitet. Maj 2002b.
Publikationerne er tilgængelig på Internettet på adressen:

www.columbia.edu/~xs23/home.html
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Befolkningens holdning til at indføre begrænsninger i antallet af flygtninge i Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannien

var andelen 68 pct., og for alle ikke-vestlige indvandrere
under ét 45 pct.
Der er altså faktisk tale om to forskellige dimensioner af
holdninger, og derfor bør de to typer af holdninger her –
til indvandrerne som medborgere, og til omfanget af den
fremtidige indvandring – også holdes adskilt.
I forbindelse med Enhedens pågående forskningsarbejde
om integrationsproblemerne i Tyskland har man undersøgt, om befolkningens holdning til lempelser eller
stramninger i flygtningepolitikken – og i et par ret sammenlignelige nabolande, nemlig Sverige og England –
adskiller sig fra holdningen i den danske befolkning.

Af Søren Pedersen, Helle Cwarzko Jensen og Gunnar
Viby Mogensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Målinger af holdningen i befolkningen til indvandringsproblemerne falder logisk set i to grupper.
Den ene gruppe omfatter befolkningens vurdering af indvandrerne, der nu engang er i landet (som multikulturelt
element, som arbejdskraft, som mulig religiøs eller ligefrem fundamentalistisk trussel, osv.). Emnet behandles
for tiden for Forskningsenheden af lektor Hans Jørgen
Nielsen fra Københavns Universitet, jf. hans foreløbige
overvejelser her i Nyhedsbrevet Oktober 2001 og Juni i
år.

Data er indsamlet i perioden 4. og 5. juni 2002 i Sverige,
juni måned 2002 i Storbritannien og april 2002 i Tyskland af resp. SIFO instituttet i Sverige, Social Survey Division ved Office of National Statistics i London og Infratest Sozialforschung i München, og giver det i figur 1
viste resultat. Den danske måling (fra januar og februar)
er udførligere omtalt i Nyhedsbrevet fra juni i år.
Figur 1. Holdningen til flygtninges adgang til landet i
hhv. Sverige, Danmark, Tyskland og Storbritannien 2002.
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Det kan det formentlig være – men er det ikke nødvendigvis.
En gruppe af mennesker – som f.eks. folk med bopæl i
Danmark – kan udmærket opleve, at man er tæt på
grænsen for, hvad man kan belaste gruppen mere med, og
derfor beder gruppen de næste ventende uden for om ikke
at komme med ind, uden at der herved er blevet lagt
negativ vægt på personlige egenskaber hos de ventende.
Forholdet illustreres ganske overbevisende af, at da
Forskningsenheden i 1999 målte andelen af befolkningen, der mente, man burde tage færre flygtninge ind i
fremtiden, til 55 pct. af danskerne, var andelen blandt pakistanske indvandrere og efterkommere i Danmark nøjagtigt den samme. For folk med etnisk baggrund i Tyrkiet
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måde, at et ønske om at sætte nogle grænser for indvandringens størrelse samtidigt skulle være udtryk for afstandtagen til de pågældende mennesker, f.eks. som en
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Som det fremgår af figur 1, er det for det første et gennemgående træk i alle fire europæiske lande, at kun en
beskeden andel af befolkningerne – niveauet ligger generelt omkring de 10-15 pct. – ønsker lettelser i deres
landes politik over for antallet af nye flygtninge.
For det andet er en væsentligt større befolkningsandel i
disse fire lande – aldrig under 15 pct. og normalt væsentligt flere – tilfredse med deres landes flygtningepolitik på
interviewtidspunktet.
Men for det tredje er der enten (i Sverige) omtrent lige så
omfattende en befolkningsgruppe, der gerne så flygtningepolitikken strammet, eller (som i de tre andre undersøgte lande) endnu større befolkningsgrupper, der oplever flygtningepolitikken som værende for lempelig.
Specielt i de to ikke-skandinaviske lande ønsker klare be-

folkningsflertal stramninger: 60 pct. i Tyskland, og hele
77 pct. i Storbritannien.
Hvis man ser på, hvad der kendetegner dem, der ønsker
stramninger, viser tabel 1, at der stort set ikke er forskel
mellem mænd og kvinder i nogen af landene. Med hensyn til alderens betydning fremgår det klart, at andelen,
der ønsker stramninger, stiger med alderen. Denne tendens er tydeligst i Danmark, Sverige og Tyskland.
Tabel 1. Andelen af voksne (16-74 årige), der i 2002
ønsker stramninger i flygtninges adgang til hhv. Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannien fordelt på køn,
alder, stilling og uddannelse. Procent.
Danmark

Sverige

Tyskland

Storbritannien
78
77

Mænd
Kvinder

57
55

41
41

58
62

16-19 årige
20-29 årige
30-39 årige
40-49 årige
50-59 årige
60-69 årige
70-74 årige

48
49
55
52
59
68
65

(19)
28
36
40
49
49
57

42
48
59
65
62
66
69

70
74
77
77
78
83
80

Studerende/skoleelev
Arbejdsløs
Pensionist
Lønmodtager
Selvst./medhj.
Øvrige

38
46
65
56
67
62

(19)
(47)
54
39
42
(51)

35
62
69
59
60
64

(59)
74
80
76
86
79

Grundskole udd. og erhvervsfaglig udd.
Gymnasial udd.
Kort, mellemlang, lang
videregående udd.

63

56

71

82

41

46

64

74

40

20

44

66

I alt
56
41
60
77
Antal
1.853
832
1.642
1.603
Anm.: Tal i parentes angiver, at der er en større usikkerhed på tallet end
normalt pga. få observationer (under 20). Der er set bort fra ”ved ikke”
og ”nægter”.

Af hensyn til sammenligneligheden mellem landene er
uddannelsen her opdelt i tre grupper, nemlig hhv. grundskole/erhvervsfaglig, gymnasial samt kort, mellemlang
og lang uddannelse. Med denne inddeling fremgår det, at
der i Danmark er en klart større andel blandt personer
med en grundskole/erhvervsfaglig uddannelse, som ønsker stramninger (63 pct.) end i de to øvrige grupper
(hhv. 41 og 40 pct.).
Det fremgår også af tabel 1, at dette gælder i de andre
lande. I Sverige ønsker således 56 pct. blandt personer
med en grundskoleuddannelse stramninger. Denne andel
falder til 46 pct. blandt personer med en gymnasial uddannelse. Blandt svenskere med en kort, mellemlang eller
lang uddannelse er det 20 pct., der ønsker stramninger.
Dette er den laveste andel blandt alle de her undersøgte
lande.

I Tyskland og Storbritannien ønsker blandt folk med
grundskoleuddannelse hhv. 71 og 82 pct. stramninger,
mens denne andel er på hhv. 44 og 66 pct. i gruppen med
en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse,
hvilket for Tysklands vedkommende ligger på det danske
niveau, mens det i Storbritannien ligger noget over de øvrige lande, der indgår i denne undersøgelse.
Øystein Gaasholt og Lise Togeby har i bogen I syv sind
fundet lignende resultater på ældre danske data mht.
uddannelsens betydning, ligesom også Peter Nannestad i
bogen Solidaritetens pris har fundet, at modviljen mod
indvandringen falder med stigende uddannelsesniveau.
Sammenhængen mellem stilling og holdningen til flygtninges adgang afspejler både uddannelsens og alderens
betydning. Således er der i næsten alle landene størst
andel, der ønsker stramninger, blandt pensionister, mens
andelen er mindst blandt de studerende.
Afgørende for Forskningsenhedens analyseformål er det
alt i alt, at hovedtallene her for de to lande – Tyskland og
Danmark – hvor integrationsprocessen for tiden er inddraget i én fælles (tysk-dansk) undersøgelse ved Institut
zur Zukunft der Arbeit i Bonn og Forskningsenheden, er
relativt ensartede. Havde der faktisk været større forskelle, kunne det have kompliceret den sammenlignende integrationsanalyse.
Samtidigt viser tallene, at ingen af disse to lande synes at
ligge i nærheden af yderpunkterne på en europæisk skala.
Hovedtal fra den danske del af den dansk-tyske integrationsanalyse, som offentliggøres her i efteråret, vil så ajourføre målingerne fra 1999 af specielt vore indvandreres holdning til flygtningepolitikken, jf. ovenfor.
Den øvrige danske befolknings holdning til, om flygtningepolitikken opleves som for stram eller for lempelig, er
jo, som det fremgik, her målt i januar og februar måned i
år. Man må forestille sig, at da flygtninges adgang til at
komme ind i Danmark siden da er blevet strammet op –
som et befolkningsflertal i øvrigt havde ønsket det ved
alle målingerne siden deres start i 1985, jf. afrapporteringen for hele perioden i Nyhedsbrevet Juni 2002 – kunne
en helt aktuel måling her i efteråret (som Forskningsenheden nu er ved at foretage, igen via Danmarks Statistiks
omnibusundersøgelser), måske vise ændringer i billedet,
eventuelt præget af, at nogle af de mange med ønsker om
stramninger flytter sig over i gruppen, der er tilfredse –
eller reagerer mod stramningen ved nu at ønske lettelser.
Resultatet fra denne aktuelle måling ventes at ligge klart
omkring årsskiftet, hvor også Hans Jørgen Nielsens ovennævnte analyse af befolkningernes – og politikernes –
vurdering af de flygtninge og andre indvandrere, der nu
engang er i landet (som arbejdskraft, som multikulturelt
element osv.), forventes at være klar til publicering.
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Forskningsenhedens 15 års jubilæum

Projekt ”Tid og forbrug” blev publiceret på pressemøder
i 1989 og 1990, og oplevelsen i omgivelserne af kvalitet
og samfundsmæssig relevans i projektets analyser gav
Fonden mod på at etablere en mere permanent enhed, der
fortsat skulle have til huse i lejede lokaler i Danmarks
Statistik. Denne placering var bl.a. betinget af, at Enheden i meget stor udstrækning benyttede sig af denne institutions erfarne interviewerkorps, de store mængder af
registerdata i Danmarks Statistik, samt institutionens højt
kvalificerede fagbibliotek.

Af souschef, cand.mag. Bent Jensen (med bistand af
Gunnar Viby Mogensen), Rockwool Fondens Forskningsenhed

Rockwool Fonden blev etableret i 1981 som en almennyttig fond af de seks hovedaktionærer i Rockwool International A/S. Blandt de formål, som Fonden kunne støtte,
blev der hurtigt fokus på at støtte sociale formål og en
forbedring af samfundsmæssige forhold. Der er i hele
Fondens levetid givet direkte støtte til sociale formål med
mindre beløb. Imidlertid kom bestyrelsen tidligt ind på, at
Fonden måske kunne gøre mere gavn med de midler, der
var til rådighed, ved gennem støtte til samfundsrelevant
forskning at skabe en større forståelse for, hvorledes samfundsudviklingen kunne forbedres.
I forbindelse med en prisopgave om økonomisk demokrati rettede Fondens daværende formand, Claus Kähler,
i 1985 en henvendelse til tidligere departementschef i Finansministeriet, Erik Ib Schmidt, om sagkyndig bistand.
Erik Ib Schmidt fik stor betydning for Fondens første
projekter, hvor han stillede forslag både om velegnede
emner og også til, hvilke forskere der kunne stå for dem.
Endelig bidrog Erik Ib Schmidt med forslag til personer,
der kunne indtræde i Fondens Programkomité.
I 1986 foreslog Erik Ib Schmidt etableringen af et egentligt forskningsprojekt i Fondens eget regi, og ved slutningen af året blev forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet, cand.polit. Gunnar Viby Mogensen inddraget i
dette forberedende arbejde. I foråret 1987 blev der lejet
lokaler i Danmarks Statistik, og forskningsprojektet ”Tid
og forbrug” var i gang under Erik Ib Schmidts og Gunnar
Viby Mogensens ledelse.
Projektet skulle bl.a. afdække, hvordan danskernes måde
at bruge tiden på har ændret sig siden 1960’erne. Som
projektets titel antyder, forskedes der også i sammenhængen mellem ændringer i tidsanvendelsen og forskydningen i forbrugsmønstrene.
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I 1987 igangsatte Rockwool Fonden et stort forskningsprojekt med titlen ”Tid og forbrug” under ledelse af Erik
Ib Schmidt og Gunnar Viby Mogensen. Projektets resultater blev publiceret i 1989 og 1990. Her ses en situation,
hvor Fondens daværende formand Claus Kähler (til højre) er i samtale med Erik Ib Schmidt. I september 1990
skrev Politiken efter endnu et pressemøde, at ”få forskningsrapporter, om nogen overhovedet, har tiltrukket sig
så stor opmærksomhed”.

Fondens strategi: Samfundsmæssige forskningsprojekter
Rockwool Fonden har fra starten i sin støtte til forskningsmæssige formål lagt hovedvægten på bevillinger til
samfundsmæssige – og altså f.eks. ikke humanistiske –
projekter. Det er fra starten sket ud fra den indstilling hos
Claus Kähler og i Rockwool Fondens bestyrelse, at objektive analyser og beskrivelser af samfundets problemer
er en væsentlig forudsætning for, at politikerne kan træffe
gode beslutninger.
Fonden anlagde i begyndelsen af 1990’erne en strategi
med at starte forsigtigt, dvs. alene koncentrere sig om
danske samfundsmæssige problemer. Desuden lagde man

vægt på at knytte forbindelse til forskere, der allerede
havde markeret sig på det pågældende område.
Mængden af projekter, og dermed de samlede udgifter,
har ikke skræmt Fonden: Flere store dataindsamlinger á
en til to millioner kr. – og mens disse linjer skrives, en i
Tyskland til seks millioner danske kroner – har været et
kendetegn gennem årene.
Rockwool Fondens Forskningsenhed: Forskningsstrategien
Enheden har bl.a. benyttet de midler, Fonden stiller til
rådighed, og kombinationsmulighederne mellem samfundsvidenskabelig teori, surveyteknikken og adgangen
til Danmarks Statistiks registre, til udviklingsarbejder, i
den forstand, at man har gennemført målingsforsøg omkring hidtil umålte forhold. Her tænkes f.eks. på emner
som størrelsen af det reelle rådighedsproblem for de ledige, de faktiske incitamentsproblemer for de beskæftigede
på arbejdsmarkedet, indvandrernes danskkundskaber og
deres uddannelsesniveau før de kom til landet, samt omfanget af gør-det-selv-sektoren, og af skyggeøkonomien i
Nordeuropa.
Alle disse nævnte forsøg må siges at være lykkedes –
hvad andre af Enhedens udviklingsarbejder ikke gjorde –
og flere af de heldigt gennemførte forsøg er senere blevet
standardteknik andetsteds, undertiden efter yderligere
forbedringer fra andre analytikeres side.
Bevillinger fra Fonden har også muliggjort, at man til
bemandingen af de danske projekter har kunnet supplere
Enhedens egen stab af forskere med ekspertisen fra nogle
af de mest sagkyndige i landet, som blev frikøbt på deltid
fra en af de højere læreanstalter, eller fra Danmarks Statistik.
Hvor ekspertisen manglede herhjemme, kunne de danske
data lægges i hænderne på sagkyndige fra nabolandene,
som for projektet ”Den politiske troværdighed” på professor Jörgen Westerståhl fra Göteborgs Universitet, og
for så vidt angår indvandringens samfundsøkonomiske
omkostninger professor Eskil Wadensjö fra Stockholms
Universitet.
Endvidere har Fonden gjort det muligt for Enheden at
gennemføre en international orientering ved at gå ind i
forskningsprojekter, der ikke blot sammenlignede forskellige nationale datamængder, men i én proces indsamlede ensartede data i flere lande – og til analyserne samarbejdede med nogle af disse landes bedste forskere. Det
gjaldt f.eks. på incitamentsområdet bl.a. professor Anders
Klevmarken fra Uppsalas Universitet og professor A.B.
Atkinson fra Oxford, på indvandrerforskningens område
f.eks. professor Klaus F. Zimmermann fra Institut zur Zukunft der Arbeit i Bonn, og på skyggeøkonomiens felt
bl.a. professor Joachim Merz fra Universitetet i Lüneburg.

Helt generelt har Forskningsenheden arbejdet ud fra en
opfattelse af, at selve Enhedens eksistens er konkurrencebetinget. Ca. en tredjedel af Rockwool Fondens
bevillinger til forskningsprojekter placeres p.t. uden for
Forskningsenheden i universitetsmiljøer.
Denne strategi har betydet stor omkostningsbevidsthed
og stram styring, også ved køb på deltid af de bedste danske eller udenlandske forskere: Hvem har den bedste
viden om emnet, og samtidig den bedste analyseteknik på
feltet?
Samarbejdet er normalt sket efter kontrakter, som nøje
specificerer produktionsgang, terminer og publiceringsforpligtelser. Dette har sikret et forbrug af årsværk pænt
under gennemsnittet i dansk forskning, og det sikrer, at
de med Fonden aftalte deadlines ligger fast.
Til Enhedens valg af strategi hører også, at der er blevet
lagt stor vægt på formidlingen af den tilvejebragte nye
viden. De store projekter er derfor blevet publiceret via
tre typer af bøger, der har sigtet mod hver sin nøje definerede målgruppe:
-

-

-

En dokumenterende bog fra et af universitetsforlagene, henvendt specielt til fagfolk, forskere og undervisere ved højere læreanstalter og lignende.
En såkaldt ”boghandlerbog”, der normalt vil være
skrevet af projektledelsen, og som sigter mod ikkefaglige læsere, der ønsker at være orienterede om
væsentlige samfundsforhold.
En ekstra let tilgængelig bog, typisk udsendt et halvt
år senere, der henvender sig til den almindelige dansker, og som desuden vil være anvendelig til undervisningsbrug eller i forbindelse med studiekredse,
bl.a. fordi bogens første halvdel altid trækker hele
det pågældende emnes samtidshistoriske baggrund
op.

Siden 1996 er desuden tilføjet endnu en publiceringskanal i form af et trykt og elektronisk nyhedsbrev, der at
dømme efter pressens brug af dets artikler – og de mange
henvendelser Enheden får fra brugere af dens hjemmeside – er slået godt igennem i offentligheden.
Forskningsenhedens ønske om at gå ind på de ofte kontroversielle forskningsfelter, som havde været ret lavt prioriteret i arbejdet især på universiteterne og tildels på
sektorforskningsinstitutterne, men som var stærkt efterspurgte af befolkningen og dens politikere – som f.eks.
arbejdsløsheds-, incitaments- og indvandrerforskningen –
måtte naturligvis understrege behovet for, at forskningsprojekterne blev gennemført på et meget højt kvalitetsniveau.
Som et af bidragene til sikringen af denne kvalitet i analyserne har Forskningsenheden fra starten anvendt videnskabelige referencegrupper, som løbende – men uden at
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påtage sig noget ansvar for de endelige rapporter – diskuterer analysearbejdet med forskerne.

Enhedens kommentatorer
Siden 1992 har Enheden anvendt en strategi med at bede førende politikere eller organisationsrepræsentanter om at kommentere resultaterne fra de enkelte projekter, således som de gengives i den såkaldte boghandlerbog. Dette er bl.a. sket for at øge
bøgernes gennemslagskraft i forhold til medierne og den offentlige debat. Til følgende bøger har nedennævnte bidraget som
kommentatorer:
Arbejde og ledighed i 1990erne (1992): Daværende administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Poul Erik
Pedersen, daværende forbundsformand i Dansk Metalarbejderforbund, Georg Poulsen, daværende formand i Industriens Arbejdsgivere, Sven Folmer Thomsen og daværende formand i
LO, Finn Thorgrimson.
Kan vi stole på politikerne? (1992): Tidl. statsminister Poul
Hartling (V), tidl. formand for Folketinget Svend Jakobsen (S)
og tidl. departementschef Erik Ib Schmidt.
Arbejdslyst og velfærd – en umulig cocktail? (1993): Daværende socialminister Karen Jespersen (S), daværende finanspolitiske ordfører for SF Jes Lunde, daværende finansminister Mogens Lykketoft (S) og tidl. økonomi- og skatteminister Anders
Fogh Rasmussen (V).

Forskningschef Gunnar Viby Mogensen præsenterer første del af Enhedens indvandrerforskning på et pressemøde i april 1999. Foto: Bo Jarner.
Eksempelvis følges den igangværende indvandrerforskning af en referencegruppe ledet af lektor Benedicte
Madsen fra Aarhus Universitet, og i øvrigt bestående af
førstekonsulent Svein Blom, Statistisk sentralbyrå i Norge, professor Peter Gundelach, Københavns Universitet,
professor Jens Vedsted-Hansen, Aarhus Universitet, og
lektor Troels Østergaard Sørensen, Københavns Universitet.
Forskningsenhedens netop nu gentagne analyser omkring
de generelle incitamentsproblemer på det danske arbejdsmarked vil løbende blive kommenteret af en referencegruppe under ledelse af professor Anders Klevmarken,
Uppsalas Universitet, og med deltagelse af direktør Lars
Andersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, afdelingschef Per Callesen, Finansministeriet og underdirektør Richard Larsen, Dansk Industri.
De større projekter
Enhedens arbejde blev, som det fremgik ovenfor, indledt
med projektet ”Tid og forbrug”, der blev afsluttet i 1990.
Siden da er i kronologisk rækkefølge gennemført følgende projekter:
-

”Det danske arbejdsmarked”,
”Den politiske troværdighed i Danmark”,
”Arbejdslyst og velfærd”,
”En velfærdsindikator for Danmark”,
”Borgerne og lovene” samt
”Indvandrerne og deres levevilkår”.
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Hvad driver værket? (1995): Tidl. svensk finansminister og
vicestatsminister Kjell-Olof Feldt (S), tidl. Nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer og tidl. socialminister Aase Olesen (R).
Beskæftiget – ledig – på efterløn (1998): Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Lars Andersen, daværende skatteminister Carsten Koch (S) og underdirektør i Dansk Industri Richard
B. Larsen.
Lovene og mig. Danskernes forhold til landets love (1992):
Daværende socialminister Karen Jespersen (S), professor Jørn
Henrik Petersen og professor Jörgen Westerståhl.
Mislykket integration? (2000): Daværende økonomi- og vicestatsminister Marianne Jelved (R).

Ved siden af disse projekter er der desuden kontinuerligt
blevet forsket i størrelsen og karakteren af den sorte sektor i Danmark og i en række andre nordeuropæiske lande
samt i gør-det-selv-arbejdets udbredelse. Nedenfor omtales kort de enkelte projekter, idet publiceringen af projekternes forskningsresultater er anført i en oversigt ved
afslutningen af artiklen.
Projektet om ”Det danske arbejdsmarked” fokuserede på
årsagerne til den dengang meget høje ledighed, der op
gennem 1980’erne vedvarende havde bevæget sig omkring et niveau på ti procent. I delprojekter undersøgtes
sammenhængen mellem fleksibilitetsforhold og ledighed,
mens en prisopgave med en præmiesum på 300.000 kr.
bidrog til at belyse ledighedens struktur samt give nye
forslag til dens nedbringelse. Prisopgaven resulterede i
besvarelser af meget høj kvalitet fra bl.a. en række unge

økonomer, der siden er blevet førende arbejdsmarkedsforskere.
Med projektet om den politiske troværdighed i Danmark
ønskede Enheden at analysere, om den danske befolkning
i foruroligende grad havde ændret synet på de folkevalgte
politikere, og dermed også hvorvidt det repræsentative
demokrati stod over for ændrede forudsætninger for at
fungere.
Projektet blev bemandet med fremtrædende historikere
og samfundsforskere, der redegjorde for det aktuelle
forhold mellem befolkningen og politikerne og årsagen
til de muligt ændrede holdninger. Forskerne inddrog også
en analyse af massemediernes – især tv’s – betydning
samt af en række andre forhold, der bestemmer befolkningens opfattelse af politisk troværdighed.
Efter afslutningen af projektet om politisk troværdighed i
1992 gjorde Erik Ib Schmidts arbejde med nedskrivning

af egne erindringer m.v. det i øvrigt nødvendigt med en
nedtrapning andre steder, hvorefter den fulde ledelse af
Enhedens arbejde overgik til Gunnar Viby Mogensen.
Det næste projekt gennemførtes under titlen ”Arbejdslyst
og velfærd”. Udgangspunktet var, at de nordeuropæiske
lande siden slutningen af 1800-tallet havde opbygget
hver deres version af den moderne velfærdsstat. Med
denne udvikling har de enkelte stater påtaget sig et omfattende ansvar for borgernes tilværelse gennem etableringen af et meget fintmasket socialt sikkerhedsnet.
Mange stiller imidlertid det spørgsmål, om kombinationen af det højt udviklede sociale system og de høje
skatter ikke har haft en række uønskede bivirkninger. Her
tænkes først og fremmest på, om befolkningens motivation til at arbejde ikke er ved at tage skade.
I et forprojekt – afsluttet i 1993 – beskæftigede Enheden
sig sammen med en række internationale eksperter med
de dengang kendte videnskabelige analyser af forholdet
mellem skatte- og velfærdssystemerne og befolkninger-

Situation fra et pressemøde i 1995, hvor Enheden lagde nye data frem om den sorte sektor. Foto: Bo Jarner.
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nes motivation til at arbejde i henholdsvis Danmark,
Storbritannien, Sverige og Tyskland. Derpå gennemførtes
en interviewundersøgelse i Danmark over to omgange,
idet interviewdata begge gange blev kombineret med eksisterende registerbaserede data i Danmarks Statistik,
hvilket gav en helt ny og detaljeret indsigt i, hvilke forhold der er bestemmende for danskernes ageren på arbejdsmarkedet.

Tæt på projektets hovedinteresse lå også spørgsmålet om,
i hvilken grad borgerne udnytter deres lovmæssige rettigheder til offentlige ydelser. Skulle samfundsmoralen generelt have ændret sig, kunne man muligvis vente en afsmittende effekt på udnyttelsesgraden (den såkaldte takeup rate) af de offentlige ydelser.

I 1999 offentliggjorde Enheden med bistand fra den internationale ekspert, dr. David Coleman fra Universitetet i
Oxford første del af et projekt om ”Indvandrerne og deres
levevilkår”, idet der derpå fandt en selvstændig dataindsamling sted i Danmark med publicering i 2000 og 2001.

Den internationale del af Enhedens projekt om ”Arbejdslyst og velfærd” blev bl.a. præsenteret på et pressemøde i
Tyskland i 1993. Fra venstre mod højre forskningschef
Gunnar Viby Mogensen, professor A.B. Atkinson og professor Klaus F. Zimmermann.
I midten af 1990’erne publicerede Forskningsenheden resultaterne af et samarbejdsprojekt med Danmarks Statistik om en såkaldt ”Velfærdsindikator for Danmark”.
Projektet sigtede mod at afdække, hvor meget danskerne
egentlig fik ud af den økonomiske vækst i perioden fra
1970 til 1990, når man bl.a. tager højde for den negative
påvirkning fra forurening og andre miljøproblemer, men
også medregner velfærdsskabende ikke tidligere prisfastsatte aktiviteter som værdien af fritiden og arbejdet i husholdningerne. Projektet var inspireret af lignende arbejder i USA og Japan, og blev på et pressemøde i København kommenteret af den førende japanske sagkyndige,
professor Kimio Uno.
I 1996 igangsatte Forskningsenheden projektet ”Borgerne
og lovene”. Ud fra et omfattende datamateriale med interview med 3.000 repræsentativt udvalgte danskere kortlagde projektet borgernes forhold til lovene på et bredt
felt. Nogle af de spørgsmål, der blev sat fokus på, var: Er
nogle typer af lovovertrædelser mere acceptable end andre, og hvilke samfundsgrupper har henholdsvis et strengere og et mildere syn på lovenes overholdelse? Er det
vidt forskellige mennesker, der accepterer forskellige former for lovbrud, eller deler befolkningen sig mellem de
generelt lovlydige og de knapt så lovlydige?
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Første del af projektet beskæftigede sig bl.a. med den
globale baggrund for vandringerne mod Vesteuropa, herunder hvordan indvandringen til Danmark er forløbet
siden 1960. Desuden beskæftigede forskerne sig med de
internationale aftaler og nationale lovkomplekser, som
gennem de seneste år har haft til formål at regulere vandringerne mod Europa. Den svenske økonom, professor
Eskil Wadensjö fra Stockholms Universitet belyste desuden indvandrernes betydning for samfundsøkonomien i
1990’ernes Danmark.
Anden del af projektet præsenterede derefter en omfattende empiri om især de ikke-vestlige indvandreres levevilkår i Danmark med hovedvægt på integrationen på arbejdsmarkedet, men også med inddragelse af uddannelses- og sundhedsforhold, relationerne til de offentlige
kasser samt indvandrernes kriminalitetsmønstre. Som en
del af projektet gennemførtes desuden en analyse af,
hvordan den danske presse har debatteret de fremmede
siden indførelsen af en fri presse i anden halvdel af 1800tallet.
Enhedens medarbejdere
Enheden ledes af forskningschef, cand.polit. Gunnar
Viby Mogensen. De øvrige medarbejdere i selve Enheden
er:
Souschef Bent Jensen, forskningsassistent Helle Cwarzko
Jensen, forsker Claus Larsen, sekretær Hanne Lykke,
forsker Niels-Kenneth Nielsen, forsker Søren Pedersen,
forskningsassistent Christian Scheuer, forskningsassistent
Esben Anton Schultz og forsker Marie Louise SchultzNielsen.

Nuværende formand for Rockwool Fonden, Tom Kähler, byder velkommen ved pressemødet i august 2000, hvor Enheden
lagde nye resultater frem om ikke-vestlige indvandreres levevilkår i Danmark. Siddende ved bordet fra venstre mod højre
forskningschef Gunnar Viby Mogensen, daværende økonomiminister Marianne Jelved og professor Poul Chr. Matthiessen.
Desuden ses en af Enhedens unge forskere, Niels-Kenneth Nielsen. Foto: Bo Jarner.

De sagkyndige ude fra, der som forfattere arbejder på
deltid for Enheden, er i øjeblikket for Danmarks Statistiks vedkommende kontorchef, cand.polit. Søren Brodersen, samt fra andre institutioner i Danmark seniorforsker Hans Hansen, Socialforskningsinstituttet, professor Poul Chr. Matthiessen, lektor Hans Jørgen Nielsen,
Københavns Universitet, professor Peder J. Pedersen,
Aarhus Universitet og professor Nina Smith, Handelshøjskolen i Århus.
Fra udlandet er der tale om professor A.B. Atkinson, Universitetet i Oxford, professor Horst Entorf, Universitetet i
Darmstadt, professor Joachim Merz, Lüneburgs Universitet, professor Eskil Wadensjö, Stockholms Universitet,
samt fra Institut zur Zukunft der Arbeit i Bonn professor
Klaus F. Zimmermann og hans to forskningsmedarbejdere Thomas Bauer og Lilo Locher.

Kommende publiceringer af projekter
Her i det tidlige efterår 2002 er Enhedens forskere optaget af at færdiggøre analyserne af en ny dansk interviewundersøgelse af indvandrernes levevilkår i Danmark.
Undersøgelsen indgår som en del af et tysk-dansk samarbejdsprojekt, hvor de tyske forskere kommer fra Institut
zur Zukunft der Arbeit. Den danske del af projektet publiceres på et pressemøde i København ved udgangen af
oktober måned i år, mens de tyske data vil indgå ved publiceringen af de samlede projektresultater i anden halvdel
af 2003.
Helt nye data om den sorte sektor i Nordeuropa ventes
publiceret på pressemøder i Danmark, Storbritannien og
Tyskland i løbet af februar 2003.
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Oversigt over bøger publiceret fra Enhedens projekter
Tid og forbrug
Time and consumption redigeret af Gunnar Viby
Mogensen. Med bidrag af Søren Brodersen, Thomas
Gelting, Niels Buus Kristensen, Eszter Körmendi,
Lisbeth Pedersen, Benedicte Madsen, Niels Ploug, Erik
Ib Schmidt, Rewal Schmidt Sørensen og Gunnar Viby
Mogensen (1990).

Det danske arbejdsmarked
Kampen mod ledigheden af Karsten Albæk, Erik Strøjer
Madsen og Kurt Pedersen (førsteprisen) og Peter Jensen,
Jan Beyer Schmidt-Sørensen og Nina Smith (andenprisen) (1992),
Arbejdsløshed – 90’ernes udfordring af Troels Østergaard Sørensen (tredjeprisen) (1992),
Arbejde og ledighed i 1990erne af Gunnar Viby Mogensen med kommentarer og vurderinger af Poul Erik Pedersen, Georg Poulsen, Sven Folmer Thomsen og Finn
Thorgrimson (1992),
Den faste arbejdstid er fortid af Helle Schönemann-Paul,
Eszter Körmendi og Thomas Gelting (1992),
Hvornår vil vi arbejde? af Benedicte Madsen og Mette
Nayberg (1992),
Geografisk mobilitet i arbejdsstyrken af Thomas Gelting
(1992),
Unemployment and Flexibility on the Danish Labour
Market af Gunnar Viby Mogensen (1993) og
Hvad gør vi ved arbejdsløsheden? af Bent Jensen (1993).

Den politiske troværdighed
Vi og vore politikere af Jørgen Goul Andersen, Hans Jørgen Nielsen, Niels Thomsen og Jörgen Westerståhl
(1992),
Kan vi stole på politikerne? af Gunnar Viby Mogensen
med bidrag af Poul Hartling, Svend Jakobsen og Erik Ib
Schmidt (1992),
Solidarity or egoism? af Douglas A. Hibbs (1993),
Danes and their politicians af Gunnar Viby Mogensen
(1993) og
Politikerne og dig af Bent Jensen (1993).

Arbejdslyst og velfærd
Welfare and Work Incentives. A North European Perspective redigeret af A.B. Atkinson og Gunnar Viby
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Mogensen med bidrag af Richard Blundell, Björn Gustafsson, Anders Klevmarken, Peder J. Pedersen og Klaus
F. Zimmermann (1993),
Arbejdslyst og velfærd – en umulig cocktail? Af Gunnar
Viby Mogensen med kommentarer og vurderinger af
Karen Jespersen, Jes Lunde, Mogens Lykketoft og Anders Fogh Rasmussen (1993),
Hvad driver værket? Om sammenhængen mellem socialpolitik, skattelovgivning og arbejdsudbud i dagens Danmark redigeret af Gunnar Viby Mogensen med bidrag af
Søren Brodersen, Lisbeth Pedersen, Peder J. Pedersen,
Søren Pedersen og Nina Smith og med kommentarer og
vurderinger af Kjell-Olof Feldt, Erik Hoffmeyer og Aase
Olesen (1995),
Hvad får os til at arbejde? af Lisbeth Pedersen og Niels
Ploug (1995),
Work Incentives in the Danish Welfare State. New Empirical Evidence redigeret af Gunnar Viby Mogensen med
bidrag af Søren Brodersen, Lisbeth Pedersen, Peder J.
Pedersen, Søren Pedersen og Nina Smith (1995),
Beskæftiget – ledig – på efterløn af Gunnar Viby Mogensen med bidrag af Peder J. Pedersen, Søren Pedersen og
Nina Smith og med kommentarer og vurderinger af Carsten Koch, Lars Andersen og Richard B. Andersen
(1998),
Arbejde, incitamenter og ledighed redigeret af Nina
Smith med bidrag af Peter Jensen, Peder J. Pedersen og
Søren Pedersen (1998) og
Kan det betale sig at arbejde? Danskernes arbejdsudbud
i 90’ernes velfærdsstat af Bent Jensen (1999).

En velfærdsindikator for Danmark
Hvad fik vi ud af den økonomiske vækst? Forbrugsudviklingen i miljøpolitisk belysning af Hans E. Zeuthen og
Bent Jensen (1995),
En velfærdsindikator for Danmark 1970-1990. Forbrug,
miljø, husholdningsarbejde og fritid af Peter Rørmose
Jensen med bidrag af Anne Berit Hallam, Jens Hauch,
Elisabeth Møllgaard og Ole Gravgård Pedersen (1995),
On the Measurement of a Welfare Indicator for Denmark
1970-1990 af Peter Rørmose Jensen og Elisabeth Møllgaard (1995) og
Miljøproblemer og velfærd af Bent Jensen (1996).
I tilknytning til arbejdet med miljøindikatoren publiceredes endvidere følgende bøger med analyser af miljøspørgsmål:
Aspekter af miljøøkonomisk forskning i Danmark, udvalgte industrilande og internationale organisationer af
Bent Jensen (1994),

Træk af miljødebatten i seks danske aviser fra 1870’erne
til 1970’erne af Bent Jensen (1996) og
Nature as a Political Issue in the Classical Industrial Society: The Environmental Debate in the Danish Press
from the 1870s to the 1970s af Bent Jensen (2000).

Social Security Benefits in Denmark and Germany – with
a Focus on Access Conditions for Refugees and Immigrants af Hans Hansen, Helle Cwarzko Jensen, Claus
Larsen og Niels-Kenneth Nielsen (2002) og
Hvordan har indvandrerne det? Indvandrernes levevilkår
og integration på det danske arbejdsmarked af Bent
Jensen (2002).

Borgerne og lovene
Borgerne og lovene af Jørgen Goul Andersen med bidrag
af Hans Jørgen Nielsen og Marie Louise Hultin (1998),

Forskning i den sorte sektor

Lovene og mig. Danskernes forhold til landets love af
Karen Jespersen, Jørn Henrik Petersen og Jörgen Westerståhl (1998),

Ved siden af resultater publiceret i kapitler i andre af Enhedens bøger, især i tilknytning til forskningen i incitamentsproblemer, samt i nyhedsbreve er følgende monografier udsendt fra forskningen i den sorte sektor:

Aktuelle og potentielle modtagere af velfærdsydelser med
hovedvægt på boligstøtten 1987-1992 af Hans Hansen og
Marie Louise Hultin (1997),

Forskning i den sorte sektor i Danmark 1980-92 af Gunnar Viby Mogensen (1994),

Actual and Potential Recipients of Welfare Benefits with
a Focus on Housing Benefits, 1987-1992 af Hans Hansen
og Marie Louise Hultin (1997),
Borgerne og lovene II. Danskernes forhold til landets
love af Sanne Lund Clement (2001) og
Kan land med lov bygges? af Bent Jensen (2001).

Indvandrerne og deres levevilkår
Indvandringen til Danmark. Internationale og nationale
perspektiver af David Coleman og Eskil Wadensjö med
bidrag af Bent Jensen og Søren Pedersen (1999),

The Shadow Economy in Denmark 1994. Measurement
and Results af Gunnar Viby Mogensen, Hans Kurt Kvist,
Eszter Körmendi og Søren Pedersen (1995),
Danskernes sorte dagligdag af Bent Jensen (1995),
Skyggeøkonomien i Vesteuropa. Målinger og resultater
for udvalgte lande af Søren Pedersen med bidrag af Esben Dalgaard og Gunnar Viby Mogensen (1997) og
The Shadow Economy in Western Europe. Measurement
and Results for Selected Countries af Søren Pedersen
med bidrag af Esben Dalgaard og Gunnar Viby Mogensen (1997).

Immigration to Denmark. International and national perspectives af David Coleman og Eskil Wadensjö med bidrag af Bent Jensen og Søren Pedersen (1999),
Mislykket integration? Indvandrernes møde med arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet af Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr. Matthiessen med kommentarer og vurderinger af Marianne Jelved (2000),
Integration i Danmark omkring årtusindskiftet redigeret
af Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr. Matthiessen med
bidrag af Olaf Ingerslev, Claus Larsen, Hans Jørgen Nielsen, Niels-Kenneth Nielsen, Søren Pedersen, Marie
Louise Schultz-Nielsen og Eskil Wadensjö (2000),
De fremmede i dansk avisdebat fra 1870’erne til
1990’erne af Bent Jensen (2000),
The integration of non-western immigrants in a Scandinavian labour market: The Danish experience af Marie
Louise Schultz-Nielsen med bidrag af Olaf Ingerslev,
Claus Larsen, Gunnar Viby Mogensen, Niels-Kenneth
Nielsen, Søren Pedersen, og Eskil Wadensjö (2001),
Foreigners in the Danish newspaper debate from the
1870s to the 1990s af Bent Jensen (2001),

Forskningen i gør-det-selv-arbejdet er ligeledes afrapporteret løbende i nyhedsbrevet samt i bøgerne om incitamentsproblemerne på arbejdsmarkedet.

Yderligere information
om de enkelte projekter og om bøgerne kan findes på
Enhedens hjemmeside på adressen:
www.rff.dk
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Dansk statistik 1950-2000
Et jubilæmsskrift fra Danmarks Statistik

Bind 2 – Værktøj og resultat – beskriver derefter udviklingen i det internationale samarbejde, i de statistiske
hovedområder, i organisation og planlægning, i fremstillingsteknikken og i formidlingen af de statistiske informationer. Som det nævnes i forordet til dette bind, bygger det i langt højere grad end bind 1 på bidrag fra medarbejdere med særligt sagkundskab på de enkelte områder.
Det første bind
Bind 1 indledes med en omtale af forudsætningerne for
en moderne og demokratisk indrettet offentlig statistik,
herunder bl.a. at statistikken nødvendigvis må udarbejdes
på et fuldstændigt uafhængigt grundlag, og at den officielle statistikproducent er forpligtet til at sikre en effektiv
formidling af de statistiske informationer, eller udtrykt
med andre ord: At statistikken skal være tilgængelig for
alle samfundets borgere.

Af souschef, cand.mag. Bent Jensen, Rockwool Fondens
Forskningsenhed

Danmarks Statistik har den gode tradition, at man ved de
store jubilæer udsender en ret detaljeret historisk redegørelse for statistikkens vilkår og udvikling siden sidste
mærkedag. I år 2000 rundede statistikken de 150 år, og
institutionen markerede det gennem et værk forfattet af
tidligere afdelingschef – og i to perioder konstitueret rigsstatistiker – Poul Jensen: Dansk Statistik 1950 – 2000
(Danmarks Statistik 2000).
Da den officielle statistikproduktion udgør en vigtig forudsætning for Forskningsenhedens arbejde, og helt generelt for mange former for samfundsmæssig forskning, har
bogen krav på en kommentar også i Nyhedsbrevet her.
Hovedvægten lægges på bogens indhold med fremhævelse af nogle vigtige udviklingslinjer og temaer. I afslutningen af artiklen gives en kort vurdering af bogen og dens
anvendelsesmuligheder.

Værkets disposition
Værket dækker tidsmæssigt en periode, hvor der er sket
meget betydelige ændringer i og udvidelser af den statistiske produktion i Danmark. Publikationen er derfor opdelt i to bind. Bind 1 – Udsigt og overblik – skildrer på
baggrund af samfundets generelle udvikling hovedtendenserne i den danske statistik og de institutioner, der har
haft ansvaret for den, nemlig fra 1966 Danmarks Statistik, og før den tid det samme faglige miljø, men dengang
under betegnelsen Det statistiske Departement.
Periodeafgrænsningen i bind 1 er dog ikke snævrere end,
at det også indeholder et informationsrigt kapitel om statistikkens udvikling fra de første kim til en dansk statistikproduktion i løbet af 1700-tallet og frem til 1950.
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Denne orientering af den officielle statistik mod det demokratiske var faktisk et vigtigt krav i de liberale og demokratiske bevægelser i Europa i 1800-tallet, vendt mod
den enevældige stats hemmeligholdelse af centrale statistiske informationer. Hvis man tror, at statistikproduktion
er kedelig og uengageret – og nødvendigvis altid har
været det – kan man således få et mere nuanceret indtryk
ved at læse dette kapitel.
Det fremgår bl.a., at kongens deputerede for Stænderforsamlingerne i 1830’erne, juristen A.S. Ørsted, måtte love
disse spirer til et repræsentativt demokrati, at han efter
evne og indsigt – Ørsted var også medlem af Tabelkommissionen – ville forsyne forsamlingerne med de nødvendige statistiske oplysninger. En uge før var der for første
gang udsendt en oversigt over de danske finansers stilling. Efter Juni-grundloven af 1849 blev netop Finansloven et omdrejningspunkt i det unge demokrati: Skatter
måtte ikke indkræves og udgifter ikke afholdes, uden tilslutning fra flertallet i de folkevalgte forsamlinger.
Andre vigtige principper ved udarbejdelsen af nutidig
statistik er, fremhæver Poul Jensen, at statistikken – især
når der mangler konkurrence – skal være af en høj kvalitet, og at data skal indsamles og publiceres så hurtigt som
muligt. Lige så indlysende er det også, at statistikken skal
dække områder af det samfundsmæssige liv, der er relevante for befolkning og beslutningstagere.
I bindets resterende kapitler gennemgår forfatteren kronologisk med de enkelte tiår som det vigtigste strukturerende princip den generelle udvikling i statistikproduktionen og i Danmarks Statistik.
En væsentlig periode efter 1950 er af nærliggende grunde
tiden op til formuleringen af lov om Danmarks Statistik i
1966 (kapitel 3). Den efterhånden gennemgribende liberalisering af dansk økonomi i 1950’erne og store ændringer i samfundet med en accelererende økonomisk vækst i

1960’erne havde gjort lovgrundlaget helt utilstrækkeligt.
Lovgrundlaget stammede således fra starten af 1900-tallet, og behovet for en grundlæggende reform var derfor
påtrængende. Dette forhold blev så yderligere forstærket
af, at afviklingen af krigs- og krisereguleringen af økonomien betød bortfald af statistiske primærkilder. Bl.a. inden for arbejdsmarkedsstatistikken og inden for statistikken om serviceerhvervene var der store udækkede behov,
ligesom samfundet efterlyste data til brug ved den fysiske
planlægning, der blev tiltagende aktuel i et økonomisk
ekspanderende samfund.
Især to temaer er gennemgående i den i øvrigt kronologiske fremstilling i bind 1: Forsvaret for Danmarks Statistiks uafhængighed af eksterne interesser, samt udviklingen af en registerbaseret statistik.

gighed. Her tænker han på, at lovforslaget, der blev forelagt Folketinget i oktober 1954, indeholdt en generel bemyndigelse til finansministeren til at lade departementet
indsamle statistiske primæroplysninger – og til at pålægge sanktioner, hvis disse ikke blev indgivet.
Med dette mandat til ministeren ville statistikproducenten
i højere grad end tidligere kunne blive afhængig af ressortministeren. Ministeren og hans embedsmænd ville således få beslutningskompetence på afgørende punkter:
Budgettet og anvendelsen af hjemmelen til at indsamle
oplysninger, og dermed også den reelle beslutning om,
hvilke statistikker der skulle prioriteres. Op gennem
1900-tallet havde der ellers udviklet sig en fast praksis,
hvor institutionens uafhængighed af ministeren var blevet
indarbejdet. Dette kom bl.a. til udtryk ved, at departementet aldrig søgte rygdækning hos ministeren i statistikfaglige spørgsmål.
Det synes heller ikke at være indgået i overvejelserne at
tydeliggøre institutionens selvstændighed på anden vis,
fx gennem en etablering af en uafhængig styrelse eller
ved passende formuleringer i lovteksten. På denne baggrund er det måske ikke helt så uforståeligt, påpeger Poul
Jensen, at lovforslaget i Folketinget blev modtaget, som
om det i virkeligheden sigtede mod en fortsættelse af reguleringsøkonomien. Det blev i pressen døbt ”posekikkerloven”, og det nåede kun til første behandling i Folketinget, hvor de fleste ordførere var afvisende.

Poul Jensen – forfatteren af tobindsværket ”Dansk statistik 1950 - 2000” – ses her ved et pressemøde i februar
1995, på et tidspunkt hvor han i øvrigt var konstitueret
rigsstatistiker. Foto: Bo Jarner.

Den statistiske uafhængighed
Spørgsmålet om statistisk uafhængighed – dvs. det forhold, at statistikken må fremstilles af en uafhængig institution, og at spørgsmål om, hvordan statistikken skal udarbejdes og præsenteres, må, hvis man i et demokrati prioriterer behovet for gennemskuelighed i samfundet over
alle andre hensyn, afgøres inden for institutionens egne
rammer uden at være underkastet direktiver fra ressortministeren eller fra andre politiske eller forvaltningsmæssige myndigheder – er netop ikke et spørgsmål, der kan
løses én gang for alle. Ændrede vilkår for internationalt
statistisk samarbejde kan eksempelvis ændre forudsætningerne for uafhængighed. Man kan måske til bogens
fremstilling føje, at det samme kan i uheldige tilfælde – i
dag som for nogle tiår siden – magtfulde ministeriers
kontrol over bevillingerne til statistikken.
I 1954 søgte Viggo Kampmann (S), der som finansminister var statistikkens minister, at få ændret institutionens
lovgrundlag. Dette skete i en form, der, påpeger Poul Jensen, kunne komme til at antaste princippet om uafhæn-

Behovet for en tidssvarende lov hobede sig op, og i september 1965 besluttede økonomiminister Ivar Nørgaard
(S), der nu var ressortminister for statistikken, sig for at
tage et lovinitiativ. Han anmodede det nydannede administrationsråd om at komme med forslag vedrørende ”den
fremtidige ordning af de statistiske institutioner”. Til at
behandle disse spørgsmål nedsatte rådet et udvalg, der fik
til opgave at udarbejde et lovudkast om statistikkens
fremtid. Administrationsrådets formand, tidligere finansminister, statsminister og statistiker Viggo Kampmann
tog selv formandskabet i udvalget.
Udvalgets indsats var epokegørende, og det udarbejdede
på få måneder et lovudkast, der på mange punkter var
særdeles fremsynet. Forslaget blev derpå fremsat i 1966,
og med dette forslag og dets senere vedtagelse blev princippet om uafhængighed lovfæstet, hvad det ikke havde
været tidligere.
Princippet var i øvrigt kort tid før lovens vedtagelse
blevet understreget fra næsten alle sider i Folketinget
under en debat om principperne for udarbejdelsen af detailpristallet, der udgjorde grundlaget for inflationsreguleringer af de overenskomstfastsatte lønninger. Her udtalte Ivar Nørgaard under debatten: ”Der er en meget fast og
efter min mening værdifuld tradition for, at departementet indtager en langt mere selvstændig stilling end den,
der tilkommer andre departementer. Det kan måske være
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vanskeligt præcis at beskrive denne selvstændigheds rækkevidde”.

slutninger om begreber, definitioner og publiceringsformer m.v.

Med Lov om Danmarks Statistik blev der samtidig med
nedskrivningen af princippet om faglig uafhængighed
etableret en styrelse med kompetence til at træffe overordnede afgørelser, som i andre institutioner på et tilsvarende niveau i statshierarkiet ville være ministerens. Det
skal dog tilføjes, at ministeren – i dag økonomi- og erhvervsministeren – også efter 1966-loven om Danmarks
Statistik har kompetencen i bevillingsspørgsmål, lovgivningsspørgsmål og andre forhold med parlamentarisk
rækkevidde. Sådanne spørgsmål forelægges for ministeren – og altså ikke for embedsmænd – af institutionens
chef, rigsstatistikeren.

På den anden side er det ”med nutidens intense internationale samarbejde ikke på forhånd udelukket, at politiske
hensyn i de toneangivende lande gennem internationale
vedtagelser kan påvirke den statistiske begrebsdannelse
ud fra interessebetonede hensyn, der kan have større gennemslagskraft i lande med anden statistisk organisation
end Danmark” (bind 1, s. 10).
Registerbaseret statistik
Karakteristisk for udviklingen i offentlig administration i
1960’erne var, at den mere og mere kom til at bygge på
administrative data i store registre på maskinelt (elektronisk) medium. Centralt stod her Det Centrale Personregister (CPR). Selv om meget offentlig statistik også tidligere
havde bygget på administrative data, var der alligevel i
løbet af dette tiår skabt helt nye forudsætninger for statistikerne. Oplysninger, der ikke tidligere fandtes i umiddelbar tilgængelig form, blev nu systematiserede og lagt på
maskinlæsbart medium.
Tankerne om statistisk udnyttelse af disse enestående kilder var allerede blevet drøftet i 1950’erne af nordiske statistikere. I 1964 blev afholdt et nordisk statistisk møde i
København, og her blev tankerne sammenfattet og gjort
konkrete, da chefen for den svenske statistik, Ingvard
Ohlsson, gjorde rede for mulige teknikker og produktivitetsgevinster. Et væsentligt perspektiv var en reduceret
indberetningsbyrde for borgerne og erhvervslivet.

Lov om Danmarks Statistik fra 1966 moderniserede lovgrundlaget for statistikproduktionen, samtidig med at
loven eksplicit sikrede uafhængigheden af politiske særinteresser. Chefen for Danmarks Statistik kom til at hedde rigsstatistiker. Her ses N.V. Skak-Nielsen, der i 1966
blev udnævnt til Danmarks første af slagsen. Det var i
øvrigt Skak-Nielsen, der accepterede at lukke Forskningsenheden ind som lejer og bruger og medspiller i
huset, og han blev efter sin pensionering i 1988 et særdeles aktivt medlem af Rockwool Fondens forskningsmæssige ”programkomité”, og konsulent på flere af
Fondens projekter.
Fremstillingen af statistik har i årene efter 1966 på mange
områder og i stigende grad været præget af et internationalt samarbejde, hvor især kontakterne inden for EU har
haft en bindende karakter. I sin engagerede, men afbalancerede vurdering af betydningen af dette internationale
samarbejde for den statistiske uafhængighed er Poul Jensen delt: I almindelighed udgør internationalt fastlagte
begreber en støtte for de nationale statistikbureauers bestræbelser på at friholde statistikken for pres fra regeringer og parlamenter. Statistikere mødes på neutral grund i
faglige fora og kan træffe uafhængige og rationelle be-
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Disse og lignende overvejelser indgik da også i forberedelserne af den nye lov, og allerede i 1967 meldte rigsstatistikeren klart ud, at den kommende folketælling i 1970
ville blive den sidste, der blev gennemført på den traditionelle måde. Alle senere ville blive gennemført via automatiserede koblinger af administrative registre.
I løbet af 1970’erne blev det registerstatistiske system –
med udgangspunkt i personstatistikken – altså grundlagt,
og i det følgende tiår begyndte resultaterne for alvor at
manifestere sig. Poul Jensen gennemgår denne tendens i
værkets andet bind, og argumentationen står særdeles
stærkt, idet forfatteren kan henvise til en række overbevisende praktiske resultater.
Et godt eksempel i sammenhængen er her, at en folke- og
boligtælling på registerbasis faktisk blev realiseret i fuld
skala i 1981, og det helt uden det tidligere kendte besvær
for befolkning og kommuner. De gamle skemaer ved folketællingerne var nu historie, og selvom indkøringsproblemer ikke blev undgået, var omkostningerne langt lavere end ved en traditionel tælling.
Efter tællingen i 1981 fulgte årlige opgørelser, stadig helt
på registerbasis og med massive produktivitetsforbedringer til følge. Hovedresultaterne publiceres i trykt form.

Som følge af den stærke detaljeringsgrad er de detaljerede oplysninger af indlysende grunde alene tilgængelige
via databanker og på servicebasis.
På foranledning af statsrevisorerne havde Rigsrevisionen
i 1991 undersøgt Danmarks Statistiks produktivitetsudvikling, og også her antydes mærkbare stigninger i produktiviteten. Det konstateredes i Rigsrevisionens rapport,
at noget samlet, kvantitativt mål for statistikproduktionen
ikke findes, men at udviklingen i denne dog kan belyses
af en lang række konstaterbare eller målelige kendsgerninger, herunder:
-

-

at Danmarks Statistiks nettobevilling fra 1970 til
1990 i faste priser var faldet med ca. 19 pct.,
at Danmarks udgifter til statistikproduktionen i
pct. af BNP i samme periode var faldet fra 0,028
pct. til 0,022 pct. I Sverige og Norge, der begge
stort set havde samme centraliseringsgrad som
Danmark, var andelen i begge år omkring 0,04 pct.
Der var således tale om en klar og robust forskel i
dansk favør og
at der i perioden var sket en markant udvikling i
statistikproduktionen gennem ny statistik.

Det bør i øvrigt nævnes, at de registerstatistiske metoder i
starten blev mødt af en følelig skepsis blandt statistikere i
andre lande. Man var bekymret for, at statistikken mere
ville komme til at afspejle de administrative systemer end
samfundets tilstand. En anden betænkelighed var, at anvendelse af registre kunne give anledning til udbredt bekymring i befolkningerne, og derved kunne blive et så
ømtåleligt spørgsmål, at politisk indgriben ikke kunne
udelukkes.

Efter mange år med lokaler på flere adresser blev Danmarks Statistik i 1973 samlet på ét sted, nemlig på Østerbro i Skt. Kjelds Gård, der deles med andre statsinstitutioner. Foto fra bogen.

I internationale drøftelser søgte Danmarks Statistik at imødegå disse forestillinger. Bl.a. kunne man dokumentere, at der for basisregistre som CPR er et betydeligt inter-

essefællesskab mellem den administrative og statistiske
anvendelse. Hertil kommer, at man på fleksibel måde kan
kombinere oplysninger fra forskellige registre. Hvad angår en eventuel ”registerfrygt” i befolkningen, henviste
man bl.a. til fortrolighedsprincippet og den almindelige
datasikkerhed i institutionen, senere forstærket med forskrifter for anvendelsen af de enkelte statistiske registre.
Man kunne tilføje, at der faktisk heller aldrig herhjemme
– modsat situationen for de statistiske centralbureauer i
visse andre lande – ude fra er blevet sat seriøse spørgsmålstegn ved institutionens datasikkerhed. Der er da heller aldrig sket udsivning af fortrolige data fra Danmarks
Statistik. På området med den ”gammeldags” teknik til
statistikindsamling – spørgeskemaer – som stadigvæk anvendes som supplement, har Forskningsenheden hyppigt
i udlandet mødt respektfuld omtale af Danmarks Statistiks kvalitetsniveau, målt fx ved besvarelsesprocenter.
De statistiske hovedområder
Skildringen af udviklingen inden for de statistiske hovedområder – personstatistikken, erhvervsstatistikken og den
økonomiske statistik – udgør fire ud af syv kapitler i værkets andet bind, og her fortælles mange opløftende historier om kvalitetsudvikling og nytænkning inden for de
seneste 30 år.
Det vil imidlertid føre for vidt omkring at gengive dem
alle i denne artikel – nogle områder har også været berørt
ovenfor – men set ud fra en forskningsmæssig sammenhæng er især fremskridtene inden for visse dele af den
økonomiske statistik interessante. Her tænkes bl.a. på udviklingen af nationalregnskabet og på arbejdet med økonomiske modeller.
Nationalregnskabet
I midten af 1930’erne begyndte de danske statistikere at
arbejde med beregninger af de væsentligste nationalregnskabsstørrelser. Som i andre lande havde planlæggerne
under 1930’ernes krise behov for en pålidelig statistik om
forbruget, opsparingen og investeringerne, og de måtte
have kendskab til det økonomiske mellemværende med
udlandet i form af udenrigshandelstal og tal for kapitalbevægelserne. Arbejdet fortsattes under krigen, og i slutningen af 1945 blev de første officielle nationalregnskabstal
offentliggjort, dækkende perioden 1930-44, med året
1935 som basisår for fastprisberegningerne. Mod slutningen af 1960’erne var der imidlertid et ophobet behov for
en grundlæggende revision, ligesom den danske statistik
nødvendigvis nu måtte tilpasses FN’s nye nationalregnskabssystem, A System of National Accounts (SNA) fra
1968.
Bogen gennemgår herefter det vedholdende arbejde med
at modernisere og udvikle det danske nationalregnskabssystem, med stadige udbygninger og revisioner. I 1989
begyndte man også at publicere kvartalsvise national-
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regnskaber. Under FN’s arbejde med at revidere sit system – resulterende i SNA 93 – deltog eksperter fra Danmarks Statistik og gav væsentlige bidrag til arbejdet,
hvilket også var tilfældet i EU-regi ved udviklingen af
Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ENS95).
I 1997 blev offentliggjort reviderede tal for det danske
nationalregnskab efter SNA93/ENS95-standarder, og alle
senere offentliggjorte tal er baseret på det nye system.
Den vigtigste aktivitet med det nye regnskab lå i arbejdet
med kilder og metoder. Der blev foretaget en fuldstændig
nyberegning, og der blev udviklet beregningssystemer,
der udnyttede den nyeste edb-teknologi og konsistensen i
Danmarks Statistiks nye erhvervsregister. Samtidig blev
nye og forbedrede primærstatistikker udnyttet mere systematisk. Resultatet blev et system med stor sammenhængskraft og sammenlignelighed og med deraf resulterende stor efterspørgsel både til modelbrug og til dækning af generelle økonomisk-historiske behov.
De økonomiske modeller
For at fremme arbejdet med økonomiske modeller blev
en enhed, der skulle gennemføre makroøkonomisk modelarbejde, etableret i 1970. Dens arbejde tog udgangspunkt i et projekt om at etablere en makroøkonomisk
model for Danmark, der var sat i gang i universitetsregi
allerede i 1966.
I dette projekt deltog højt kvalificerede medarbejdere fra
højere læreanstalter og andre offentlige institutioner. En
ledende kraft i projektet var Ellen Andersen, dengang
lektor, siden professor ved Københavns Universitets
Økonomiske Institut. I 1970 blev modellen placeret i
Danmarks Statistik, og allerede i 1973 begyndte den første systematiske brug af modellen til prognosearbejder,
og i 1974 udkom den første rapport fra modelgruppen.
Modellen fik ved denne lejlighed navnet ADAM (Annual
Danish Aggregated Model).
Siden 1970 er modellen og dens data blevet gjort langt
mere brugervenlige, ligesom nye områder og analysemuligheder – bl.a. et konsistent system af ligninger til
bestemmelsen af efterspørgslen efter produktionsfaktorer
– successivt er blevet indarbejdet i den.
Til modelarbejdet i ADAM førtes i 1997 et system af
energi- og emissionsmodeller til brug ved beregninger af
sammenhængen mellem økonomisk udvikling og miljømæssige belastninger. Arbejdet udførtes i samarbejde
med Danmarks Miljøundersøgelser og Forskningscenter
Risø. Systemet blev omgående taget i brug af Finansministeriet og Energiministeriet, bl.a. i forbindelse med miljøvurdering af Finansloven.
I 1997 startede udviklingen af en såkaldt anvendt generel
ligevægtsmodel – DREAM – der tog sit udgangspunkt i,
at modellen skulle kunne bruges til at vurdere de langsigtede konsekvenser af den økonomiske udvikling, her-
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under virkningerne af den økonomiske politik. Med hensyn til datagrundlaget nyder ligevægtsmodellen ikke
overraskende godt af de detaljerede oplysninger, der findes i Danmarks Statistiks registre og forskningsdatabaser,
idet disse baser er blevet udviklet efter 1988, hvor et
selvstændigt kontor blev oprettet for at tilgodese forskningsformål. Baserne har karakter af en slags halvfabrikata, hvor vigtige oplysninger er samlet i kombinationer,
der ofte efterspørges af forskere. En af de vigtigste af disse baser er i øvrigt Den integrerede database for arbejdsmarkedsforskning (IDA), hvis hovedide er en sammenkædning af person- og virksomhedsdata på en sådan
måde, at man kan følge samspillet mellem individer og
virksomheder fra år til år. Ved starten af år 2000 var der
mere end 20 af sådanne forskningsbaser i drift.
Bogens betydning
Det omfangsrige værk, der, som det fremgår ovenfor, ikke alene beskæftiger sig med 50 vigtige år i den nationale
statistikproducents historie, men også med forhistorien
og de almindelige forudsætninger for fremstillingen af en
tidssvarende og uafhængig statistik, giver en solid oversigt over udviklingen inden for en stor statslig institution,
der måske ellers ikke ville have fået sin historie fortalt.
For statistikkens mange daglige brugere vil der desuden
være mange gode informationer at hente – også om de
fagområder man som bruger måtte være særlig interesseret i: Hvordan har den statistiske dækning ændret sig over
tid, og hvilke forudsætninger ligger til grund for dens nuværende udseende og omfang? Og er der grunde til, at ikke alle informationsbehov kan dækkes?
Forfatterens placering som medansvarlig for husets ledelse i en lang periode smitter måske her vedrørende dette
sidste emne nu og da lidt, men næppe afgørende, af på
vurderingerne.
Samtidig er bogen i sin fremstillingsform åben. Den virker – uden at være udpenslende i detaljen – ærlig om de
problemer, der i årenes løb er dukket op, enten de var af
intern eller ekstern karakter. Det bidrager til læserens forståelse af den dynamik – eller i nogle perioder, som Poul
Jensen ser det: mangel på samme – der har præget udviklingen.
Bogen er billig at købe – men altså navnlig: Mere end
læseværdig for alle samfundsinteresserede.

Fakta om bogen:
Poul Jensen (2000). Dansk Statistik 1950 – 2000 i to bind:
Bind 1: Udsigt og overblik (223 sider, illustreret)
Bind 2: Værktøj og resultat (245 sider, illustreret).
Pris: 125 kr. pr. bind.

Ny publicering fra Enheden
Af Bent Jensen

I slutningen af september udsendte Enheden på Århus
Universitetsforlag bogen Immigration and the public sector in Denmark af Eskil Wadensjö og Helena Orrje. Værket repræsenterer en fortsættelse af professor Wadensjös
arbejde for Enheden med at kortlægge de økonomiske
konsekvenser for den offentlige sektor af indvandringen
til Danmark.1)
Indvandringens finansielle effekter på den offentlige sektor er bl.a. betinget af indvandringens størrelse og af dens
sammensætning, og det har derfor været nødvendigt i
denne – som i øvrigt i Enhedens andre analyser – at opdele den danske indvandrerbefolkning på såkaldte vestlige og ikke-vestlige indvandrere (jf. også Enhedens nyhedsbrev fra februar 2002). Undersøgelsens beregningsgrundlag er detaljerede data i den såkaldte Lovmodel, der
i dag er placeret i Finansministeriet.
Indvandringen og den offentlige sektor
Forfatterne peger på, at indvandringen har både direkte
og indirekte følger for økonomien i den offentlige sektor.
Indvandringen leder således dels til, at den offentlige
sektor får øgede indtægter i form af skatter og afgifter,
dels til at sektoren får øgede udgifter i form af overførselsindkomster, offentlige serviceydelser og investeringer
i infrastruktur m.v. Ved beregningerne er det muligt via
Lovmodellens detaljeringsgrad og systematik at henføre
en meget stor del af disse udgifter og indtægter til enkeltindivider.
Beregningerne gennemføres for de forskellige niveauer i
den offentlige sektor – staten, amterne, kommunerne
samt arbejdsløshedskasserne – og de gennemføres for udvalgte år i 1990’erne, hvilket gør det muligt at undersøge
konjunkturernes betydning for den samlede balance.
Et særskilt kapitel gør rede for andre lignende analyser i
udvalgte europæiske lande samt i Australien, Canada og
USA (Eskil Wadensjö er selv en af pionererne på dette
område med arbejder tilbage fra 1970’erne).
Nogle hovedresultater
Forfatterne pointerer, at indvandringens effekter er forskellige fra land til land og i forskellige perioder. Det er
således ikke muligt at udlede nogle generelle lovmæssigheder på området. Spørgsmålet er empirisk og må besvares gennem konkrete undersøgelser som den, der præsenteres i bogen her.
En overordnet konklusion på analysen er, at der er meget
betydelige forskelle mellem de to grupper af indvandrere
– også når det handler om forholdet til de offentlige fi-

nanser. Samlet set er der således en ret betydelig overførsel af økonomiske midler fra danskerne og de vestlige
indvandrere til de ikke-vestlige indvandrere.
Dette skyldes primært to forhold: Omfordelingen via den
offentlige sektor går fortrinsvis til børnefamilierne og de
ældre, og en stor del af den ikke-vestlige indvandrerbefolkning består af unge uden for arbejdsmarkedet og af
børnefamilier. Den anden forklaring skal søges i beskæftigelsessituationen. Indvandrere fra ikke-vestlige lande
har en markant lavere beskæftigelsesfrekvens end danskere og vestlige indvandrere, og dette gælder også for
ikke-vestlige indvandrere, der har opholdt sig i længere
tid i landet.
Betydningen af konjunkturerne dokumenteres i undersøgelsen, idet overførslerne med en forbedret beskæftigelsessituation faldt mellem 1996 og 1998, både opgjort pr. individ og for den samlede gruppe af ikke-vestlige indvandrere.
Bogen indeholder også en beregning af den samlede effekt af indvandringen af 10.000 ikke-vestlige indvandrere, set over livsforløbet. Wadensjös og Orrjes analyser
viser her, at der vil blive tale om betydelige indkomstoverførsler fra den offentlige sektor, idet de 10.000 i dette beregningseksempel over livsforløbet – alt afhængig af
diskonteringsrate – vil modtage et sted mellem 5,9 mia.
og 15,4 mia. kr.
Igen er det forskelle i beskæftigelsesfrekvensen, der forklarer en stor del af forskellen, idet en tilsvarende gruppe
af vestlige indvandrere antages at ville bidrage med et
sted mellem 4,7 mia. og 6,7 mia. kr.
En beskæftigelsespolitik, der fremmer ikke-vestlige indvandreres integration på det danske arbejdsmarked, er
derfor ifølge forfatterne af væsentlig betydning, selvom
det er mere end tvivlsomt, at en øget indvandring kan
løse problemerne med den stigende ældreforsørgerbyrde i
de kommende år.
1.

Dette arbejde blev indledt med David Coleman og Eskil Wadensjö. 1999. Indvandringen til Danmark. Internationale og nationale
perspektiver. København: Spektrum og er senere fortsat i bl.a.
Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr. Matthiessen (red.). 2000. Integration i Danmark omkring årtusindskiftet. Indvandrernes møde
med arbejdsmarkedet og velfærdssamfundet. Århus: Aarhus Universitetsforlag samt i Gunnar Viby Mogensen og Poul Chr.
Matthiessen. (2000). Mislykket integration? København: Spektrum.
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