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Sammendrag 

I denne oppgaven undersøker jeg sammenhengen mellom mødres sysselsetting og 

velferdssjenerøsitet i 25 europeiske land. Velferdssjenerøsiteten måler jeg ved å benytte meg 

av tall på sosiale overføringer og offentlige utgifter til barnepass i de 25 landene i analysen. 

Jeg har delt forsørger Jeg har delt mødre inn i to forsørgergrupper – mødre i par og enslige 

mødre, for å se om enslige mødres sysselsetting skiller seg fra mødre i par. 

Analysene er basert på data fra Analysen i oppgaven er basert på data fra European Union 

Statistics on Income and living Conditionds (EU-SILC) årlige intervjuundersøkelse fra 2006. 

Det ble kontrollert for de individuelle variablene: alder, antall barn, utdanningsnivå og 

generell helse. I tillegg ble sammenhengen mellom forsørgergrupper, sosiale overføringer og 

offentlige utgifter til barnepass kontrollert for to kontekstuelle variabler: BNP og 

arbeidsledighetsrate.  

I et større perspektiv er denne masteroppgaven et bidrag til en bredere forståelse av hvordan 

sosialpolitikk kan spille inn på mødres arbeidsdeltakelse. Tidligere forskning er delt i hvordan 

sjenerøse velferdsstater påvirker arbeidsaktivitet. Enkelte bidrag antyder at sjenerøse 

velferdsstater investerer i humankapital, noe som igjen gir flere muligheter for at alle kan 

bidra til samfunnet. Andre bidrag hevder at sjenerøse velferdsstater og spesielt sosiale 

overføringer gjør vanskeligstilte grupper avhengige av sosiale overføringer og bidrar til en 

sviktende arbeidsmoral.  

Hovedproblemstillingen dreier seg om sammenhengen mellom forsørgergruppers 

sysselsetting, sosiale overføringer og offentlige utgifter til barnepass. Mine funn viser at 

enslige mødre har større sjanse for å være sysselsatte sammenlignet med mødre i par. Sosiale 

overføringer har ingen sammenheng med mødres sysselsetting når det er den eneste 

kontekstuelle variabelen i modellen. Når offentlige utgifter til barnepass inkluderes i modellen 

får sosiale overføringer en negativ sammenheng med mødres sysselsetting. Offentlige utgifter 

til barnepass har en positiv sammenheng med mødres sysselsetting, selv når det kontrolleres 

for øvrige kontekstuelle variabler.  

Dette gir en generell støtte til at et utbredt barnehagetilbud gir mødre større muligheter til å 

kombinere omsorg for barn og arbeid.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

I løpet av et generasjonsskifte har det industrialiserte samfunnet i Europa vært preget av 

omfattende endringer som har skapt en uforutsigbarhet og krav til omstilling i den etablerte 

samfunnsstrukturen. Tidligere hadde de samme samfunnene vært styrt av forutsigbare 

kontekster som tydeliggjorde hver enkelt sin plass i det sosiale, så vel som det familiære 

hierarkiet. Denne forutsigbarheten hadde tidligere gjort det tydelig hvilken kurs det var 

forventet at livet skulle ta, og sikret stabilitet i det veletablerte samfunnssystemet. En stadig 

sterkere globalisert tilværelse og krav til større fleksibilitet både i den private og offentlige 

arenaen har ført til en større kompleksitet i dagens (Esping-Andersen, 2009, s. 1).  

Særlig har det skjedd viktige endringer i familiemønsteret. Ekteskapsinstitusjonen var 

tidligere en stabil samfunnsinstitusjon. I lang tid var det en selvfølgelighet at så fort jenter ble 

kvinner skulle de møte en mann, gifte seg og få barn, som kvinnen skulle være hjemme med 

og ha hovedansvaret for (Kjeldstad & Skevik, 2004, s. 234). Ettersom at dette var den faste 

normen i industrialiserte samfunn kunne også sosialpolitikken planlegges deretter. I denne 

oppgaven ønsker jeg å se nærmere på hvordan kompleksiteten i de nye familieformene blir 

påvirket av den eksisterende sosialpolitikken i 25 europeiske land. Jeg ønsker å undersøke 

hvordan graden av sjenerøsitet i velferdsstater påvirker enslige mødres sysselsetting, spesielt 

sett i sammenheng med mødre i et etablert forhold.   

Velferdsstatstanken i Europa blomstret for alvor opp igjen etter 2. verdenskrig. Dette var et 

resultat av gunstige forhold drevet frem av en gullalder for europeisk økonomi. Nye 

arbeidssektorer etablerte seg og sikret arbeidsplasser for store deler av befolkningen. Behovet 

for barnepass til familier der en eller flere foreldre jobbet utenfor hjemmet skapte krav til 

stabile og omfattende institusjoner som kunne ta ansvaret for pass av barn, eldre og andre 

spesielt trengende grupper. Dette bidro igjen til å skape flere arbeidsplasser. Resultatet av 

dette var at flere europeiske myndigheter hadde muligheter til å sikre en lav arbeidsledighet 

og stabile lønninger. Den gunstige økonomiske utviklingen og ekspansjonen i offentlig sektor 

ga gode vilkår for å drive en levedyktig velferdsstat (Peter Taylor-Gooby, 2004, s. 3-5). Også 

i Norge ble det sosiale sikkerhetsnettet forsterket i denne perioden. Den norske velferdsstaten 

bygger på en forpliktelse ovenfor barn, eldre og trengende i befolkningen. Den sosiale 
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velferden kirken og frivillige organisasjoner tilbød var ikke lenger tilstrekkelig for å sikre 

hver enkelt innbyggers velferd (Halvorsen & Stjernbø, 2008, s. 21).  Perioden mellom 1950 

og 1970-tallet er kjent for å være perioden der «alle» skulle i arbeid i Norge. Parolen: «Arbeid 

til alle» gjaldt imidlertid kun den mannlige delen av populasjonen. De fleste kvinner var på 

dette tidspunktet fortsatt hjemmeværende (Halvorsen & Stjernbø, 2008, s. 16).  

1.1.1 Utfordringer 

Peter Taylor-Gooby (2004) fokuserer på hvordan nye risikoer har vokst frem i Europa, uten at 

velferdsstatene er rustet for de nye utfordringene. Problemstillinger som migrasjon, skjev og 

mer spesialisert arbeidsetterspørsel, full barnehagedekning, eneforsørgere og 

pensjonsreformer er nye utfordringer som velferdsstatene ikke er i stand til å løse. Samtidig 

står europeiske myndigheter ovenfor en eldrebølge som kommer til å koste enorme offentlige 

utgifter, og sette europeisk velferd opp mot enda vanskeligere rammevilkår (Taylor-Gooby, 

2004, s.5-8). 

Han problematiserer det han mener er et ensidig fokus fra Europas regjering om å redusere 

offentlige utgifter og samtidig å øke produktiviteten ved å presse kvinner og arbeidsledige ut i 

arbeid. De gamle velferdsstatene tar utgangspunkt i at en familie består av en mann og en 

kvinne, og tar ikke hensyn til nye familiemønstre som viker fra normen. Enslige forsørgere, 

syke eller andre familietyper som viker fra normen vil derfor ende opp som de nye taperne i 

samfunnet. Taylor-Groobys mener dette beviser at europeiske velferdsstatene er konstruert for 

å imøtekomme gamle risikoer, og at de er desto mer sårbare for de nye. For å løse de nye 

utfordringene er det behov for en omfattende politisk endring både innad og på tvers av land 

for at velferdsstatsinstitusjonen skal kunne opprettholdes. Ulike velferdsstatsregimer har også 

forskjellige utfordringer ettersom at de i utgangspunktet er bygget opp ulikt rammevilkår 

(Taylor-Gooby, 2004). 

De nordiske landene har på mange måter klart å ruste opp for at utsatte grupper som 

innvandrere og enslige mødre ved å ha utviklet politiske og økonomiske tiltak for å hjelpe 

disse gruppene. Den største utfordringen for disse landene er om de vil klare å opprettholde 

det høye skattenivået og lave arbeidsledighet i et globalisert samfunn med sterk internasjonal 

konkurranse fra land som kan tilby billigere arbeidskraft og varer (Timonen, 2004, s. 105-

106). 
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Den konservative velferdsstaten med Tyskland i spissen, har basert seg på 

arbeidsdeltakerstatus og privat forsikring. Dermed hviler velferdsgodene seg på den typiske 

familiemannens arbeidsdeltakelse. Styresmaktene må aktivt jobbe for at det skal være mulig å 

kombinere familie og arbeid. Fokuset på nye sosiale risikoer har skapt omfattende debatt og 

politisk splid om velferd. Spesielt har pensjonsreform, offentlig barnepass og pleie for eldre 

vært et politisk skjæringspunkt og skapt stor debatt (Aust & Bönker, 2004, s. 30-40). 

I Storbritannia, som ofte blir satt som eksempel på den liberale velferdsstaten, ble de nye 

sosiale risikoene oversett av den konservative regjeringen på 1980- og 90-tallet. De fryktet at 

et friere og mer fleksibelt arbeidsmarked vil føre til en høyere arbeidsledighet, og at barnepass 

i all hovedsak ville bli manøvrert gjennom det private markedet (Taylor-Gooby & Larsen, 

2004, s. 55-68). 

Mediterrane velferdsstater med Spania i spissen, har først og fremst opplevd de nye sosiale 

risikoene i form av høy arbeidsledighet, spesielt blant unge. Disse velferdsstatene er de minst 

utviklede i Europa. Mindre ressurssterke medlemmer av samfunnet har vært familiens ansvar. 

Planer for å utarbeide like muligheter for kvinner er utarbeidet, og i utvikling, men kvinner 

har i de fleste familier hatt en selvsagt og naturlig rolle i hjemmet. I tillegg er barnepass og 

pleie av eldre begrenset, lokale og varierende. (Moreno, 2004, s.135-144 ).  

Taylor-Grooby etterlyser i hovedsak et nytt fokus i den europeiske sosialpolitikken. I Norge 

har blant annet den såkalte arbeidslinja blitt pekt på som et steg i riktig retning (Øverbye & 

Stjernbø 2012, s. 21).  

1.1.2 Arbeidslinja i Norge 

Einar Øverbye & Steinar Stjernø (2012) identifiserer fire faser i utviklingen av hvordan 

arbeidslinja ble en sentral del av norsk sosialpolitikk. I den første fasen ble det tydelig at 

arbeid var en sentral verdi i det norske samfunnet. Arbeidsetikk og arbeidsplikt ble en del av 

den kulturelle grunnmuren i samfunnet. I den andre fasen kom det gjensidige forholdet 

mellom sosiale ytelser og arbeidsmotivasjon i fokus. Med dette kommer prinsippet om at det 

alltid skal være mer attraktivt å jobbe, fremfor å motta stønader (Øverbye og Stjernbø, 2012, 

s. 18).  
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Den tredje fasen kan spores tilbake til 1930-tallet og Arbeiderpartiets nye økonomiske og 

politiske linje. Målet med den nye linjen var å øke produksjonen ved en «positiv arbeidslinje» 

der alle arbeidsføre hadde plikt til å arbeide for å bidra til samfunnsveksten og til å løfte 

tilværelsen for de svakeste i samfunnet. Den fjerde og siste fasen ble satt i gang på 1990-tallet 

da regjeringen styrt av Arbeiderpartiet satte fokus aktivitetskrav. Mange stønader ble knyttet 

opp mot et aktivitetsvilkår. Flere ytelser ble også knyttet opp mot inntektsgivende arbeid. 

(Øverbye & Stjernø, 2012, s. 18-19). 

Etter 2009 er det bestemt at mottakere av dagpenger ved sykdom må i aktiviseringsmøter med 

NAV, arbeidsgiver og fastlege. Arbeidsavklaringspenger forutsetter at mottakeren deltar i 

rehabiliteringstiltak. Selv om uførepensjonister har rett til sin pensjon og denne ytelsen 

dermed ikke forutsetter et aktivitetskrav, er det lagt opp til flere incentiver med muligheter for 

å jobbe deltid ved siden av uten at pensjonen reduseres (Øverbye & Stjernø, 2012, s. 19-21). 

I St.meld. nr. 35 ,1994-95, (St.meld. nr. 46 (2012-2013), s. 9-11) ble arbeidslinja omtalt som 

et sosialpolitisk virkemiddel som skulle støtte opp om målet om arbeid til alle. Dette betydde 

at det skulle føres en aktiv politikk for å få hele den arbeidsdyktige befolkningen i arbeid, 

hindre utstøting og at det skulle lønne seg å være i arbeid. Fokus på utdanning skulle hindre 

frafall, en helhetlig integreringspolitikk skulle føre til en styrket innsats for å få flere 

innvandrere i arbeid og fokus på folkehelse med mål om å inspirere hver enkelt til å ta bedre 

vare på sin egen helse skulle hindre sykemeldinger. Arbeidslinja skulle også rette fokuset mot 

enslige foreldre. Overgangsstønad til enslig mor og far ga mor eller far inntektssikring i 

perioder de var midlertidig ute av stand til å forsørge seg selv på grunn av omsorg for barn. 

Ved å stille et aktivitetskrav til ordningen skulle det stimulere til arbeids eller utdanningsrettet 

aktivitet i perioden sånn at den enslige forsørgeren kan forsørge seg selv når perioden er over. 

Fra 1. januar 2012 ble det stilt krav om yrkesrettet aktivitet fra det yngste barnet fylt ett år (fra 

tre år) for å simulere til yrkesrettet aktivitet tidligere.   

Mange av endringene med det norske velferdssystemet er gjort for å forhindre at utgiftene 

overgår inntektene i den grad at det norske velferdssystemet ikke er bærekraftig. Norge har et 

av verdens mest sjenerøse velferdsstater. Frykten for at denne sjenerøsiteten skal undergrave 

dets eget økonomiske og normative fundament er økende. Spesielt er gratis passasjer 

problematikken og en svekking av arbeidsmoralen sentrale problemstillinger i velferdskritisk 

perspektiv (van der Wel, 2012, s. 62). Kritiske stemmer hevder det ikke vil lønne seg å være i 
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arbeid i sjenerøse velferdsstater (Murray, 2010). I mange tilfeller kan frihet og en noe 

dårligere økonomi veie tyngre enn arbeid. Også de med helseproblemer kan se fordeler med 

åfritid fremfor å jobbe gradert eller fulltid. Videre kan trygdebruk være vanedannende og 

smittende, noe som fører til at en stadig større del av befolkningen blir passive mottakere av 

stønader. 

1.2 Enslige mødre 

Kort sagt kan enslige mødre beskrives som: Mødre som lever uten en partner 

(gift/samboende) og som har den daglige omsorgen for ett eller flere barn under 18 år 

(Kjeldstad & Skevik, 2004, s. 231). Enslige mødre utgjør hovedgruppen av enslige foreldre, 

men på tross av dette er alenemødre sjeldnere i heltidsarbeid og har lavere inntekt enn enslige 

fedre Den generelle sjargongen rundt enslige mødre har endret seg fra å fokusere på 

sivilstatus og «ugift mor» til «alenemor» i løpet av de siste tiårene. Selv om fokuset er vendt 

bort fra sivilstatus trekkes det fortsatt assosiasjoner til ensomhet og slit ved det å være alene 

om hovedansvaret for ett eller flere barn.  

Det sosiale stigmaet ugifte mødre opplevde for bare en generasjon tilbake har på mange måter 

forsvunnet. På bakgrunn av sosiale og teknologiske endringer har kvinner i dag flere 

muligheter til å forsørge seg selv uavhengig av partner. Mange mødre er i dag i en form for 

aktivitet enten det er utdannelse, arbeid eller andre former for sysselsetting. Omsorg for barn 

er i mindre grad enn før en hindring for å ha egen inntekt (Kjeldstad & Skevik, 2004. s. 231).  

I mange sammenhenger kan det være fruktbart å snakke om enslige mødre som en livsfase og 

ikke en kategori. Rollen som alenemor kan i mange tilfeller være midlertidig. Kvinner kan på 

flere tidspunkt i løpet av deres barns oppvekst enten være samboer med barnets far eller andre 

partnere uten relasjon til barnet. På dette tidspunktet vil hun ikke lenger betraktes som en 

enslig mor. Også etter at det sistefødte barnet har fylt 18 forlater mor kategorien. Enslige 

mødre er en heterogen gruppe og kan ha vidt forskjellige utgangspunkt. Noen enslige mødre 

er enker eller alene etter et eller flere samlivsbrudd. I mange tilfeller har alenemoren hjelp fra 

barnefar eller andre familiemedlemmer, mens andre har minimalt med hjelp fra familie eller 

andre bekjente. I dag er det flere barn enn tidligere som blir født av samboende foreldre og 

ikke nødvendigvis av gifte som tidligere var normen (Kjeldstad & Skevik, 2004, s. 234-239). 
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Enslige mødre har gått fra å være en gruppe som skulle være sikret gjennom å motta 

økonomiske stønader fra staten i form av etterlattepensjon, til å bli ansvarlige for å forsørge 

seg selv om sine barn. Det er dermed ikke gitt at enslige mødre har en ektemann å motta 

etterlattepensjon etter. Istedenfor er det utarbeidet incentiver rettet mot enslige mødre, 

uavhengig av sivilstatus. Ved inngangen til 1990-tallet fikk enslige mødre blant annet 

forhøyet barnetrygd der de fikk barnetrygd for ett barn mer enn de faktisk hadde, rett til 

barnebidrag fra barnets andre forelder og utdanningsstønad som skulle være en hjelp til ekstra 

kostnader under utdanning (Kjeldstad & Skevik, 2004, s. 239-241).  

1.3 Enslige mødre i et internasjonalt perspektiv 

Selv om enslige mødres yrkesaktivitet har økt gjennom de siste tiårene har de på en generell 

basis hatt lavere yrkesaktivitet og høyere arbeidsledighet enn mødre i parforhold. Dette er 

tendenser som spores i flere europeiske land og på internasjonale forhold. Det finnes ulike 

grunner til dette. I noen tilfeller kan det være ulønnsomt for enslige mødre å være i arbeid på 

grunn av de sjenerøse stønadene de kan få hvis de ikke er i arbeid. I andre tilfeller kan det 

være enten at enslige mødre prioriterer å være hjemme med barn eller at de ikke har andre til 

å passe barna mens de er på jobb. Forskjellen på dette er om arbeidsledighet og 

undersysselsetting er et påtvunget valg eller om det er frivillig. I mange tilfeller ønsker 

enslige mødrene i å jobbe mer, men får ikke muligheten. Det er to mulige forklaringer på at 

enslige mødre kan havne i denne situasjonen. Den første er arbeidsgivere kan oppfatte enslige 

mødre som en lite attraktiv arbeidstaker fordi de er alene med barna og det derfor er en viss 

sjanse for at de må være mye borte fra jobben. Det kan også være andre kjennetegn og stigma 

som gjør alenemødre lite attraktive. Den andre forklaringen er at det er enslige mødres som 

skaper barrierene ved at de for eksempel heller foretrekker å være hjemme med barn og motta 

offentlig støtte (Kjeldstad & Skevik, 2004, s.251-253). Mye internasjonal forskning har 

fokusert på at lav sysselsetting blant enslige mødre ofte er relatert til individuelle kjennetegn 

og personlige ressurser. Forskningen har ofte tatt utgangspunkt i at enslige mødre i større grad 

enn samboende mødre har lav utdannelse og begrenset yrkeserfaring. Nærmere forskning på 

temaet har likevel vist at enslige mødre er underrepresentert i arbeidsmarkedet på alle 

utdanningsnivåer, noe som tilbakeviser noen av disse påstandene (Kjeldstad & Rønsen, 2002). 

Utdanningsnivået til enslige mødre har også økt jevnt de siste ti-årene, men likevel steg 

sysselsettingen til mødre brått i midten av 1990-tallet Sammenhengen mellom utdanning og 
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sysselsetting har dermed vist seg ikke å være entydig (Kjeldstad & Skevik, 2004, s. 252). 

Samtidig varierer kvinners yrkesaktivitet på tvers av land i Europa. Høyest yrkesaktivitet i 

Europa har kvinnene i Norge og Sverige med ca 78 prosent, mens kvinner i Spania og Ungarn 

lå på rundt 57-58 prosent i 2012 (Ellingsæter & van Der Wel, 2012, s. 111).   

I løpet av de seneste årene har enslige mødres sårbare posisjon fått mye fokus både blant 

styresmakter og i forskningssammenhenger. De fleste europeiske land har satt i gang tiltak 

som skal gjøre det lettere for enslige kvinner å komme seg ut i arbeid. Det offentlige i 

europeiske land har fokusert på å stadfeste sjenerøse stønadsordninger for enslige mødre, 

mens andre har fokusert på å iverksette tiltak som en omfattende ordning for barnepass i håp 

om at dette kan føre til at enslige mødre får muligheten til å jobbe. Hvilke tiltak som blir 

iverksatt avhenger av hvert lands velferdsstatsoppbygning og fokusområde. Dette reiser 

spørsmålet om hva av de ulike faktorene om enslige mødres kjennetegn, diskriminering i 

arbeidslivet eller hvert enkelt lands sosialpolitikk som har størst betydning for enslige mødres 

sysselsetting (Esping-Andersen, 2009).  

Problematikken rundt mange enslige mødres mulighet til å opprettholde de samme levekårene 

som to-forsørgerfamilier, sammen med andre økende konsekvenser av samfunnsendringer i 

flere europeiske land har ført til en spørsmålsstilling om hvorvidt de ulike velferdsstatene er 

godt nok forberedt på utfordringene som følger av en større heterogenitet blant europeiske 

familier. I sentrum står balansegangen mellom det at utsatte grupper skal få hjelp til å 

opprettholde en sosialt akseptabel levestandard, uten at dette fører til at det blir for attraktivt å 

stå utenfor arbeidslivet (Taylor-Grooby, 2004, s.15-18).  

Formålet med å sammenligne sosialpolitikk i et internasjonalt perspektiv er å finne 

sammenhenger mellom spesielle egenskaper ved sosialpolitikken i ulike land og det 

fenomenet man ønsker å se nærmere på. I forhold til min oppgave gir det meg en mulighet til 

å undersøke sammenhengen mellom konkrete sosiopolitiske tiltak i  

1.4 Sosiologisk relevans 

Den sosiologiske relevansen i masterprosjektet ligger i hvordan ulikhetene i det institusjonelle 

designet, ressursbruken og velferdsstatens oppbygning påvirker de enslige mødrenes 

livssituasjon. I dette tilfellet uttrykt via sysselsetting. Kjernen i prosjektet ligger i å analysere 

variasjonen i sosialpolitikk på tvers av land for å undersøke om sammenhengen mellom 
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sosiale overføringer og offentlige utgifter og forsørgergrupper er reell. Forsørgergrupper deles 

inn i enslige mødre og mødre i par for å se nærmere på om sammenhengen varierer for de to 

gruppene. 

 Formålet med å sammenligne sosialpolitikk i et internasjonalt perspektiv er nettopp å finne 

sammenhenger mellom spesielle egenskaper ved sosialpolitikken i ulike land og det 

fenomenet man ønsker å se nærmere på. Sosiologer har lenge anerkjent betydningen av å 

studere individet i en sosial kontekst. Særlig i konteksten av sosiale strukturer og prosesser 

kan vi se hvordan dette gjensidig påvirker atferd og valgmuligheter. Robert Merton (1996) 

skrev blant annet om hvordan en institusjon under angrep må revurdere dens grunnlag og søke 

ut det mest rasjonelle for samfunnet for å fortsette sitt virke på best mulig måte. Ofte bygger 

sosialpolitikk og et lands kultur på hverandre. Selve oppbygningen og opprettholdelsen av 

velferdsstaten styres derfor av hvilke behov og problemer som oppleves som prekære blant 

landets myndigheter og innbyggere.  
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2 Teori 

  

2.1 Motstridende ideologier  

Mange forfattere har i løpet av 1970-tallet diskutert statens stadig økende engasjement for å 

sikre borgernes velferd ut fra ulike ideologiske perspektiver. Liv Solheim (1991) deler grovt 

inn i fire ideologiske retninger: antikolletivisme, borgelig kollektivisme, demokratisk 

sosialisme og marxisme. Antikollektivister sverger til verdier som frihet, individualisme og 

ulikhet. De mener markedet skal regulere samfunnet. Statlige inngrep forstyrrer 

markedskreftene og er sosialt ødeleggende. Statlig styring er både en sløsing av ressurser og 

økonomisk ineffektivt. Ettersom de ikke ønsker statlig styring ønsker de heller ikke en utbredt 

velferdsstat, men heller et samfunn som er mer dominert av markedet (Solheim, 1991, s. 172-

173). 

Borgerlig kollektivisme deler mange av synspunktene til antikollektivistene – frihet, 

individualisme og konkurranse på det frie markedet. De er mer moderate og skeptiske til at 

markedet kan styre seg selv uten noen form for regulering og kontroll. De er ikke utelukkende 

negative til staten, da staten kan ha en nøytral rolle i det økonomiske systemet. De borgerlige 

kollektivistene er heller ikke negative til fremveksten av velferdsstaten, men de ønsker en 

balansegang der velferdsstaten bidrar med hjelp der det private ikke strekker til, uten at dette 

skal gå på bekostning av personlig frihet (Solheim, 1991, s. 174-175). 

Demokratisk sosialismes sentrale verdier omhandler likhet, frihet, brorskap og fellesskap. 

Hovedforskjellen på borgerlige sosialister og demokratiske sosialister er at de har et mer 

positivt syn på statlig regulering og kontroll av samfunnet. De ønsker derimot ikke en radikal 

omfordelingspolitikk i alle deler av samfunnet. De anser det som rimelig at de som innehar 

viktige posisjoner i samfunnet blir belønnet for det. De demokratiske sosialistene ser på 

utgifter til velferdsspørsmål som en investering i den økonomiske veksten. De er mer opptatte 

av å sikre at alle har en viss velferd heller enn behovsprøvde velferdsordninger (Solheim, 

1991, s. 176-178). 

Marxistenes mest sentrale verdier er frihet, likhet og brorskap. Marxistene ønsker et bredere 

likhetsbegrep. Likhet er ikke oppnådd før det er total likhet i det private, det politiske og det 
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økonomiske området. Dette betyr at det er umulig å oppnå likhet i et kapitalistisk samfunn. 

Primært ser de på velferdsstaten som en måte for kapitalistklassen til å legitimere forskjellene 

i samfunnet og hindre opprør. Velferdsstaten har derfor ikke endret maktforholdet i 

samfunnet, men redusert spenningene mellom grupper (Solheim, 1991, s. 178-179).  

Basert på disse fire ideologiene vil jeg gjøre rede for to motstridende ideologiske retninger 

innen velferdsstatstenkningen – sosial investering og neoliberalisme.  

2.1.1 Sosial investering   

Mot slutten av 1990-tallet ble det stilt spørsmålstegn ved om velferdsstaten kunne demre opp 

for de pressende sosiale, økonomiske og miljøutfordringene i Europa. Disse utfordringene 

skapte sosiale problemer som uløste nye sosiale behov, økende sosial ulikhet, større 

forskjeller i lønninger og varig arbeidsledighet. Det ble tydelig at velferdsstaten likevel ikke 

hadde klart å utvikle preventive egenskaper som kunne demre opp for dette. I tillegg oppsto 

det tydelige mangler på kvalifikasjoner for å fylle opp nye arbeidssektorer som krevde 

spesielle kvalifikasjoner for at de kunne besettes. Gapet mellom attraktive arbeidstakere med 

spesifikke kvalifikasjoner og andre med mer generelle kunnskaper ble tydeligere, og 

forskjellene økte (Morel, Palier & Palme, 2012). 

 Sosial investering fokuserer på å forbygge og ruste opp samfunnet for de nye utfordringene, 

som de gamle velferdsstatene ikke løste. I tillegg skal samfunnsmedlemmene forberedes og 

læres opp til å kunne jobbe i det som har utviklet seg til å bli et kunnskapsbasert 

arbeidsmarkedet. Dette skal skje ved å investere i utvikling av human kapital fra ung alder. 

Skole og oppdragelse er store satsningsområder. Familier og individer som er ekstra sårbare 

skal få spesielt fokus. Målet er at grupper som naturlig har blitt ekskludert skal inkluderes og 

få mulighet til å bidra til samfunnet. Blant annet skal kvinner bli oppfordret til å ta en enda 

mer aktiv del i samfunnet ved hjelp av en sjenerøs familiepolitikk, og en forsoningspolitisk 

linje skal sikre mødres sysselsetting. Velutviklede institusjoner skal ta seg av barnepass og 

sikre permisjonsrettigheter for å gjøre det lettere å kombinere jobb og familie. Aktiv 

arbeidsmarkedspolitikk skal styre arbeidsmarkedsreguleringer og skreddersy sikkerhetsnett 

for mennesker i ulike situasjoner (Morel, Palier & Palme, 2012).  

Denne sosialpolitiske retningen er ikke ukjent i Europa. Skandinaviske land har basert sin 

velferdsstatsmodell på en sterk sosial investering med fokus på et egalitært samfunn der 
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befolkningen og spesielt utsatte grupper har velutviklede sikkerhetsnett. Dette har vist seg 

effektivt for å demre opp for demografiske utfordringer og med å holde en lav 

arbeidsledighet. Teorien om sosial investering kan spores tilbake til den tidlige 

sosialdemokratiske modellen i Sverige. Den vokste frem som et forsøk på å løse den 

finansielle krisen som hadde oppstått i mellomkrigstiden og den stadig synkende 

fertilitetsraten. Alva og Gunnar Myrdal (1934) bidro til utviklingen av et teoretisk sosialt 

investeringsperspektiv som skulle demre opp for denne utviklingen. Spesielt brukte de 

problemene rundt demografien til å overbevise de konservative om at en mer ambisiøs 

sosialpolitikk var løsningen. Myrdal og Myrdal slo fast at barn ikke lenger ble ansett som 

ekstra arbeidskraft til gården, men heller en økonomisk utgift. Kort forklart ble resultatet av 

dette at hver familie fødte færre barn. Løsningen på dette skulle være å øke de økonomiske 

overføringene og tiltak rettet mot å bedre husholdningens standard for familier der begge 

foreldrene jobbet, for å øke husholdningens standard.  

Denne politiske retningen skulle bidra til at flere kom i arbeid og til å løse den vestlige 

verdens demografiske utfordringer. Det vestlige samfunnet trengte å utvikle en frisk og 

utdannet befolkning som reproduserte seg selv. Uten dette kunne ikke den økonomiske 

velferden opprettholdes. Denne sosialpolitiske retningen skulle ikke bare sikre individuell 

sikkerhet og omfordeling av goder, men også opprettholde en effektiv produksjon og var i seg 

selv en kritikk mot klassiske økonomiske rettigheter på den måten at produktivitetseffekten av 

sosialpolitikk ikke kan måles eller kvantifiseres.  ((Morel, Palier & Palme, 2012, s. 4). 

2.1.2 Neoliberalise 

Neoliberalistene frykter at en altfor sjenerøs velferdsstat vil føre til at særlig unge mennesker 

som er oppvokst i en subsidiekultur blir passive mottakere fremfor bidragsytere i samfunnet. 

De viser til hvordan det offentlige forbruket til helse, utdannelse og trygdeytelser har økt 

siden opprettelsen av velferdsstatskonseptet, uten at det kan vises til noen særlige positive 

resultater hverken i helsetilbud, utdanningskvalitet eller kortere trygdelister i et amerikansk 

samfunn med høyere levestandard enn noensinne. De sjenerøse offentlige stønadene kan gjøre 

det for lettvint å opprettholde en behagelig levestandard uten å være i arbeid (Friedman og 

Friedman, 1980). 
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Charles Murray (2006) oppfatter at velferdsstaten bidrar til å opprettholde problemene den var 

designet til å løse. I tillegg til å gjøre forholdene for vanskeligstilte grupper verre, forstyrrer 

velferdsstaten konkurranseforholdet til det økonomiske markedet og øker landets gjeld. Han 

mener det største problemet er de sosiale overføringene til «underklassen». Vanskeligstilte 

grupper som enslige mødre blir avhengige av støtten fra staten. I tillegg oppfatter han at ved å 

«belønne» enslige mødre oppfordrer samfunnet flere unge kvinner til å få barn utenfor 

ekteskapet, og skaper en smitteeffekt der de vanskeligstilte gruppene øker.  

Murray (2006, s. 2-4) peker på at en sjenerøs velferdsstat kan fungere i homogene land som 

Nederland eller Skandinavia, men befolkningssammensetningen i ferd med å endre seg også i 

disse landene. Innvandring fører til større etnisk variasjon og gapet mellom generasjoner 

vokst opp i ulike tidsepoker skaper nye utfordringer. Ved at det ikke er noen konsekvenser for 

ikke å spare eller ikke å jobbe, ødelegger dette for arbeidsmotivasjonen.  

2.2 Arbeidsmotivasjon 

I kjølevannet av dette kan det spørresettes om velferdsstaten underminerer 

arbeidsmotivasjonen.  

I økonomisk teori går man ut fra at fritid blir høyere verdsatt enn penger og at dette igjen kan 

bidra til at flere velger å være hjemme fremfor å jobbe hvis de økonomiske kostnadene ikke er 

for store. I land med sjenerøse stønader vil disse økonomiske kostnadene synke og flere vil 

derfor foretrekke trygd, sammenlignet med land med mindre sjenerøse trygdeordninger. På 

denne måten undermineres arbeidsmoralen ved at det blir stadig flere som står utenfor 

arbeidslivet sammenlignet med de som er yrkesaktive (Halvorsen, 2011). Et annet teoretisk 

perspektiv er det institusjonelle. Dette perspektivet fokuserer på at forholdet mellom arbeid og 

trygd er mer komplisert enn det økonomisk teori går ut fra. Trygdeytelsene beror på tidligere 

lønnsinntekt. Dette skaper et kvalifikasjonskrav som gjør at valget mellom arbeid og trygd 

ikke er fritt (Esser 2005).  

Halvorsen (2011) tar utgangspunkt i Norge for å se nærmere på sammenhengen mellom 

velferdsstat og arbeidsvilje.  Han har data fra 1989, 1997 og 2005 for å undersøke om 

arbeidsmoralen har blitt signifikant svekket som følger av en sjenerøs velferdsstat. Halvorsen 

(2011) finner få indikasjoner på at dette stemmer. Han oppfatter heller at velferdsstaten gir 

uttrykk for et moralsk fellesskap som er institusjonalisert gjennom hardt arbeid og 
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trygdeytelser til de som selv ikke er i stand til å arbeide. Andre bidrag bekrefter dette. Kjetil 

A. van der Wel (2012) finner heller ingen tegn til at en sjenerøs velferdsstat har senket 

produktiviteten i Norge. Tvert i mot finner han at lavt utdannende og folk med 

helseproblemer oftere er i jobb i sjenerøse velferdsstater, sammenlignet med mindre sjenerøse 

velferdsstater.  

Andre empiriske undersøkelser har funnet hold i hypotesen om at en sjenerøs velferdsstat 

reduserer arbeidsmotivasjonen. Friedrich Heinemann (2008) finner en sammenheng mellom 

sjenerøse velferdsstater og en sviktende arbeidsmoral. Han konkluderer med at det spesielt er 

velferdsstater som har sjenerøse kontantoverføringer som kommer dårligst ut. Jean-Baptiste 

Michau (2013) finner også i sin analyse at sjenerøse velferdsstater svekker arbeidsmoralen. 

Han konkluderer med at velferdsstaten skaper en mulighet for å unngå arbeid. I likhet med 

økonomisk teori finner han at dette skaper holdninger som sprer seg i befolkningen og som 

går i arv til kommende generasjoner.  

2.3 Enslige mødre og sysselsetting 

Arbeidsmoral og den økende andelen alenemødre har aktualisert diskusjonen rundt hvilken 

rolle denne gruppen har og kommer til å ha i samfunnet. Fokuset ligger på om denne gruppen 

kan være med å bidra i samfunnet eller om den i hovedsak vil ha en passiv rolle.  

Lorraine Fox Harding (1993) beskriver to ekstreme ytterkanter i diskursen rundt alenemødres 

rolle i samfunnet: De som anser alenemødre som et sosialt problem og de som assosierer 

alenemødre med frigjøring og liberalisering. De konservatives utgangspunkt beror på 

bekymringen om at alenemødres avhengighet av det statlige sikkerhetsnettet skal øke og 

frykten for hvilke samfunnskonsekvenser det økende antallet alenemødre kan føre til i 

fremtiden.  Den andre vinklingen ser alenemødre som en gruppe fri for menns dominerende 

påvirkning og undertrykking. Dette er basert på inntrykket av at alenemødrene har det bedre 

og er lykkeligere enn da de var i et forhold med en mann. De oppfatter i større grad enn de 

mer konservative at alenemødre bør få økonomisk støtte for å unngå å være avhengig av 

menn.  

Forholdet mellom det offentlige og det private har parallelt med endringene i 

familiemønstrene vært gjennom store forandringer de siste tiårene. P De tidligere tradisjonelle 

familiehierarkiene der kvinner var hjemme og passet barn, mens mannen jobbet utenfor 
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hjemmet skapte et klart skille mellom det offentlige og det private og derfor var 

velferdsstatens oppgaver og grenser tydelige. I dag er dette skillet blitt betydelig mer uklart. 

Sosiale institusjoner har både offentlige og private sider, og oppgavene og skillelinjene har 

endret seg. Denne sammenvevingen av det offentlige og det private har vært et feministisk 

mål siden 1970-tallet. Familiære problemer ble etter hvert drøftet i det offentlige. I løpet av de 

siste tiårene har det offentlige i mange tilfeller tatt over barnepass for at mødre kan få 

muligheten til å jobbe utenfor hjemmet. Denne endringen er mye tydeligere i 

sosialdemokratiske velferdsstater enn i land med en mer liberalistisk tradisjon, men kan 

likevel spores i flere europeiske land. Det er dermed viktig å presisere at skjæringsflaten 

mellom det offentlige og det private varierer mellom landene, og har ikke hatt en entydig 

utvikling (Ellingsæter, 2012, s.13-16 ).  

På tross av en økning i kvinners sysselsetting og flere omfattende tiltak for å få flere kvinner 

ut i arbeid øker forskjellene i hvilke grupper som kommer ut på arbeidsmarkedet. Enslige 

mødre ser ut til å ha lavere sysselsetting og en lavere gjennomsnittsinntekt enn mødre i 

parforhold. Dette vitner til en forsterkende på forskjellene i levekår mellom disse gruppene 

ettersom at enslige mødre ikke kan belage seg på hjelp fra en partners inntekt til å fordele 

utgiftene (Ugreninov, 2005).  

2.4 Tidligere forskning  

Det er til nå gjort få undersøkelser om sammenhengen mellom forsørgergruppers 

sysselsetting, sosiale overføringer og offentlige utgifter til barnepass i en bred komparativ 

sammenheng blant land i Europa, eller på verdensbasis generelt. Gjennomgående i relevante 

studier på området er enten fokus på sammenhengen mellom utbredte ordninger for barnepass 

og kvinner eller mødres sysselsetting eller fokus på sosiale overføringer og sysselsetting.  

Wim Van Lancker og Joris Ghysels (2010) ser på sammenhengen mellom sosiale institusjoner 

og kvinners sysselsetting i 22 europeiske land i deres analyse. De bruker data fra EU-SILC fra 

2007 som grunnlag for analysen. Deres mål med analysen er å identifisere gode offentlige 

ordninger for å få kvinner ut i arbeidsmarkedet. Forfatterne antar og baserer seg på at utbredte 

offentlige ordninger for barnepass og en relativt stor offentlig sektor har en positiv effekt på 

kvinners yrkesaktivitet. Van Lancker og Ghysels tar utgangspunkt i at velferdsstaten både 



15 

 

fungerer som lovgiver og arbeidsgiver, og fokuserer på hvordan institusjoner og sosialpolitikk 

kan påvirke kvinners yrkesdeltakelse.  

De kontrollerer for individuelle variasjoner ved å inkludere sosioøkonomiske og 

demografiske variabler som utdannelsesnivå, antall barn, partner, husholdningsutgifter, alder 

og alder kvadrert. 

I tillegg bruker de to makronivå variabler. (1) arbeidsledighetsrate for 2007 (Eurostat). Med 

denne variabelen ønsker forfatterne å kontrollere for om kvinners arbeidsledighet er unormalt 

høyt i land der arbeidsledigheten generelt er høy.  (2) Den andre kontekstuelle variabelen skal 

identifisere familiekulturen og hvordan normer i samfunnet er lagt opp i forhold til pass og 

oppdragelse av barn, for landene i utvalget.  De ønsker med dette å skille mellom kulturelle 

normer og normer som blir styrt av politiske tiltak. De konstruerer variabelen på bakgrunn av 

Påstanden; «Et barnehagebarn vil sannsynligvis ta skade av at mor er i arbeid» fra European 

Values Study wave, 1999.  De tolker svaret; «Helt enig» som et mål på konservative og 

tradisjonelle holdninger når det kommer til kjønnsroller, og at konservative samfunn har færre 

kvinner i arbeid.  

I tillegg ser forfatterne på to ulike statlige ordninger. (1) ratioen mellom andelen av 

befolkningen som er statlig ansatte og det totale antallet ansatte. (2) Offentlig barnepass – 

som er konstruert ved å multiplisere medianen av antall timer et barn tilbringer i offentlige 

barnehager i barnefamilier der yngstebarnet er under tre. Målet med dette er å kartlegge hvor 

involvert det offentlige er i samfunnet og aksepten for å benytte seg av offentlig barnepass.   

For å gjøre rede for det sosiale miljøet uten å ha virkelige individdata, konstruerer de seks 

homogene referansegrupper, basert på utdannelsesnivå og hvor i landet de bor (by eller bygd). 

Utdannelsesnivåvariabelen er delt inn i tre nivåer, mens bostedsvariabelen er dikotom.  Dette 

gjør de for å vise at man ikke kan måle variasjoner på tvers av land uten å ta et individuelt 

nivå inn i beregningen. De bruker både utdannelsesnivå og bosted som variabler fordi de 

anser dette som store skillelinjer i samfunnet, og som indikatorer på normer og verdier når det 

kommer til kjønnsroller. 

Van Lancker og Ghysels konkluderer med at de finner støtte for at en velutviklet institusjon 

for offentlig barnepass og en høy andel arbeidstakere i offentlig sektor har en sammenheng 

med høy sysselsetting for kvinner. De finner at spesielt offentlig barnepass er et nyttig 

incentiv for å få flere kvinner ut i arbeid.   
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En annen studie utført av Lane Destro og David Brady (2011) tar et motsatt utgangspunkt i 

deres forskningsartikkel om velferd og enslige mødre. I motsetning til Van Lancker og 

Ghysels som tar utgangspunkt i at stor offentlig velferdsstat med sjenerøse statlige ytelser får 

flere kvinner ut i arbeid, frykter de at dette kan være en hindring for enslige mødres 

arbeidsdeltakelse. 

For å kontrollere for arbeidsmarkedskontekstene i hvert enkelt land, bruker de tre variabler. 1. 

Økonomisk vekst – Endring i Bruttonasjonalprodukt (BNP), målt i kjøpekraftsparitet (KKP 

dollars). 2. Arbeidslediget – Hvor mange prosent av de arbeidsdyktige i befolkningen som er 

abeidsledige. 3. Kvinnelig arbeidsdeltakelse – prosentvis hvor mange kvinner i alderen 18-54 

som er i arbeid.  

For å synliggjøre en eventuell sosialpolitisk påvirkning på enslige mødres arbeidsdeltakelse, 

har de utviklet to måleinstrumenter; 1.Arbeidsledighetstrygd for enslige mødre. Dette skal 

måle gjennomsnittlig subsidier og andre fordeler arbeidsledige enslige mødre får 

sammenlignet med medianinntekten. 2. Arbeidsincentiver. Her har de konstruert et mål av 

gjennomsnittlige incentiver som arbeidsledige enslige mødre får, og sammenlignet det med 

incentiver som arbeidende enslige mødre får.  

Artikkelforfatterne konkluderer med at de ikke finner noen indikatorer på at en sjenerøs 

sosialpolitikk hindrer ensliges mødre fra å være i arbeid. De finner indikasjoner på at 

individuelle faktorer har en større effekt. Eldre, enslige mødre med høyere utdannelse og som 

bor med andre voksne i den samme husholdningen har større sannsynlighet for å være i 

arbeid. Unge, enslige mødre med lite utdannelse og med barn under fem år har lavere 

sannsynlighet for å være i arbeid.  

2.5 Problemstilling 

Vi har sett at det finnes forskjellige syn på enslige mødres rolle i dagens samfunn. Også 

velferdsstatens rolle for dagens sysselsetting og for sysselsettingen til fremtidige generasjoner 

er omstridt.   

For å belyse sammenhengen mellom velferdssjenerøsitet og forsørgergruppers sysselsetting 

ved hjelp av en flernivåanalyse lar det seg utlede noen generelle strategier. 

Operasjonaliseringen av forsørgergrupper deles inn i mødre i par og enslige mødre. På den 



17 

 

måten kan jeg se hvordan de to forsørgergruppenes sysselsetting varierer når jeg kontrollerer 

for variabler på individnivå. Deretter ser jeg på sosiale overføringer og offentlige utgifter til 

barnepass hver for seg for å se hvilke sammenhenger de får med mødres sysselsetting.  

Spesielt interessant er det å se på både offentlige utgifter til barnepass og sosiale overføringer, 

da det er et lite utforsket område å se på begge disse sosialpolitiske tiltakene i sammenheng 

med mødre og enslige mødres sysselsetting.  

2.5.1 Forskningsspørsmål 

 

Dette utleder til følgende hovedspørsmål: 

1. Kan vi se en sammenheng mellom sosiale overføringer, offentlige utgifter til 

barnepass og forsørgergruppers sysselsetting? 

      a) Hvordan skiller enslige mødres sysselsetting seg fra mødre i par? 

En naturlig utdyping av hovedspørsmålet er i hvilken grad denne eventuelle sammenhengen 

kan tilskrives den sosiale konteksten. 

Videre er det interessant å se nærmere på sammenhengen mellom enslige mødres 

sysselsetting og velferdssjenerøsitet. 

2. Er det sammenheng mellom sosiale overføringer, offentlige utgifter til barnepass 

og enslige mødres sysselsetting?  

I likhet med forskningsspørsmål 1 er det relevant på utdype spørsmålet med hvorvidt og i 

hvilken grad den den eventuelle sammenhengen kan tilskrives den sosiale konteksten.  
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3 Data og analyseplan 

Dette kapittelet beskriver datamaterialet som er benyttet i undersøkelsen og hvilke metoder 

som er brukt i analysene. På samme måte skal metoden i oppgaven presenteres nærmere og 

deretter skal jeg begrunne hvordan den brukes i analysene. Kapittelet innledes med en 

generell beskrivelse av datamaterialet, etterfulgt av en presentasjon og forklaring av 

forskningsdesignet. Dette legger grunnlaget for en beskrivelse av operasjonaliseringen av de 

ulike variablene. Til slutt blir de ulike analysemetodene som er tatt i bruk beskrevet, og valget 

av metode begrunnet.    

3.1 Datamaterialet 

Analysen i oppgaven er basert på data fra European Union Statistics on Income and living 

Conditionds (EU-SILC) årlige intervjuundersøkelse fra 2006. Formålet med undersøkelsen er 

å samle inn presise (tverrnasjonale- og panel) data på mikronivå med fokus på inntekt, 

fattigdom, sosial ekskludering og andre (sosiale) levekår i den Europeiske Union (EU). 

Eurostat lanserte undersøkelsen i 2003. Da besto den av seks EU-medlemsland (Østerrike, 

Belgia, Danmark, Hellas, Irland, Luxemburg), i tillegg til Norge. I 2004 ble EU-SILC formelt 

lansert i 15 land, og i 2005 ble undersøkelsen utvidet til 25 medlemsland, i tillegg til Island og 

Norge. Bulgaria kom med i 2006, mens Romania, Sveits og Tyrkia lanserte surveyen i 2007. 

EU-SILC gir to typer årlige data: Tverrsnittsdata fra et bestemt tidspunkt eller periode, og 

paneldata som skal måle individuelle (individnivå) endringer observert over en fireårs 

periode.  

Dataene baseres i hovedsak på selvrapporterte opplysninger fra private husholdninger. 

Personer som bor i kollektive husholdninger eller på institusjoner er ekskludert fra utvalget. 

Det trekkes et representativt utvalg i hvert enkelt land som deltar. Det effektive utvalget ligger 

på gjennomsnittlig 27000 per nasjon. De tverrnasjonale dataene var kalkulert til å oppnå en et 

effektivt antall respondenter på 121000 husholdninger (127000 inkludert Island og Norge).   

 Før intervjuet kobles det til opplysninger om hvem som bor i husholdningen, bosted og et 

eventuelt arbeidssted. Opplysningene kontrolleres under intervjuet. Dette gjør undersøkelsen 

til et av Europas største og mest omfattende kartlegging av individer og husholdninger på et 

nasjonalt og europeisk tverrnasjonalt nivå.  
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EU-SILCs database distribuerer de ulike variablene inn i fire ulike filer; «Household Register 

(D)», «Personal Register (R)», Household Data (H)» og «Personal Data (P)».   Alle 

husholdningens medlemmer er tatt med i undersøkelsen, men kun medlemmer over 16 år er 

intervjuet (Eurostat, 2008). 

Datamaterialet benyttet i denne oppgaven er fra 2006 i et forsøk på å unngå unødvendige 

målefeil fra den økonomiske ustabiliteten som har preget Europa fra 2008. 

3.1.1 Det endelige utvalget 

Det er mange måter å definere enslige mødre på. Dette kan variere på tvers av nasjoner. Som 

vi så i innledningskapittelet kan enslige mødre beskrives som mødre som lever uten en partner 

(gift/samboende) og som har den daglige omsorgen for ett eller flere barn under 18 år 

(Kjeldstad & Skevik, 2004, s. 231). Et problem som oppstår når en skal undersøke en 

spesifikk gruppe i det opprinnelige utvalget i samfunnsvitenskapelig forskning er at utvalget 

blir betydelig mindre. Dette kan føre til at det ikke blir nok statistisk kraft til å gjennomføre 

undersøkelsen, og øke faren for type 2 feil (Skog, 2010, s.109). Enslige mødre er en relativt 

liten samfunnsgruppe og utvalget til denne gruppen blir da følgelig mindre enn hvis jeg 

undersøkte andre grupper i samfunnet. For å hente statistisk kraft er mødre i par tatt med i 

utvalget som sammenligningsgrunnlag. 

Selv om enslige mødre er en liten gruppe gjør den geografiske dekningsgraden og det 

omfattende samarbeidet mellom landene som deltar i EU-SILC det til en god kilde for å 

utføre komparative undersøkelser på enslige mødre i europeiske land. På tross av friheten som 

dekningsgraden til undersøkelsen gir, gjør oppsettet til EU-SILC det vanskelig å identifisere 

relasjonene mellom husholdningsmedlemmene. EU-SILC har ikke en omfattende oversikt 

som beskriver husholdningens relasjoner og sammensetning. Til gjengjeld rapporterer EU-

SILC personlige (ID)nummer for alle individer, i tillegg til kjennetegn som mor, far og 

partner eller ektefelle. I de tilfellene der mor, far eller partner/ektefelle ikke er en del av 

husholdningen, kommer denne opp som «missing». Dette gir muligheter for å finne 

alenemødre i husholdninger der de bor alene med et eller flere barn, men det gir også rom for 

å finne alenemødre der det i tillegg bor andre i husholdningen. I husholdninger der mor lever 

med en partner selv om partneren i ikke er barnets eller barnas foresatt, blir de ikke betraktet 

som enslige mødre i denne oppgaven. Til sammenligning vil en myndig kvinne som bor 

sammen med et barn bli betraktet som alenemor, uavhengig om hun har en genetisk relasjon 
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til barnet eller ikke. Konkretisert betyr dette at alle kvinnelige foresatte uten en samboer er 

antatt å ha eneforsørgeransvaret for et eller flere barn i samme husholdning i denne oppgaven 

(Chzen & Bradshaw, 2012, s. 489).  

Barn blir definert som de under 18 år. Unntaket er de som er mellom 15-17 år og som har 

barn i husholdningen. Hvis disse ikke bor med en partner blir de betraktet som både barn og 

alenemor i oppgaven. Dette innebefatter derimot en veldig liten andel av utvalget.  

I utgangspunktet skulle også Hellas, Kypros og Island være med i utvalget. CBS-minimum 

Income Protection Indicators dataset (CBS-MIPI) der variabelen «sosiale overføringer» er 

hentet fra, hadde ikke tall fra disse landene. De er derfor ekskludert fra utvalget i oppgaven. 

Det opprinnelige utvalget var på 68319. Etter å ha ekskludert Hellas, Kypros og Island ble det 

endelige utvalget 64086.  

3.2 Datastruktur: Analyse på to nivåer  

Som belyst tidligere i oppgaven er det gode teoretiske grunner til å bruke flernivåanalyse for å 

redegjøre for en sammenheng mellom sosialpolitikk og sysselsetting. En flernivåanalyse gir 

forskeren muligheten til å nøste respondentene i undersøkelsen innenfor identifiserbare 

grupper eller kontekster ved å analysere flere nivåer av observerte data i sammenheng med 

hverandre. Dette gir muligheter for å gi et realistisk bilde av hvordan ulike kontekster og 

individer med ulike kjennetegn gjensidig påvirker hverandre (Bickel, 2007, s. 3). Gjennom å 

nøste individene innenfor landene vil det være mulig å undersøke hvordan enslige mødres 

arbeidstilknytning varierer mellom og innad i ulike land målt etter ulike parametere.  

Bakgrunnen for å analysere hvert enkelt land hver for seg og ikke benytte en annen inndeling 

der ulike land ble delt inn i eksempelvis velferdsstatsregimer eller ut fra en kulturell eller 

politisk tilnærming, er at ved å bruke flere enheter på nivå 2 oppnås det større statistisk kraft, 

og dermed minsker faren for at antall enheter skal figurere som en betydelig feilkilde. Den 

nedre grensen for hva som er statistisk forsvarlig i en flernivåanalyse er 20 enheter på hvert 

nivå. Hvis enhetene på nivå 2 er få er det fare for at de randomiserte komponentene eller 

andre komponenter enn de som blir målt enten er undervurdert eller at standardfeilen er stor. 

Dette kan (Kreft & De Leeuw, 1998, s. 126). 25 enheter er derfor over denne grensen, men 

denne svakheten vil likevel tas høyde for i tolkningen av resultatene som kan komme av at 

antall enheter ikke er høyere enn 25. Dette vil særlig være aktuelt i de modellene der begge de 



21 

 

kontekstuelle variablene undersøkes samtidig. Hvis det er for mange variabler på nivå 2 i en 

modell er dette også noe å være oppmerksom på. Hvis dette er tilfellet kan også svake 

koeffisienter bli statistisk signifikante på 0,005-nivået. Derfor bør man ikke blindt bruke 0,05 

signifikansnivå i diskusjonen. I noen av modellene i denne oppgaven er hele tre variabler på 

nivå 2 benyttet. I disse modellene vil jeg være ekstra påpasselig med å konstatere en 

sammenheng mellom variabler på nivå 2 som ikke er signifikante på 0,001-nivået (Eikemo & 

Claussen, 2012, s. 218-219). 

Et annet argument for å bruke denne inndelingen fremfor å slå sammen land med antatt store 

likheter i kulturelt miljø og sosialpolitikk er for også å kunne finne ulikheter også blant land 

som blir betraktet som relativt jamstilt. I utgangspunktet vil det være naturlig å anta at statlige 

tiltak og subsidierte ordninger ville ha samme effekt på forsørgergruppers sysselsetting i land 

som deler mye kulturell og politisk historikk. For å unngå unødvendige målefeil på dette 

punktet er det fruktbart å ha en fordeling der hvert enkelt land representerer seg selv.  

Utvalget fra hvert enkelt av landene i analysen varierer fra om lag 1300-4000. 
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Tabell 1. Prosentvis fordeling av forsørgergrupper i utvalget. 

Land Utvalg 

 Andel 
enslige 
mødre 

 Andel 
mødre i 
par 

Belgia 1869  15,3  84,7 

Danmark 2073  9,2  91,8 

Tyskland 3605  10,9  79,1 

Spania 4008  14,0  86,0 

Frankrike 3294 
 

14,0 
 

86,0 

Irland 1538  12,8  77,2 

Italia 5709  21,2  78,8 

Luxemburg  1516 
 

13,8 
 

86,2 

Nederland  3571 
 

9,2 
 

90,8 

Østerrike 2064  19,6  80,4 

Portugal 1293  11,9  88,1 

Finland 3439  8,4  91,6 

Sverige 2468  9,3  90,7 

Storbritannia 2634  19,5  80,5 

Bulgaria 1276  14,1  85,9 

Tsjekkia 2591  17,7  82,3 

Estland 1816  23,3  76,7 

Ungarn 2552  21,2  78,8 

Latvia 1300  34,0  66,0 

Litauen 1423  19,5  80,5 

Polen 5386  12,7  87,3 

Romania 2024  12,0  88,0 

Slovakia 1602  13,1  86,9 

Slovenia 2926  11,4  88,6 

Norge 2109  12,3  87,7 
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3.3 Variabler og operasjonaliseringer 

3.3.1 Avhengig variabel – sysselsetting 

Den avhengige variabelen er basert på en variabel med ni verdier. Respondentene ble spurt 

om å beskrive sin selvdefinerte økonomiske status ut fra ni alternativer: (1) Fulltidsjobb, (2) 

deltidsjobb, (3) arbeidsløs, (4) elev, student eller ubetalt frivillig arbeid, (5) pensjonert, 

førtidspensjonert eller at bedriften har gått konkurs, (6) varig ufør eller ikke i stand til å jobbe, 

(7) obligatorisk militærtjeneste, (8) omfattende og tidskrevende omsorgsansvar innad i 

familien eller (9) inaktiv på en annen måte. 

 

Tabell 2. Frekvenstabell for den opprinnelige avhengige variabelen 

Variabel 
     

Frekv (%) 

PL030 
      Fulltidsjobb 

    

47.99 

Deltidsjobb 
    

20.91 

Arbeidsledig 
    

6.84 

Elev, student eller ubetalt frivillig arbeid 
  

1.07 

Pensjonert, førtidspensjonert eller bedriften konkurs 0.48 

Varig ufør, eller ikke i stand til å jobbe 
  

1.97 

Militærtjeneste 
    

0.06 

Omsorgsansvar for familie 
   

18.29 

Inaktiv på en annen måte 
   

2.39 

  

 

For å gjøre variabelen lett anvendelig i analysen kodes den om til en dikotom variabel. Alle 

mødre som har oppgitt 1, 2, 4 eller 7 betraktes som sysselsatte og får verdien 1, mens kvinner 

som har verdien 3, 5, 6, 8 eller 9 regnes ikke som sysselsatte og får verdien 0. Sysselsatte 

mødre utgjør 70 % av utvalget, mens ikke sysselsatte mødre tilsvarer 30 % av det endelige 

utvalget på 164 086 mødre.  
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3.3.2 Individuelle kontrollvariabler 

 «Forsørgergrupper» er den hoveduavhengige variabelen i analysen. Det er en dikotom 

variabel bestående av «Enslige mødre» og «Mødre i par» (referansekategori).  

I analysen kontrolleres det også for fem demografiske variabler. Variablene er kodet om fra 

de opprinnelige variablene for å gjøre dem mer anvendelig i analysen. 

«Alder» er en kontinuerlig variabel på forholdstallsnivå og er sentrert om gjennomsnittet.  

Den er kodet om fra 0-80 år til 18-59 år for å fokusere på mødre i yrkesaktiv alder. Ved å ta 

vekk alle mødre over 59 fra utvalget unngår jeg i stor grad å ha med pensjonerte mødre i 

utvalget. De ville fått en passiv sysselsettingsstatus selv om de har vært i arbeid i yrkesaktiv 

alder. 

«Alder kvadrert» er basert på variabelen «Alder». Denne variabelen er konstruert sånn at 

alder multipliseres med alder for å kontrollere for en eventuell kurvelineær sammenheng 

mellom alder og sysselsetting. 

«Antall barn» hadde i utgangspunktet 12 verdier. Hver verdi tilsvarte antallet barn i 

husholdningen (1-12). Denne variabelen ble omkodet til tre grupper: mødre med ett barn 

(referansekategori), mødre med to barn og mødre med tre barn eller fler. 

«Utdanningsnivå» hadde opprinnelig seks verdier: Ingen utdannelse, barneskole, 

ungdomsskole, videregående skole, utdanning på bachelor- og mastergradsnivå og utdanning 

på doktorgradsnivå. Den ble kodet om til om mødrenes høyeste oppnådde utdanning er 

«Under videregående skole», «Videregående skole» (referansekategori) og «Over 

videregående skole».   

«Generell helse» er kodet fra fem til tre verdier. Veldig god, god, middels god, dårlig og 

veldig dårlig ble omkodet til: god, middels god (referansekategori) og dårlig.  
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Tabell 3.  Prosentvis fordeling av utvalget på de individuelle variablene («Alder» viser gjennomsnittet 

for variabelen). 

Variabel 
 

Frekv (%) 

 Enslige 
mødre 
frekv (%) 

 Mødre i 
par frekv 
(%) 

Arbeid: 
  

 

 

 

 Ikke sysselsatt 
 

30.42  30,56  30,39 

Sysselsatt 
 

69.58  69,44  69,61 

Forsørgergrupper: 
  

 

 

 

 I par 
 

86.45  

 

 

 Alene 
 

14.55  

 

 

 Alder: 
 

39.4  39,5  39,4 

Antall barn: 
 

 

 

 

 Ett 
 

46.05  59,35  43,79 

To 
 

39.52  29,81  41,17 

Flere 
 

14.43  10,83  15,04 

Utdanning: 
 

 

 

 

 Lavere enn vgs 20.31  22,36  19,69 

Videregående skole 32.47  49,38  47,13 

Høyere enn vgs 47.22  28,26  33,18 

Helse: 
  

 

 

 

 Dårlig 
 

3.839  7,02  3,18 

Middels 
 

30.34  27,74  30,87 

God 
 

65.83  65,24  65,95 
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Tabell 4. Prosentvis andel sysselsatte fordelt på de individuelle variablene. 

Variabel 
 

sysselsatt 
alle 
mødre 

 Sysselsatt 
enslige 
mødre 

 Sysselsatt 
Mødre i 
par  

Mor: 
  

 

 

 

 I par 
 

69.61  

 

 

 Alene 
 

69.44  

 

 

 

   

 

 

 

 Antall barn: 
 

 

 

 

 Ett 
 

72.13  73.12  71.91 

To 
 

70.93  68.63  71.21 

Flere 
 

57.77  51.49  58.54 

Utdanning: 
 

 

 

 

 Lavere enn vgs 50.23  52.37  49.81 

Videregående skole  70.05  70.60 

Høyere enn vgs 82.25  85.39  81.80 

Helse: 
  

 

 

 

 Dårlig 
 

39.80  37.25  40.76 

Middels 
 

71.88  66.46  64.67 

God 
 

69.98  74.27  69.26 

 

3.3.3 Uavhengig kontekstuelle variabler: sosiale overføringer og 

offentlige utgifter til barnepass 

For å se nærmere på eventuelle sammenhenger mellom egenskaper ved ulike velferdsstater og 

sysselsetting benytter jeg to makrovariabler. Den ene variabelen er et mål på hvert enkelt 

lands subsidierte midler til enslige foreldre (sosiale overføringer). Den andre variabelen måler 

omfanget av hvorvidt de offentlige styresmakter legger til rette for å benytte seg av offentlig 

barnepass. Formålet med de to variablene er å måle eventuelle sammenhenger mellom 

forsørgergruppers sysselsetting, sosiale overføringer og offentlige utgifter til barnepass. 

The CSB-Minimum Income Protection Indicators dataset (CSB-MIPI) er et arbeidsnotat som 

inneholder ulike datasett som gir tall på sosialhjelp og andre ytelser som iverksettes at et lands 

myndigheter for å påvirke finansielle og økonomiske situasjoner for husholdninger og 

enkeltindivider med lav inntekt. Arbeidsnotatet gir tall i 27 land. CSB inneholder datasett som 

gir informasjon om varige trender på både brutto- og nettoinntekts nivåer.  

Det enkelte lands sosiale overføringer til enslige foreldre vil i denne oppgaven bli målt ved 

hjelp av data fra dette arbeidsnotatet. CSB har tall på enslige foreldres disponible nettoinntekt 
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både for foreldre med ett barn og for foreldre med to barn i 27 europeiske land som mottar 

sosiale stønader i yrkesaktiv alder. Variabelen er basert på gjennomsnittlig nettoinntekt for 

enslige foreldre med ett barn og enslige foreldre med to barn for hvert enkelt land. I denne 

oppgaven vil jeg bruke tall fra 25 av landene
1
. 

Den andre makrovariabelen som måler hvorvidt hvert lands myndigheter legger til rette for 

bruken av ekstern barnepass (barnehager), er basert på tall hentet fra Eurostat. Eurostat har 

tall på offentlige utgifter til barnepass i PPS per capita for alle de 25 landene i denne 

oppgaven
2
.  

3.3.4 Kontrollvariabel på landsnivå: Arbeidsledighet og BNP 

For å kontrollere for andre overordnede sosialøkonomiske kjennetegn i landene skal jeg bruke 

to variabler: arbeidsledighetsrate og bruttonasjonalprodukt (BNP). Arbeidsledighetsrate
3
 

belyser den generelle arbeidsledigheten i et land. Hvis et land i utgangspunktet har høyere 

arbeidsledighet enn andre land generelt vil det også være nærliggende å tro at antall enslige 

mødre er arbeidsledige uten at dette nødvendigvis er et resultat av sosialpolitisk styring. 

Bruttonasjonalproduk
4
t sier noe om verdiskapningen i et land over en viss periode. Ved å 

kontrollere for denne variabelen vil jeg kunne avdekke om noe av den eventuelle effekten 

skyldes det generelle velstandsnivået i landet.   

3.3.5 Variablenes validitet 

De to kontekstuelle hovedvariablene skal begge måle sosialpolitiske tiltak rettet mot familier 

med barn. «Sosiale overføringer» viser overføringer til familier med enslige foreldre, mens 

«offentlige utgifter til barnepass» viser utgifter til barnepass. Den siste variabelen måler 

midler til et tilbud som alle barnefamilier kan benytte seg av. For å undersøke om dette kan 

være en feilkilde har jeg laget en parallell modell der jeg har erstattet den opprinnelige 

variabelen for sosiale overføringer med en ny variabel. Denne variabelen er hentet fra 

Eurostat og viser sosiale overføringer målt i Euro til barnefamilier i de 25 landene.   

                                                 
1
 Vedlegg 1 

2
 Vedlegg 2 

3
 Vedlegg 3 

4
 Vedlegg 4 
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«Offentlige utgifter til barnepass» kan ha en svakhet ved at den ikke kontrollerer for når barn 

begynner på skolen i de ulike landene. Det vil være naturlig å anta at land som har en sen 

skolestart vil ha høyere utgifter til barnepass uten at de nødvendigvis har et bedre tilbud for 

barnepass.   

3.4 Metode og modeller 

3.4.1 Logistisk regresjon 

Logistisk regresjon blir vanligvis brukt i samfunnsforskning der binære variabler er 

grunnlaget for analysen. En såkalt binomisk logistisk regresjonsanalyse (Eikemo & Claussen, 

2012, s. 179). I denne oppgaven er den avhengige variabelen en dikotom variabel. Siden 

forutsetningene for linearitet og homoskedastisitet da er brutt, er det naturlig at analysen blir 

logistisk. 

 Utgangspunktet for å tolke en logistisk regresjonsmodell er i tillegg mer komplisert enn for 

en vanlig lineær regresjonsmodell. I en logistisk modell tolkes først den naturlige logaritmen 

(In) av oddsen for at Y=1. På samme måte som i lineær regresjon gir koeffisienten uttrykk for 

endringen i den avhengige variabelen (Y) når den uavhengige variabelen (X) øker med en 

enhet (Ringdal, 2011, s. 373). Det er spesielt en viktig forskjell på hvordan den avhengige 

variabelens koeffisient endres når den uavhengige variabelen øker med en enhet i logistisk 

regresjon sammenlignet med en lineær regresjon. Endringen på Y er liten når X har lav verdi, 

på samme måte vil endringen være liten når X har høy verdi. Endringen er derimot stor når X 

har en middels verdi (Skog, 2010, s.333). Koeffisentene i en logistisk regresjon er derimot 

ikke like enkle eller intuitive å tolke. Logitskalaen kan variere uendelig, og har ingen topp 

eller bunn. For å gjøre koeffisientene lettere å tolke regnes de ofte om til oddsskalaen i 

oddsratio. For å gjøre dette må antilogaritmen, e, til logiten regnes ut. Dette gjør det lettere å 

gjøre mening av koeffisientene, men det løser ikke problemene relatert til å tolke 

regresjonsligningens S-form, som er et resultat av at den avhengige variabelen er dikotom 

(Skog, 2010, s.334). 

Oddsskalaen varierer mellom 0 og uendelig. Hvis oddsen er 1 er det ingen sammenheng 

mellom variablene. Odds er et mål av hvor mye større, eller mindre sannsynligheten er for at 

et bestemt innfall skal inntreffe, enn for at det ikke skal gjøre det. Ods viser derfor til en 
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relativ endring og er ikke et mål på absolutt endring. Odds over 1 viser til en positiv 

sammenheng mellom variablene, mens odds under 1 tyder på en negativ sammenheng mellom 

variablene (Skog, 2004, s.333-334). 

3.4.2 Flernivåanalyse 

En flernivåanalyse gir muligheten til å bygge de statistiske modellene opp etter hierarkiske 

strukturerte nivåer. I en flernivåanalyse kan utvalget som studeres nøstes innenfor 

identifiserbare kontekster. Dette gir en ny dimensjon til analysen ved at det blir mulig å 

identifisere hvordan mennesker i ulike kontekster blir påvirket av konteksten de befinner seg 

i, kontrollert for personlige og demografiske egenskaper (Bickel, 2007, s. 2-3). I denne 

oppgaven gjør en flernivåanalyse det mulig å undersøke hvordan arbeidstilknytning påvirkes 

av ulike sosialpolitiske tiltak og politisk klima i flere europeiske land.  

Det er vanlig å skille mellom statistiske og substansielle grunner for å utføre en 

flernivåanalyse. De statistiske grunnene beror på forutsetningen om statistisk uavhengighet av 

de observerte enhetene i de fleste typer regresjonsanalyser. Når dataene er strukturert 

hierarkisk er denne forutsetningen i større eller mindre grad brutt, noe som fører til en at 

estimeringen av koeffisientene blir unøyaktige. Dette øker faren for at standardfeilen er 

underestimert. Flernivåmodeller korrigerer derimot for dette (Eikemo & Clausen, 2012, s. 

206-207).  

På tross av dette er det ofte de substansielle grunnene som fører til at man bruker en 

flernivåanalyse. Når vi har hierarkiske data er vi ofte interessert i å se nærmere på effektene 

av variabler på forskjellige nivåer (Eikemo & Clausen, 2012, s. 206-207).  

I flernivåanalyse benyttes den tradisjonelle regresjonsligningen. Derimot får flernivåligningen 

symbolet j, som viser til variasjonen på nivå 2. Symbolet i, indikerer individnivå. Restleddet i 

flernivåligningen viser til den resterende uforklarte variasjonen, og er subkribt U_j.   

  

yij = a + bxij+cxj+uj+ ei 
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3.5 Analytisk strategi  

For å gjennomføre analysene i resultatdelen benytter jeg meg av statistikkprogrammet 

STATA. Kommandoen som blir brukt er xtlogit. Jeg vil gjennomføre ulike analyser for å 

besvare oppgavens forskningsspørsmål. I den første delen av resultatkapittelet vil jeg 

presentere beskrivende statistikk for å belyse dataene i analysene.  

I de første analysene består utvalget av enslige mødre og mødre i par. Til å begynne med vil 

jeg presentere en modell som inneholder de individuelle variablene i analysen. Deretter vil jeg 

gjøre rede for resultatene fra de kontekstuelle variablene. Videre vil jeg undersøke om det er 

et signifikant samspill mellom enslige mødre og hver av de to kontekstuelle variablene.  

I neste del av resultatkapittelet utgjør enslige mødre hele utvalget. Her vil jeg også først 

presenteres de individuelle variablene i en tabell, før jeg presenterer de kontekstuelle 

variablene i en annen tabell. Jeg vil også se på forskjellen i maksimaleffekter for enslige 

mødre og sosiale overføringer, og enslige mødre og offentlige utgifter til barnepass (land med 

lavest sosiale overføringer og offentlige utgifter til barnepass sammenlignet med land med 

høyest overføringer og utgifter). 

Til slutt vil jeg se nærmere på mødres sysselsetting i tre europeiske land med antatt ulik 

sosialpolitikk for å undersøke hvordan sammenhengen mellom forsørgergrupper og 

sysselsetting skiller seg fra hverandre i de tre landene. I denne modellen benyttes kun de 

individuelle variablene.  
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4 Resultater 

4.1 Beskrivende statistikk 

Utvalget fra hvert enkelt land varierer fra om lag 1300 til 5700 mødre. I gjennomsnitt er det 

2563 mødre per land. Blant mødre i parforhold var 70 prosent sysselsatt mens 67,7 prosent av 

de enslige mødrene var sysselsatt.  

Tabell 1. Andel sysselsatte i prosent etter land og forsørgerkategori (N= 64086). 

Land 

 Utvalg         
alle 
mødre 

 
Enslige            
mødre 

 
 Mødre i  
par 

Belgia 1869  60,4  75,1 

Danmark 2073  76,7  90,5 

Tyskland 3605  69,2  66,7 

Spania 4008  69,6  56,9 

Frankrike 3294  70,8  73,1 

Irland 1538  59,3  61,6 

Italia 5709  70,7  55,1 

Luxemburg 1516  70,5  60,3 

Nederland 3571  79,1  78,2 

Østerrike 2064  72.0  60,8 

Portugal 1293  70,4  74,3 

Finland 3439  78,8  78,2 

Sverige 2468  80,8  88,6 

Storbritannia 2634  63,4  69,4 

Bulgaria 1276  57,1  61,0 

Tsjekkia 2591  61,7  63,0 

Estland 1816  79,4  72,2 

Ungarn 2552  68,0  55,5 

Latvia 1300  75,5  71,2 

Litauen 1423  76,7  81,9 

Polen 5386  55,1  62,7 

Romania 2024  68,1  65,7 

Slovakia 1602  75,6  78,4 

Slovenia 2926  75,2  83,0 

Norge 2109  81,8  86,9 

Gjennomsnitt            2563              67,7                70,0 
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Tabell 2 viser korrelasjonene mellom de kontekstuelle variablene. Tabellen viser at mange av 

de kontekstuelle variablene er sterkt korrelert. Alle koeffisientene er statistisk signifikante. 

Korrelasjonen mellom BNP og sosiale overføringer skiller seg spesielt ut og er kraftig 

korrelert. Den sterke korrelasjonen mellom variablene gjør at man ikke med sikkerhet kan 

fastslå at de måler ulike ting. Korrelasjonen mellom den avhengige variabelen og de 

uavhengige viser en relativt svak sammenheng med unntak av offentlige utgifter til barnepass 

og sysselsettingsstatus som skiller seg ut og har en sterkere korrelasjon enn de tre andre. 

Siden Sosiale overføringer og BNP er så sterkt korrelert at de nærmest er perfekt korrelert, er 

det en fare for mulitkollinearitet. (Midtbø, 2012, s. 129) Faren er da at effekten av BNP ikke 

blir signifikant fordi den er for sterkt korrelert med sosiale overføringer. 

 

Tabell 2. Korrelasjoner mellom aggregerte variabler. 

  Offentlige utgifter til barnepass     Arbeidsledighet         BNP              Sysselsetting 

Sosiale overføringer                 0.6470  0.000         -0.4279 0.000   0.9140  0.000      0.0686   0.000 

Offentlige utgifter til barnepass          -0.4011  0.000   0.6066 0.000      0.3090   0.000 

Arbeidsledighet                             -0.4285 0.000      0.0956   0.000 

BNP                                                0.0458   0.000 
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Figur 1. Sammenhengen mellom sosiale overføringer og forsørgergruppers sysselsetting med 

gjennomsnittsverdier (39,6 år, ett barn, fullført videregående skole og middels generell helse). 

 

Figur 2. Sammenhengen mellom offentlige utgifter til barnepass og forsørgergruppers sysselsetting 

med gjennomsnittsverdier (39,6 år, ett barn, fullført videregående skole og middels generell helse). 
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4.2 Forsørgergrupper og sysselsetting 

Tabell 3. Sammenhengen mellom forsørgerkategori og sysselsetting. Logistisk flernivåanalyse. Odds 
ratioer og p-verdier (N= 164 086 fordelt på 25 land) 

Modell                 1                          2                          3     4 

                                                OR           P                  OR        P             OR         P           OR        P  

Mødre (ref. mødre i et parforhold) 

  Enslige mødre                  1.102    0.000    1.043    0.104      1.121      0.000        1.190    0.000             

Alder                                    1.039    0.000               1.036    0.000      1.035      0.000        1.043     0.000 

Alder kvadrert                    0.996   0.000               0.995    0.000       0.995      0.000        0.955     0.000 

Antall barn (ref. ett) 

  To                                                                               0.781    0.000      0.788      0.000        0.773    0.000 

  Tre eller flere                                                           0.376    0.000      0.404      0.000        0.396     0.000 

Utdanningsnivå (ref. videregående skole)     

  Lavere enn vgs.                                                                                      0.477     0.000         0.493     0.000 

  Høyere enn vgs.                                                                                    1.877      0.000         1.792     0.000  

Helse (ref. middels)  

  God                                                                                                                                             1.407     0.000 

  Dårlig                                                                                                                                          0.341     0.000                                                                                    

Konstant           3.283     0.000        4.525     0.000     4.196    0.000        3.550     0.000 

ICC                                              0.073                       0.080                      0.069                        0.085 

-2LL                                            2193.06 0.000        1270.28 0.000       2610.93    0.0000   1005.64 0.0000 

  

Tabell 1 viser fire ulike modeller. Alle konstantleddene til modellene er signifikante. Modell 

1 viser sammenhengen mellom forsørgerkategori og sysselsetting, kontrollert for alder. 

Modell 2,3 og 4 kontrollerer for demografiske kjennetegn. Modell 2 kontrollerer for antall 

barn i husholdningen. I modell 3 inkluderes effekten av utdanning og i modell 4 er også 

mødrenes generelle helsesituasjon tatt med.   

«Alder» og «Alder kvadrert» er de eneste kontinuerlige variablene i tabellen. Disse variablene 

er sentrert rundt gjennomsnittet som er 39,6 år. «Alder kvadrert» viser om en eventuell 
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sammenheng mellom alder og sysselsetting avtar eller øker med alderen. De øvrige variablene 

har punktsannsynlighet og er derfor indikatorvariabler. I disse variablene har gruppene som 

ikke innehar den bestemte egenskapen fått verdien 0, mens grupper med den bestemte 

egenskapen har fått verdien 1. Konstantleddet i de ulike modellene uttrykker dermed 

oddsratio for å rapportere sjansen for å være sysselsatt for de som har verdien 0 på alle 

variablene i modellen. 

I modell 1 har enslige mødre 10,2 prosent større sjanse for å være sysselsatt enn mødre i 

parforhold (OR=1.102) kontrollert for «Alder» og «Alder kvadrert». Denne variabelen er 

statistisk signifikant ( p-verdien = 0.000). «Alder» har en oddsratio på 1.039 og er signifikant 

på 1 % signifikansnivå, og viser en moderat positiv sammenheng med sysselsetting ved en 

enhets økning. «Alder kvadrert» får en oddsratio på 0.996, og er også signifikant på 1 prosent 

signifikansnivå.  

Intraclass correlation (ICC) viser hvor mye av variasjonen på sysselsetting som er på 

landnivå. I modell 1 er 7,3 prosent av variasjonen i sysselsetting på landnivå. Kji-kvadrat test 

gjøres ved å regne ut differansen i -2LL fra en modell til en annen, for deretter å se om den er 

høyere enn de kritiske verdiene i kjikvadratmodellen tilsvarende det antall frihetsgrader 

ekstra. Hvis det er 1 ekstra frihetsgrad benyttes verdiene for en frihetsgrad (Skog, 2010, s. 

189-191) I denne modellen er endringen fra 0-modellen statistisk signifikant. 

I modell 2 kontrollerer jeg sammenhengen mellom forsørgerkategori og sysselsetting for 

antall barn i husholdet. Sammenlignet med mødre som kun har ett barn, har mødre med to 

barn 22 prosent lavere sjanse for å være sysselsatt (OR= 0,781), imens mødre med tre barn 

har mer enn 60 prosent lavere sysselsettingssjanse (OR= 0,376). Sammenhengene er statistisk 

signifikante. Når «antall barn» kontrolleres for er ikke lenger forskjellen mellom alenemødre 

og mødre i parforhold statistisk signifikant. Den høyere sysselsettingen blant alenemødre ser 

altså ut til å ha sammenheng med at alenemødre har færre barn. ICC øker moderat til at 8 % 

av variasjonen på sysselsetting er på landnivå. Endringen er statistisk signifikant fra modell 1.   

Modell 3 kontrollerer for morens høyeste oppnådde utdanningsnivå. Referansekategorien er 

mødre med utdanning på videregående skole-nivå. Når utdanning blir inkludert i modellen 

blir forskjellen mellom enslige mødre og mødre i par statistisk signifikant igjen. Dette kan 

bety at enslige mødre har en høyere sysselsetting enn utdanningsnivået deres skulle tilsi.  
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Mødre som har ikke har fullført videregående har over 50 prosent (OR = 0,477) sammenlignet 

med mødre som har fullført videregående skole, mens mødre som har høyere utdanning har 

87 prosent høyere sjanse for å være sysselsatt (OR = 1,877). I denne modellen synker ICC fra. 

6,9 prosent av variansen i sysselsetting er på landnivå. Endringen fra modell 3 er statistisk 

signifikant.  

 I modell 4 inkluderer jeg mødrenes generelle helse i modellen. I denne modellen øker sjansen 

til at enslige mødre har 19 prosent større sjanse for å være sysselsatte sammenlignet med 

mødre i par (OR = 1,190). Mødre med god helse har 40 prosent større sjanse for å være 

sysselsatt sammenlignet med mødre med middels helse (OR= 1,407), mens mødre med dårlig 

helse har nesten 64 prosent lavere sjanse for å være sysselsatt (OR= 0,341). 8,5 prosent av 

variasjonen er på landnivå. Endringene fra modell 3 er statistisk signifikante. 
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4.3 Kontekstuelle effekter: hele utvalget 

Tabell 4. Sammenhengen mellom de kontekstuelle variablene og forsørgergruppers sysselsetting. 
Logistisk flernivåanalyse. Z-verdi og p-verdier (N= 164 086 fordelt på 25 land).  

 

Modell                                              5                                       6                         7                                                             
       

                                                                  OR    P                                       OR       P                  OR        P            

Mødre (ref. mødre i et parforhold ) 

  Enslig mor                                    1.191       0.000                    1.191    0.000           1.192     0.000       

Alder                                                      1.039       0.000                    1.043    0.000          1.04        0.000         

Alder kvadrert                                     0.996        0.000                    0.995    0.000          0.995     0.000  

Antall barn (ref. ett) 

  To                                                         0.774       0.000                    0.774    0.000          0.774      0.000 

  Tre eller flere                                     0.376       0.000                    0.398    0.000           0.398     0.000 

Utdanningsnivå (ref. videregående skole)    

  Lavere enn vgs.                                  0.483      0.000                    0.483     0.000          0.483     0.000               

  Høyere enn vgs.                                 1.776      0.000                    1.776     0.000          1.777     0.000       

Helse (ref. middels)  

  God                                                       1.405     0.000                    1.406     0.000          1.406     0.000 

  Dårlig                                                    0.342     0.000                    0.343     0.000          0.343     0.000 

Overføringer (PPS)                               1.008     0.427                                                       0.811      0.021       

Offentlige utgifter til barnepass  i PPP per Capita                       1.392    0.000   1.601      0.000      

Konstant                        3.552     0.000                    3.550    0.000          3.531      0.000        

   

ICC                                                           0.082                                   0.052                        0.043 

-2LL                                                          0.62    0.4298                     12.96    0.003         4.84    0.0276 
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Modell                                                  8                                 9      

                                                                                        OR      P                   OR       P           

Mødre (ref. Mødre i et parforhold) 

  Enslig mor                                                                   1.192    0.000         1.191     0.000            

Alder                                                                                    1.043     0.000         1.043     0.000 

Alder kvadrert                                                                    0.995     0.000        0.999      0.000 

Antall barn (ref. ett) 

  To                                                                                        0.784    0.000         0.774     0.000 

  Tre eller flere                                                                    0.398    0.000         0.398      0.000 

Utdanningsnivå (ref. videregående skole)    

  Lavere enn vgs.                                                                 0.483   0.000         0.483      0.000 

  Høyere enn vgs.                                                                1.776   0.000         1.776      0.000  

Helse (ref. middels)  

  God                                                                                     1.406   0.000         1.405      0.000 

  Dårlig                                                                                  0.343   0.000         0.343      0.000                                                                                    

Overføringer (PPS)                                                             0.940   0.733          0.799     0.014       

Offentlige utgifter til barnepass i PPP per Capita         1.605   0.000 1.580     0.000         

BNP per Capita                                                                   0.856   0.353                                                     

Arbeidsledighetsrate                                                                                          0 .936    0.427    

Konstant                                                     3.549   0.000           3.496     0.000        

ICC              0.041    0.041  

-2LL              0.61    0.4345  0.86      0.3525 

 

Tabell 4 inneholder fem modeller (modell 5-9). Modell 5-7 viser sammenhengen mellom 

forsørgergruppers sysselsetting, sosiale overføringer og offentlige utgifter til barnepass. 

Modell 5 uttrykker sammenhengen mellom overføringer og mødres sysselsetting og modell 6 

viser sammenhengen mellom offentlige utgifter til barnepass og mødres sysselsetting. I 

modell 7 er begge de kontekstuelle variablene inkludert. I tabell 8 og 9 er det også inkludert 
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en kontekstuell kontrollvariabel i hver av modellene. I modell 8 er BNP per Capita tatt med 

og i modell 9 er arbeidsledighet inkludert. Alle modellene bygger videre på modell 4 fra tabell 

1. De individuelle variablene er tatt med i tabellen, men vil ikke bli kommentert da disse ikke 

endret seg vesentlig og ikke skal ta fokus vekk fra det essensielle i modellene.  

De kontekstuelle variablene er uttrykt i z-skårer. Dette er for å gjøre variablene mer 

anvendelige å tolke, men det endrer ikke på fordelingen. Koeffisienten viser effekten av et 

standardavviks endring på den aktuelle variabelen. 

Modell 5 viser sammenhengen mellom forsørgergruppers sysselsetting og sosiale overføinger. 

Sammenhengen mellom sosiale overføringer og forsørgergrupper er ikke signifikant. ICC 

ligger på 0,0082, og endrer seg ikke vesentlig fra modell 4. Dette er ikke overraskende 

ettersom at endringen fra modell 4 ikke er signifikant. 

Modell 6 viser en positiv sammenhengen mellom offentlige utgifter til barnepass og mødres 

sysselsetting (z-verdi= 1.392). Variabelen er statistisk signifikant. ICC synker fra modell 4 til 

at 5,2 % av variasjonen på sysselsetting er på landnivå. Endringen er signifikant fra modell 4. 

 Modell 7 viser sammenhengen mellom sosiale overføringer, offentlige utgifter til barnepass 

og enslige mødres sysselsetting. «Sosiale overføringer» og forsørgergrupper får en negativ 

sammenheng (z-verdi= 0.811). Variabelen er statistisk signifikant. Sammenhengen mellom 

offentlige utgifter til barnepass og forsørgergruppers er også i denne modellen positiv (Z-

verdi= 1.601) Variabelen er statistisk signifikant. ICC synker fra modell 6 til at 4,3 % av 

variasjonen på sysselsetting er landnivå. Endringen fra modell 6 er ikke signifikant. 

 I modell 8 er BNP lagt til i modellen. «Sosiale overføringer» er ikke lenger signifikant når 

BNP inkluderes i modellen. Offentlige utgifter til barnepass og forsørgergruppers 

sysselsetting er fortsatt signifikant og har en positiv sammenheng (z-verdi= 1.605). ICC 

endres ikke vesentlig fra modell 7. Endringen er heller ikke statistisk signifikant.  

I modell 9 inkluderes Arbeidsledighet, og erstatter BNP. Når arbeidsledighet kontrolleres for 

er det en negativ sammenheng mellom sosiale overføringer og forsørgergruppers sysselsetting 

(z-verdi= 0.799). Variabelen er statistisk signifikant. «Offentlige utgifter til barnepass» synker 

moderat fra modell 2 (z-verdi= 1.580). ICC endrer seg ikke vesentlig fra modell 7. Endringen 

er heller ikke signifikant. 
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4.4 Samspill 

Jeg ønsker å undersøke om det er en ulik sammenheng mellom hver de to førsørgergruppene 

og de to hovedkontekstuelle variablene. Jeg har derfor konstruert to samspillsledd for å 

undersøke de eventuelle sammenhengene. 

Tabell 5. Samspill mellom forsørgergruppers sysselsetting, sosiale overføringer og offentlige utgifter 
til barnepass. Logistisk flernivåanalyse. Odds ratioer og p-verdier (N= 164 086 fordelt på 25 land). 

 

Modell                                                                               1                                                    2     

Modell                            OR       P         OR         p 

Mor (ref. mor  i parforhold)    

  Enslig mor                                       1.137      0.000                           1.163     0.001 

Alder                                                                       1.040       0.000                           1.043    0.000                 

Alder kvadrert                                                       0.996      0.000                            0.996    0.000           

Antall barn (ref. ett) 

  To                                                                           0.916      0.000                           0.774     0.000           

  Tre eller flere                                                       0.497      0.000                           0.400     0.000            

Utdanningsnivå (ref. videregående skole)    

  Lavere enn vgs.                                                    0.454      0.000                           0.485     0.000           

  Høyere enn vgs.                                                   1.828      0.000                           1.777     0.000           

Helse (ref. middels)  

  God                                                                        1.410     0.000                            1.414     0.000           

  Dårlig                                                                     0.332     0.000                            0.345      0.000           

Overføringer                                                          1.007     0.941 

Offentlig barnepass                                                                                                    1.419     0.000  

Enslig mor*overføringer                                      1.000     0.513                  

Enslig mor*barnepass                                                                                                0.998     0.000    

Konstant                                               2.465     0.000                             2.458     0.000    

ICC                             0.08            0.05 
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Tabell 5 inneholder to modeller (modell 1-2).  De individuelle variablene er tatt med i 

tabellen, men vil ikke bli kommentert da disse ikke endret seg vesentlig og ikke skal ta fokus 

vekk fra det essensielle i modellene.  

 Modell 1 viser samspillet mellom enslige mødre og sosiale overføringer. Samspillet mellom 

enslige mødre og sosiale overføringer er ikke signifikant. ICC for denne modellen er på 0,08, 

noe som viser at 8 prosent av variasjonen på sysselsetting er på landnivået.  

I modell 2 er samspillet mellom enslige mødre og offentlige utgifter til barnepass signifikant 

(z-verdi= 0,998). Dette tyder på at jo høyere et lands offentlige utgifter til barnepass er, jo 

høyere er sjansen for at sysselsettingen til enslige mødre er moderat lavere sammenlignet med 

mødre i par. ICC for denne modellen er på 0,05, noe som viser at 5 prosent av variasjonen på 

sysselsetting er på landnivået.  

4.5 Individnivåsammenhenger: alenemødre 

De tidligere tabellene har sett på sammenhengen mellom forsørgergruppers sysselsetting, 

sosiale overføringer og offentlige utgifter til barnepass. I denne delen ønsker jeg kun å se på 

enslige mødre for å se om det er noen endringer i sammenhengen mellom enslige mødres 

sysselsetting, sosiale overføringer og offentlige utgifter til barnepass, når mødre i par er 

ekskludert fra utvalget.  
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Tabell 6. Sammenhengen mellom enslige mødre og sysselsetting. Logistisk flernivåanalyse. Odds 
ratioer og p-verdier (N= fordelt 9231 på 25 land) 

Modell                 1                          2                          3     4 

                                             OR      P              OR         P             OR         P                  OR        P  

Alder                                   1.035   0.000        1.032     0.000      1.026      0.000       1.041    0.000 

Alder kvadrert                   0.996   0.000        0.995     0.000      0.995     0.000        0.996    0.000 

Antall barn (ref. Ett) 

  To                                                                      0.719     0.000      0.757     0.000       0.734     0.000 

  Tre eller flere                                                  0.349     0.000      0.401     0.000       0.387     0.000 

Utdanningsnivå (ref. videregående skole)    

  Lavere enn vgs.                                                                              0.514     0.000       0.555     0.000 

  Høyere enn vgs.                                                                             2.380     0.000       2.191     0.000  

Helse (ref. middels)  

  God                                                                                                                                  1.794     0.000 

  Dårlig                                                                                            0.317     0.000  

Konstant        3.332    0.000        4.389  0.000   4.001     0.000        3.103      0.000 

ICC     0.03      0.03     0.03            0.037 

-2LL     438.00   0.000    201.14  0.000    445.68    0.000          390.52      0.000 

Tabell 6 viser fire ulike modeller. Tabellen er nærmest identisk med tabell 1, med unntak av 

at enslige mødre ikke er en verdi i tabellen, men utgjør hele utvalget.  

I modell 1 viser konstantleddet sjansen for å rapportere arbeidsaktivitet i oddsratio for en 

enslig mor med gjennomsnittsalder i utvalget. «Alder» (OR= 1.035) og «Alder kvadrert» ( 

OR= 0.996) er begge signifikante. Dette tyder på at sjansen for at enslige mødre er sysselsatt 

stiger ved en enhets økning. Denne effekten har derimot en kurvelineær sammenheng og avtar 

ved alder. ICC viser at 3 prosent av variansen på sysselsetting er på landnivå. Endingen er 

statistisk signifikant fra 0-modellen. 
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I modell 2 kontrollerer jeg for antallet barn i husholdningen. Enslige mødre med to barn har 

28 % mindre for å være sysselsatt sammenlignet med mødre med ett barn (OR= 0,719), mens 

enslige mødre med tre barn eller fler har 65 prosent mindre sjanse for å være sysselsatt (OR= 

0,349). Begge er statistisk signifikante. Sjansen for at enslige mødre er sysselsatt synker 

dermed hvis hun har to barn, og ytterliggere hvis den enslige moren moren har tre eller flere 

barn sammenlignet med enslige mødre med ett barn.  ICC for denne modellen er på 0,03, noe 

som viser at 3 % av variasjonen på sysselsetting er på landnivået. Endringen fra modell 1 er 

statistisk signifikant.  

Modell 3 kontrollerer i tillegg for utdanningsnivå. Enslige mødre som har ikke har fullført 

videregående skole har nesten 50 prosent mindre sjanse for å være sysselsatt sammenlignet 

men enslige mødre som har fullført videregående skolen (OR= 0,514). Mødre med høyere 

utdanning har en enda større sjanse for å være sysselsatt sammenlignet med mødre som har 

fullført videregående skole (OR= 2,380). ICC for denne modellen endrer seg ikke fra modell 

2. Endringen fra modell 2 er statistisk signifikant.  

Modell 4 kontrollerer i tillegg for enslige mødres generelle helse. Sjansen for at enslige mødre 

med god helse er sysselsatt sammenlignet med mødre med middels generell helse er nesten 80 

prosent (OR= 1,794). Til sammenligning har enslige mødre med dårlig helse nesten 70 

prosent mindre sjanse for å være sysselsatt (OR= 0,311) i forhold til mødre med middels 

generell helse. ICC for denne modellen endrer seg ikke vesentlig fra modell. Endringen er 

statistisk signifikant fra modell 3.  

Vi kan se at ICC gjennomgående er lavere i denne tabellen, sammenlignet med tabell 3 som 

inneholdt begge forsørgergruppene. Dette kan tyde på at de individuelle variablene forklarer 

mer av variasjonen på sysselsetting, sammenlignet med tabell 3 der en større del av 

variasjonen på sysselsetting var på landnivå. 
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4.6 Makrovariabler alenemødre 

  

Tabell 7. Sammenhengen mellom de kontekstuelle variablene og enslige mødres sysselsetting. 

Logistisk flernivåanalyse. Oddsratio og p-verdier (N= 9231 fordelt på 25 land). 

Modell                                 5                           6                            7     
  

                                                                  OR          P            OR        P                                OR         P            

Alder                                                   1.040     0.000      1.040    0.000                         1.040    0.000 

Alder kvadrert                                   0.995     0.000      0.996    0.000                         0.996    0.000 

Antall barn (ref. Ett) 

  To                                                      0.734     0.000      0.732    0.000                         0.732    0.000 

  Tre eller flere                                  0.387     0.000      0.386    0.000                          0.387   0.000 

Utdanningsnivå (ref. videregående skole)    

  Lavere enn vgs.                               0.555     0.000      0.554    0.000                         0.554    0.000      

Høyere enn vgs.                               2.191      0.000       2.186   0.000                         2.186    0.000        

Helse (ref. middels)  

  God                                                  1.794      0.000       1.792   0.000                         1.792    0.000 

  Dårlig                                               0.105      0.000       0.311   0.000                         0.311    0.000  

Overføringer (PPS)                          0.977      0.691                                                       0.861    0.026       

Offentlige utgifter til barnepass  i PPP per Capita     1.171    0.009              1.261    0.000        

Konstant                   3.102      0.000     3.037     0.000                         2.995    0.000       

ICC      0.036         0.028   0.024 

-2LL      0.03     0.8695     6.13     0.0133  1.82    0.1772 
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Modell                                                  8                                 9      

                                                                                 OR        P                       OR         P           

Alder                                                                                1.040    0.000             1.041     0.000 

Alder kvadrert                                                                0.995    0.000             0.956     0.000 

Antall barn (ref. ett) 

  To                                                                                   0.734    0.000              0.773    0.000 

  Tre eller flere                                                               0.388    0.000              0.387    0.000 

Utdanningsnivå (ref. videregående skole)    

  Lavere enn vgs.                                                           0.556     0.000             0.558     0.000 

  Høyere enn vgs.                                                          2.196     0.000            2.189     0.000  

Helse (ref. middels)  

  God                                                                               1.797     0.000             1.799     0.000 

  Dårlig                                                                            0.310     0.000             0.310     0.000         

Overføringer (PPS)                                                      0.714      0.010             0.850     0.014       

Offentlige utgifter til barnepass  i PPP per Capita 1.214      0.003            1.240     0.001         

BNP per Capita                                                            1.242       0.101                                                    

Arbeidsledighetsrate                                                                                          0 .932    0.263               
Konstant                                  2.980       0.000 2.980    0.000 

ICC                                                                                 0.022                0.021  

-2LL        1.82    0.0079  1.39   0.2388 

 

Tabell 7 inneholder fem modeller (modell 5-9). Modell 5-7 viser sammenhengen mellom 

enslige mødre, sosiale overføringer og offentlige utgifter til barnepass. Modell 5 uttrykker 

sammenhengen mellom sosiale overføringer og mødres sysselsetting og modell 6 viser 

sammenhengen mellom offentlige utgifter til barnepass og enslige mødres sysselsetting. I 

modell 7 er begge de kontekstuelle variablene inkludert. I modell 8 og 9 er det lagt til en 

kontekstuell kontrollvariabel i hver av modellene. I modell 8 er BNP per Capita tatt med. I 

modell 9 er arbeidsledighet inkludert. Alle modellene bygger videre på modell 4 fra tabell 5. 

De individuelle variablene blir ikke kommentert da de ikke endret seg vesentlig fra tabell 5. 
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Dette er for ikke å ta fokus vekk fra det essensielle i modellene. I likhet med tabell 4 er de 

kontekstuelle variablene uttrykt i z-skårer. 

Modell 5 viser sammenhengen mellom mødres sysselsetting og sosiale overføinger. 

Variabelen er ikke statistisk signifikant. ICC for denne modellen er på 0,036, og har ikke 

endret seg vesentlig fra modell 4. Endringen er ikke statistisk signifikant. 

Modell 6 viser sammenhengen mellom offentlige utgifter til barnepass og enslige mødres 

sysselsetting. Det er en positiv sammenheng mellom enslige mødres sysselsetting og 

offentlige utgifter til barnepass (z-verdi= 1.171). Variabelen er statistisk signifikant. ICC 

synker noe fra modell 4 til 0,028. Endringen er statistisk signifikant. 

 Modell 7 viser sammenhengen mellom enslige mødres sysselsetting, sosiale overføringer og 

offentlige utgifter til barnepass. «Sosiale overføringer» får en negativ sammenheng med 

enslige mødres sysselsetting (z-verdi= 0.861). Variabelen er statistisk signifikant. 

Sammenhengen mellom offentlige utgifter til barnepass og enslige mødres sysselsetting er 

positiv også når begge de kontekstuelle variablene inkluderes i modellen (z-verdi= 1.261). 

ICC endres ikke vesentlig fra modell 6. Endringen er ikke statistisk signifikant fra modell 6. 

I modell 8 er BNP inkludert i modellen. «Sosiale overføringer» har en negativ sammenheng 

med enslige mødres sysselsetting når BNP inkluderes i variabelen (z-verdi= 0.714).  

Sammenhengen mellom offentlige utgifter til barnepass og enslige mødres sysselsetting har 

fortsatt en positiv sammenheng (z-verdi= 1.214) . BNP er ikke signifikant i modellen. Det kan 

tenkes at dette skyldes den høye korrelasjonen mellom BNP og sosiale overføringer som vi så 

i tabell 2. ICC for denne modellen er på 0,022. Endringen fra modell 7 er signifikant. 

 I modell 9 er arbeidsledighet lagt inn i modellen. Sosiale overføringer og enslige mødres 

sysselsetting har fortsatt en negativ sammenheng i denne modellen (z-verdi= 0,850). 

«Offentlige utgifter til barnepass» har fortsatt en positiv sammenheng med enslige mødres 

sysselsetting (z-verdi= 1,240). «Arbeidsledighet er ikke signifikant». ICC for denne modellen 

er på 0,021. Endringen fra modell 7 er ikke signifikant. 

Hvis vi regner om til sannsynligheter for en alenemor med gjennomsnittsverdier (39,6 år, ett 

barn, fullført videregående skole og middels generell helse) ser vi at maksimaleffekten av 

offentlige utgifter til barnepass er 0,27 og maksimaleffekten av sosiale overføringer er 0,13. 

Når både offentlige utgifter til barnepass og sosiale overføringer er i samme modell blir også 
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sosiale overføringer signifikant. Maksimaleffekten viser også at begge har en viss effekt hver 

for seg.  

4.7 Tyskland, Italia og Norge 

I de tidligere tabellene tar jeg utgangspunkt i alle de 25 landene i oppgaven. Tabell 8 viser 

sammenhengen mellom forsørgergrupper og sysselsetting i tre land med tilsynelatende ulik 

sosialpolitikk og kulturell bakgrunn. Bakgrunnen for dette er at jeg ønsker å se om det er en 

ulike sammenheng mellom forsørgergrupper og sysselsetting i de tre landene. 

 

Tabell 8. Odds ratio for sammenhengene mellom forsørgergrupper og sysselsetting i Tyskland (N= 
3605), Italia (N= 5709) og Norge (N= 2109).   

Modell                           Tyskland              Italia                     Norge   

                                                             OR        P                  OR        P                       OR             P            

Mor (ref. mor i et parforhold) 

  Enslige mødre                               1.065     0.509             2.032    0.000                0.678      0.048                  

Alder                                                1.060      0.000             1.031    0.000                1.022      0.009         

Alder kvadrert                                0.996     0.000             0.997     0.000                0.995      0.000         

Antall barn (ref. ett) 

  To                                                   0.745      0.001             0.705     0.000                0.788      0.679         

  Tre eller flere                               0.338      0.000             0.533     0.000                0.541      0.000           

Utdanningsnivå (ref. vgs)    

  Lavere enn vgs.                            0.551      0.000             0.404     0.000                0.523      0.000           

  Høyere enn vgs.                          1.328      0.000             2.316      0.000                2.081      0.000          

Helse (ref. middels)  

  God                                               1.534       0.000             1.182      0.029                2.257      0.000 

  Dårlig                                            0.522       0.001             0.584      0.003                0.197      0.000  

Konstant               2.024       0.000             1.785     0 .000            7.577      0.000                                            

 

Tabell 7 viser tre ulike modeller, der alle konstantleddene til modellene er signifikante.  
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Modell 1 viser sammenhengen mellom forsørgergrupper og sysselsetting i kontrollert for 

individuelle kjennetegn. I Tyskland er det ikke en signifikant sammenheng mellom 

forsørgergrupper og sysselsetting.  

Modell 2 viser sammenhengen mellom forsørgergrupper og sysselsetting i Italia. I Italia har 

enslige mødre en større sjanse for å være sysselsatt sammenlignet med mødre i par (OR= 

2,032). Variabelen er statistisk signifikant. 

 Modell 3 viser sammenhengen mellom forsørgergrupper og sysselsetting i Norge. I Norge 

har enslige mødre en mindre sjanse for å vare sysselsatt sammenlignet med mødre i par (OR= 

0,678). Variabelen er statistisk signifikant.  

Det er verdt å legge merke til forskjellen i konstantleddene til de tre landene. Konstantleddet 

for den norske modellen er betydelig høyere enn konstantleddet til den tyske og den italienske 

modellen. Sjansen for at mødre i par er sysselsatt er derfor betydelig høyere i Norge enn i 

Italia og Tyskland.   
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5 Diskusjon 

I dette kapittelet er formålet å sammenligne og beskrive resultatene som har kommet fram i 

oppgaven. Hovedvekten vil være på å knytte analysene opp mot forskningsspørsmålene, samt 

å diskutere resultatene opp mot teoribidragene og tidligere forskning som ble presentert i 

teorikapittelet. Eventuelle avvik og begrensninger vil også bli forsøkt forklart. 

5.1 Hva har jeg funnet ut? 

1. Kan vi se en sammenheng mellom sosiale overføringer, offentlige utgifter til 

barnepass og forsørgergruppers sysselsetting? 

Offentlige utgifter til barnepass har en positiv sammenheng med mødres sysselsetting, mens 

sosiale overføringer har en negativ sammenheng med mødres sysselsetting når begge de 

kontekstuelle variablene inkluderes i modellen. Når sosiale overføringer er den eneste 

kontekstuelle variabelen i modellen er ikke sammenhengen statistisk signifikant. I tillegg til 

de individuelle kontrollvariablene ble ytterliggere to kontekstuelle variabler lagt inn i 

analysene for å kontrollere for sammenhengene mellom sosiale overføringer, offentlige 

utgifter til barnepass og forsørgergruppers sysselsetting. Formålet med dette var å avdekke 

om den påviste sammenhengen var reell eller spuriøs. En konsekvens av dette er at eventuelle 

funn og signifikansnivåer muligens blir svakere på grunn av den økte kompleksiteten i 

modellen. Med tre variabler på nivå to er dette et hensyn som må legges vekt på når 

resultatene fra variablene tolkes. På tross av dette er offentlige utgifter til barnepass statistisk 

signifikant selv når BNP og arbeidsledighetsrate blir inkludert i modellene. Sammenhengen 

mellom offentlige utgifter til barnepass og forsørgergruppers sysselsetting modereres heller 

ikke når de to ulike kontrollvariablene inkluderes. Sosiale overføringer forblir signifikant når 

arbeidsledighet inkluderes i modellen, men blir insignifikant når BNP erstatter 

arbeidsledighet.  

Det ble også funnet et signifikant samspill mellom enslige mødre og offentlige utgifter til 

barnepass. Jo høyere offentlige utgifter til barnepass et land har, jo høyere er sjansen for at 

enslige mødres sysselsetting er lavere sammenlignet med mødre i parforhold. Det ble ikke 

funnet et signifikant samspill mellom sosiale utgifter og enslige mødres sysselsetting.  
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a) Hvordan skiller enslige mødres sysselsetting seg fra mødre i par? 

Kun kontrollert for «Alder» og «Alder kvadrert» har enslige mødre en større sjanse for å være 

sysselsatt sammenlignet med mødre i par. Denne sammenhengen øker når jeg kontrollerer for 

utdanningsnivå og helse. Når jeg kontrollerer for antall barn i husholdningen er det ingen 

signifikant sammenheng mellom enslige mødre og mødre i pars sysselsetting. Dette kan tyde 

på at enslige mødre har færre barn enn mødre i par. 

Jeg så også på sammenhengen mellom forsørgergrupper og sysselsetting i tre ulike land med 

antatt ulik kulturell bakgrunn og sosialpolitikk (Tyskland, Italia og Norge). I Italia var det en 

klart større sjanse for at enslige mødre var sysselsatt sammenlignet med mødre i par. I Norge 

var det mødre i par som hadde en større sjanse for å være sysselsatt sammenlignet med 

enslige mødre. I Tyskland var det ingen signifikant forskjell mellom enslige mødre og mødre 

i pars sysselsetting 

2. Er det sammenheng mellom sosiale overføringer, offentlige utgifter til barnepass 

og enslige mødres sysselsetting?  

Sammenhengen mellom enslige mødres sysselsetting, sosiale overføringer og offentlig 

utgifter til barnepass viste mange av de samme tendensene som når begge forsørgergruppene 

var med i utvalget.  

Offentlige utgifter til barnepass har en positiv sammenheng med enslige mødres 

sysselsettingsstatus. Sosiale overføringer har også her en statistisk negativ sammenheng med 

enslige mødres sysselsettingsstatus når begge de kontekstuelle variablene er inkludert i 

modellen. Offentlige utgifter til barnepass er signifikant og har en positiv sammenheng med 

enslige mødres sysselsettingsstatus i alle modellene i tabellen. Til forskjell fra tabellen som 

inneholdt begge forsørgergruppene forblir sosiale overføringer signifikant når BNP  

inkluderes i tabellen, i tillegg til å være signifikant når jeg inkluderer arbeidsledighet. 

5.1.2 Mine funn sammenlignet med tidligere forskning 

Van Lancker og Ghysels (2010) studie går ut på å identifisere gode offentlige ordninger for å 

få kvinner ut i arbeidsmarkedet. I likhet med denne oppgaven kontrollerer de for individuelle 

variasjoner ved å inkludere demografiske variabler som utdanning, antall barn, alder og alder 

kvadrert. Istedenfor å bruke en variabel som viser de offentlige utgiftene til barnepass, har de 
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konstruert en variabel ut fra en spørreundersøkelse om utvalgets holdninger til at mødre 

jobber. De bruker datamateriale fra Eurostat for å kontrollere for arbeidsledighetsrate i 

landene i undersøkelsen. I tillegg kontrollerer de for andelen arbeidende kvinner som er 

sysselsatt i offentlig sektor og konstruerer et mål for bruken av ekstern barnepass. De finner 

en sammenheng mellom land som har velutviklede offentlige barnehagetilbud og en stor 

offentlig sektor, med en høy andel kvinner i arbeid. Selv om de bruker en annen 

operasjonalisering og de bruker et annet datasett finner de støtte for at utbredte ordninger for 

barnepass er et nyttig incentiv for å få flere mødre ut i arbeid. Dette støtter mine resultater om 

at land som har høyere offentlige utgifter til barnepass har en større sjanse for at mødre er 

sysselsatte. 

Destro og Brady (2011) ser nærmere på hvordan sosiale overføringer kan være en hindring for 

enslige mødres arbeidsdeltakelse. De ser på BNP, arbeidsledighetsrate og andel kvinner i 

arbeid. De har konstruert et mål av gjennomsnittlige incentiver som arbeidsledige enslige 

mødre får, og sammenlignet det med incentiver som arbeidende enslige mødre får. De finner 

ingen indikatorer på at en sjenerøs sosialpolitikk hindrer ensliges mødres sysselsetting. Det er 

i større grad de individuelle faktorene som hindrer enslige mødre fra å være i arbeid. Eldre, 

enslige mødre med høyere utdannelse og som bor med andre voksne i den samme 

husholdningen har større sannsynlighet for å være i arbeid enn andre enslige mødre. På den 

annen side har unge, enslige mødre med lav utdannelse og med barn under fem år har lavere 

sannsynlighet for å være i arbeid enn andre enslige mødre. Destro og Brady finner ingen 

sammenheng mellom sosiale overføringer og sysselsetting. I denne oppgaven finner jeg heller 

ikke en slik sammenheng når sosiale overføringer ikke kontrolleres for andre kontekstuelle 

variabler eller når jeg kontrollerer for BNP. Når jeg kontrollerer for offentlige utgifter til 

barnepass får sosiale overføringer og enslige mødres sysselsettingsstatus en moderat negativ 

sammenheng. Ettersom Destro og Brady ikke kontrollerer for dekningsgraden av barnepass er 

det vanskelig å si om de ville fått de samme resultatene.   

5.2 Velferdsstat og sysselsetting 

I dette avsnittet vil jeg se nærmere på mine funn i forhold til teoribidragene til denne 

oppgaven. Jeg vil diskutere i hvilken grad analysene kan gi svar på forskningsspørsmålene.    
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I teorikapittelet ble to ideologiske motsetninger presentert. Teorien om sosial investering 

antyder at sosiale overføringer og offentlige utgifter til barnepass vil ha en positiv 

sammenheng med men mødres sysselsetting. På den andre siden vil den neoliberalistiske 

retningen hevde at spesielt sosiale overføringer svekker arbeidsmoralen og er et hinder for 

mødre sysselsetting.  

5.2.1 Sosiale overføringer og offentlige utgifter til barnepass 

Ut fra teoribidraget har de to teoretiske retningene motsatte forventninger til sammenhengen 

mellom sosiale overføringer og sysselsetting. Neoliberalistisk teori antar at de sosiale 

overføringene er et hinder for å få vanskeligstilte grupper i arbeid. Sosiale overføringer vil 

således føre til et større klasseskille der de vanskeligstilte blir avhengig av stønader (Murray, 

2010). Teorien som sosial investering antar at sosiale overføringer kan være med på å hviske 

ut klasseskiller ved at det er en mindre risiko for vanskeligstilte grupper å investere i 

utdanning og dermed en økt mulighet til å ha en høyere levestandard (Morel, Palier & Palme, 

2012). 

Mine funn viser en moderat negativ sammenheng mellom sosiale overføringer og 

sysselsetting når offentlige utgifter til barnepass er inkludert i modellen. Når sosiale 

overføringer er eneste kontekstuelle variabel er det ingen signifikat sammenheng mellom 

sosiale overføringer og mødres sysselsetting. Dette kan tyde på nettoeffekten av overføringer 

på sysselsetting er negativ. Dette funnet kan det hende at drives av land som tilbyr sosiale 

overføringer mer enn subsidiert barnepass.   

Nathalie Morel, Bruno Palier og Palme (2012) beskriver hvordan sosial investering skal sikre 

mødres sysselsetting ved å investere i institusjoner som tar seg av barnepass og sikre 

permisjonsrettigheter for å gjøre det lettere å kombinere jobb og familie. Resultatene i denne 

oppgaven støtter denne hypotesen. Mine funn viste at det er en større sjanse for at mødre er 

sysselsatte i land med høye offentlige utgifter. Dette indikerer at en investering i offentlig 

barnepass gir mødre muligheter til å kombinere både jobb og omsorg. Jo mer et land bruker 

på offentlige utgifter til arbeid, jo større er sjansen for at mødre er i arbeid.  

En alternativ forklaring for at sammenhengen mellom offentlige utgifter til barnepass og 

sysselsetting var såpass positiv er de ulike landenes kulturelle bakgrunn. En mulighet er at 

land som har høye offentlige utgifter til barnepass har en mer liberal holdning til at mødre 
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skal være ute i arbeid. Hvis dette er tilfellet vil ikke et utbredt barnehagetilbud ha samme 

effekt i land som har en mer konservativ holdning til kvinners yrkesdeltakelse. Det vil være 

naturlig å forestille seg at et utbredt tilbud til barnepass vil føre til at flere mødre i 

Skandinavia får muligheten til å jobbe, sammenlignet med postsosialistiske land der kvinner i 

større grad blir oppfordret til ikke å jobbe (Ellingsæter & van der Wel, 2012, s. 110).   

5.3 Enslige mødre 

Fox Harding (1993) beskriver to ekstreme ytterkanter i diskursen rundt alenemødres rolle i 

samfunnet: De konservatives utgangspunkt beror på bekymringen om at alenemødres 

avhengighet av det statlige sikkerhetsnettet skal øke og at økningen av enslige mødre skal føre 

til en økt byrde for samfunnet. I den andre enden er det de som hevder at enslige mødre 

symboliserer frigjøring og gir enslige mødre frihet til å bidra i samfunnet på lik linje som 

andre kvinner. Mine resultater viser at enslige mødre faktisk har en større sjanse for å være 

sysselsatt sammenlignet med mødre i parforhold. Dette tyder på at enslige mødre bidrar til 

samfunnet på linje som en gruppe som ikke blir betraktet som en vanskeligstilt gruppe.   

Murray (2006) advarer mot at vanskeligstilte grupper får større problemer med å bli en aktiv 

del av samfunnet hvis velferdsstaten er for sjenerøs. Funnene fra enslige mødre viser de 

samme tendensene som for mødre generelt. Det er ingen sammenheng mellom sosiale 

overføringer og sysselsetting før offentlige utgifter til barnepass inkluderes i modellen. 

Sammenhengen mellom enslige mødres sysselsetting og offentlige utgifter til barnepass er 

positiv. Sammenhengen mellom enslige mødres sysselsetting og sosiale overføringer er 

moderat negativ. Dette tyder på at en investering i enslige mødre fører til at flere tar steget ut i 

arbeid. Likevel kan høye sosiale overføringer føre til at enkelte enslige mødre heller velger å 

være hjemme med barn fremfor å jobbe.  

5.4 Metodiske styrker og svakheter 

Avslutningsvis i diskusjonen ønsker jeg å reflektere rundt oppgavens validitet.  Jeg vil benytte 

meg av de tre begrepene: begrepsvaliditet, intern validitet og ekstern validitet for å diskutere 

oppgavens gyldighet.  

Begrepsvaliditet har å gjøre med om man har lykkes i å måle det man faktisk ønsker å måle 

(Skog, 2010, s. 88). Betegnelsen benyttes gjerne i en smal og en bred betydning. Den smale 
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betydningen er knyttet opp til om den tekniske operasjonaliseringen er gjort på en pålitelig 

måte. Den brede betydningen fokuserer på måling og om utvalget av observasjonsenheter er 

korrekt trukket.  

Utvalget i oppgaven er trukket på bakgrunn av forsørgergrupper. Mødre i par og enslige 

mødre. Jeg ønsket å se nærmere på om sysselsettingen varierte for de to gruppene. Når begge 

gruppene er inkludert i variabelen er utvalget betraktelig større enn når kun enslige mødre 

utgjør utvalget for analysen. Når utvalget er lavt øker faren for resultatene ikke blir statistisk 

signifikante ettersom at analysen mister statistisk kraft. Ettersom at EU-SILC har et stort 

utvalg og en stor rekkevidde til alle landene, ble ikke dette et problem. Det har vært mulig å 

gjøre denne analysen på grunn av EU-SILCs rekkevidde. Både når det kommer til antall land 

som er representert i undersøkelsen og antall enslige mødre.  

I operasjonaliseringen av sysselsettingsvariabelen ønsket jeg å skille mellom «aktive» og 

«passive» mødre, heller enn å ekskludere mødre som er under utdannelse eller annen form for 

aktivitet, men som strengt talt ikke er i arbeid.  Hvis jeg kun skulle ha benyttet meg av mødre 

som er i arbeid og mødre som er passive i utvalget blitt betydelig mindre.  

De to hovedkontekstuelle variablene er som tidligere forklart konstruert sånn at «offentlige 

utgifter til barnepass» er basert på utgifter som gjelder begge forsørgergruppene. Sosiale 

overføringer er operasjonalisert etter sosiale overføringer til enslige foreldre. En mulighet var 

at resultatene hadde vært annerledes hvis den hadde operasjonalisert ut fra sosiale 

overføringer til mødre generelt.  

For å undersøke om jeg kunne få et annet resultat erstattet jeg den opprinnelige variabelen for 

sosiale overføringer med en variabel som uttrykker sosiale overføringer til husholdninger til 

barnefamilier generelt. I denne modellen var nær nærmest identisk med den opprinnelige 

modellen. «Sosiale overføringer» var fortsatt ikke signifikant når den ikke kontrolleres for 

offentlige utgifter til barnepass. I likhet med den opprinnelige variabelen ble den signifikant 

og viste en moderat negativ sammenheng med mødres sysselsetting når offentlige utgifter til 

barnepass ble inkludert i modellen.   

Den tekniske operasjonalisering til offentlige utgifter til barnepass kunne også vært 

annerledes. Denne variabelen tar ikke høyde for hvor tidlig barn i hvert enkelt land begynner 

på skolen. Utgiftene kan dermed være høyere i land der barn begynner på skolen senere uten 

at barnehagetilbudet nødvendigvis er mer utbredt enn land der barn begynner tidligere på 
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skolen. Likevel oppfatter jeg at variabelen fanger opp forskjellen i offentlige utgifter til land 

ettersom at skolealder ikke varierer enormt i eurosonen, og de landene som satser på et 

utbredt tilbud til barnepass vil ha høye utgifter til barnepass sammenlignet med land som ikke 

satser på offentlig barnepass.      

Intern validitet handler om selve tolkningen av dataene og om spørsmål rundt den kausale 

tolkningen. Er det A som frembringer B, eller er det bakenforliggende og mellomliggende 

variabler som påvirker resultatene? (Skog, 2010, s. 106-107). 

En metodisk svakhet med en flernivåanalyse er begrensningene som kommer ved å bruke 

tversnittdesignet. Ved å bruke et tverrsnittdesign er ikke alltid årsaksretningen mellom 

variablene intuitiv. I denne oppgaven er dette spesielt gjeldene for sammenhengen mellom 

sysselsetting og helse. I mange tilfeller kan det å være utenfor arbeid eller annen aktivitet føre 

til dårlig helse, noe som da vil være motsatt årsaksretning i forhold til mine resultater. Jeg 

mener det er mindre sannsynlig at årsaksretningen er diskutabel på nivå 2. Selv om det kan 

forekomme at mødre med for eksempel høy utdannelse og større forutsetninger for å være 

sysselsatte kan flytte over landegrensene til land der er lettere å få jobb, vil det være 

nærliggende å anta at dette forekommer i mindre grad enn når de ulike kontekstene som 

undersøkes er nærmere geografisk, som for eksempel i byer eller områder innenfor et spesifikt 

land.  

Ved å kontrollere for multikorrelasjon i oppgaven kunne jeg sett nærmere på om BNP ikke 

fikk en signifikant sammenheng fordi den var for sterkt korrelert med sosiale overføringer. 

Det kunne også vært interessant å kontrollere for multikorrelasjon for alle de kontekstuelle 

variablene for å se om dette påvirket noen av sammenhengene. 

Ekstern validitet handler om resultatenes generaliserbarhet og overføringsverdi (Skog, 2010, 

s. 113). Bakgrunnen for valget av en variabelbasert, og ikke en regimebasert tilnærming for å 

måle sosialpolitikk er at jeg mener at den variabelbaserte tilnærmingen kan være mer 

generaliserbar enn en regimebasert tilnærming. Ved å bruke en variabelbasert tilnærming vil 

det være mulig å konstruere de samme variablene fra land i ulike verdensdeler for å 

sammenligne sammenhenger mellom forsørgergrupper og sysselsetting innad og på tvers av 

kontinenter.    
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6 Avslutning 

I denne oppgaven har jeg undersøkt sammenhengen mellom forsørgergruppers sysselsetting 

og velferdssjenerøsitet. For å oppsummere konkret til forskningsspørsmålene fant jeg en 

positiv sammenheng mellom forsørgergruppers sysselsetting og offentlig utgifter til 

barnepass. Jeg fant også en negativ sammenheng mellom forsørgergruppers sysselsetting og 

sosiale overføringer, kontrollert for offentlige utgifter til barnepass (1).  

Enslige mødre har en større sjanse for å være sysselsatt sammenlignet med mødre i par. Når 

jeg kontrollerte for flere individuelle variabler økte sjansen for at enslige mødre er sysselsatt 

sammenlignet med mødre i par (a).  

Sammenhengen mellom enslige mødres sysselsetting, sosiale overføringer og offentlige 

utgifter til barnepass viste seg å være relativt lik som når begge forsørgergruppene var en del 

av utvalget for analysen. Enslige mødres sysselsetting og offentlig utgifter til barnepass har en 

positiv sammenheng, mens enslige mødres sysselsetting og sosiale overføringer har en 

negativ sammenheng når begge de kontekstuelle variablene er i modellen (2).   

I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i forsørgergruppers sysselsetting i europeiske 

land. Kultur og sosialpolitikk varierer i disse landene, men de befinner seg likevel på et 

kontinent og har flere likhetstrekk. Et forslag til videre forskning er å sammenligne 

forsørgergruppers sysselsetting, sosiale overføringer og offentlige utgifter til barnepass på 

tvers av kontinenter. Dette kan by på problemer da det kan være vanskelig å finne brukbare 

tall. Like fullt ville dette vært en interessant forskning.  
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Vedlegg 1 

Tabell som viser tall på sosiale overføringer for landene i analysen  

 

Land    Enslige foreldre med to barn                 Enslige foreldre med ett barn 

Belgia                               1407             1121 

Bulgaria                               219                                   160 

Tsjekkia                               10332                                 6109 

Danmark                               11732 
 Tyskland                               1263                                  925 

Estland               3423                                 2623 

Irland                1792                                1513 

Spania                                613                                  540 

Frankrike                1335         1177 

Italia                1002          804 

Latvia               239          222 

Litauen                955                                640 

Luxemburg                 2385          1838 

Ungarn                              73125                               51233 

Nederland                                1517          1392 

Østerrike              1401         1009 

Polen                               1037           689 

Portugal             427          299 

Romania                                372         284 

Slovenia             798        578 

Slovakia                                241         218 

Finland                               1364       1003 

Sverige             12824                               9281 

Storbritannia                                814      570 

Norge                             13653                             12968 
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Vedlegg 2  

Tabell som viser tall på offentlige utgifter til barnepass for landene i analysen.  

Land 

Sosiale 
overføringer 

til 
barnepass 

Belgia 18 

Bulgaria 7,28 

Tsjekkia 0,37 

Danmark 436,14 

Tyskland 118,45 

Estland 0 

Irland 0 

Hellas 35,81 

Spania 109,21 

Frankrike 114,51 

Italia 37,9 

Kypros 0,76 

Latvia 8,62 

Litauen 12,68 

Luxemburg 235,3 

Ungarn 16,05 

Malta 0,27 

Nederland 48,64 

Østerrike 106,03 

Polen 0 

Portugal 59,21 

Romania 50,14 

Slovenia 104,27 

Slovakia 0 

Finland 237,32 

Sverige 268,18 

Storbritannia 55,65 

Island 395,71 

Norge 340,41 

Sveits 27,57 
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Vedlegg 3 

Tabell som viser tall på arbeidsledighet for landene i analysen  

 

Land Arbeidsledighet 

Belgia 8,3 

Bulgaria 9 

Tsjekkia 7,1 

Danmark 3,9 

Tyskland 10,3 

Estland 5,9 

Irland 4,5 

Hellas 8,9 

Spania 8,5 

Frankrike 8,9 

Italia 6,8 

Kypros 4,6 

Latvia 7 

Litauen 5,8 

Luxemburg 4,6 

Ungarn 7,5 

Malta 6,9 

Nederland 4,4 

Østerrike 4,8 

Polen 13,9 

Portugal 8,6 

Romania 7,3 

Slovenia 6 

Slovakia 13,5 

Finland 7,7 

Sverige 7,1 

Storbritannia 5,4 

Norge 3,4 
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Vedlegg 4 

Tabell som viser tall på BNP for landene i analysen.  

 

Land             BNP 

Belgia 117 

Bulgaria 37 

Tsjekkia 81 

Danmark 124 

Tyskland 115 

Estland 64 

Irland 146 

Hellas 93 

Spania 103 

Frankrike 108 

Italia 106 

Kypros 99 

Latvia 55 

Litauen 56 

Luxemburg 257 

Ungarn 62 

Malta 79 

Nederland 135 

Østerrike 125 

Polen 50 

Portugal 80 

Romania 38 

Slovenia 86 

Slovakia 63 

Finland 115 

Sverige 125 

Storbritannia 123 

Norge 182 
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