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et valg i blinde? F
Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i 
arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg
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Ut dan nings øko no mer har i lang tid for søkt å tall fes te 
den øko no mis ke av kast nin gen av ut dan ning.1 Det te har 
vist seg å være et van ske lig pro blem, si den de som ven ter 
høy av kast ning av ut dan ning, i stør re grad tar høy ere 
ut dan ning, og dis se for vent nin ge ne er som of test ikke 
ob ser ver ba re. Den van lig ste an ta kel sen blant øko no

1. Card (1999) gir en over sikt over den ne lit te ra tu ren.

mer er at for vent nin ge ne er ra sjo nel le, i den for stand at 
de er for vent nings ret te be tin get på in for ma sjo nen som 
er til gjen ge lig. Ofte gjø res det også en an ta kel se om at 
ak tø re ne har til strek ke lig in for ma sjon til at es ti ma te ne 
kor re spon de rer full sten dig med vir ke lig he ten. Manski 
(1993) dis ku te rer det uri me li ge i sli ke for ut set nin ger 
når det gjel der ung doms ut dan nings valg. Ung dom men 
står over for et in fe rens pro blem som er gan ske likt det 
ut dan nings øko no mer står over for: Hvor dan skal ob ser
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Sammendrag
15/16-år in ger i Nor ge gjør et valg som har sto re kon-
se kven ser for de res inn tekt i ar beids mar ke det: De 
vel ger om de skal ta yr kes fag lig el ler all menn fag lig 
ret ning på vi de re gå en de sko le. Dis se val ge ne vil 
igjen kun ne leg ge tun ge fø rin ger for vi de re ut dan-
nings valg og yr kes valg. Et vik tig spørs mål er der for 
hvor mye den ne al ders grup pen vet om ar beids mar-
ke det og der med også mu li ge kon se kven ser av val-
get de gjør. Vi har stu dert et re pre sen ta tivt ut valg 

ung dom i Ber gen året før de gjør det te val get. Vi 
har spurt dem om hva de vet om inn tekts for skjel-
ler i ar beids mar ke det, samt hvor mye høy inn tekt 
be tyr når de ten ker på hvil ken jobb de skal øns ke 
seg i fram ti den. Til tross for at ni en de klas sin ge ne 
rap por te rer at høy inn tekt be tyr mye for hvil ken 
jobb de vil øns ke seg i fram ti den, ser de ut til å vite 
lite om hvil ke ut dan nings- og yr kes valg som vil gi 
dem mu lig he ten til høy inn tekt.

Det er knyttet store økonomiske utfordringer til fremtidens helse-
vesen, men andre problemstillinger vil også stå sentralt i tiden som 
kommer: demografiske og epidemiologiske endringer, teknologiske 
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va sjo ner av et tverr snitt av lønn og ut dan nings ni vå er 
om set tes i an slag på den re el le av kast nin gen av ut dan
ning for et in di vid (el ler en grup pe)? Manski kom men
te rer sar kas tisk at «Having witnessed the struggles of 
econometricians to learn the re turn to schooling, I find 
it difficult to accept the proposition that adolescents 
are endowed with this knowledge» (Manski 1993:49). 
Manski har tatt til orde for at øko no mer i stør re grad 
bør be om sub jek ti ve sann syn lig he ter om fram ti di ge 
og kon tra fak tis ke ut fall i spør re un der sø kel ser og eks
pe ri men ter (Manski 2004).

Nå er det ikke tri vi elt å va li de re om sub jek ti ve sann
syn lig he ter er ra sjo nel le be tin get på den til gjen ge li ge 
in for ma sjo nen, si den det er van ske lig å måle hva ak tø
rer har ob ser vert. Det er der imot mu lig å vur de re om 
den in for ma sjo nen ak tø rer me ner å ha, kor re spon de rer 
med kjen te arbeidsmarkedsfakta. Betts (1997) spur te et 
ut valg på stu den ter ved Uni ver si ty of Ca li for nia i San 
Die go om hva de kjen te til om lønns sat ser og inn tek ter 
for for skjel li ge ut dan nings felt og ni vå er. Han fant sto re 
for skjel ler i hva stu den te ne trod de om lønns for skjel ler, 
men at gjen nom snit tet av det de rap por ter te, var for
bau sen de rea lis tisk, spe si elt blant stu den ter som nær
mer seg av slut ning av stu die lø pet. En svak het ved den ne 
stu di en er at den ser på eld re stu den ter ved et svært godt 
ame ri kansk uni ver si tet, en spe si elt se lek tert grup pe. 
Jen sen (2010) ser på hva åt ten de klas sin ger i Den do mi
ni kan ske re pu blikk tror om av kast ning av ut dan ning, 
og fin ner at de i li ten grad tror ut dan ning løn ner seg, 
selv om de fak tis ke lønns for skjel le ne mel lom de med 
og uten vi de re gå en de ut dan ning er høye. Han vi ser også 
at hva ung dom men tror om av kast nin gen av ut dan ning, 
er svært re le vant for de res ut dan nings valg, gjen nom et 
felt eks pe ri ment hvor noen sko ler trek kes til fel dig til å 
få in ten siv in for ma sjon om av kast nin gen av ut dan ning. 
Ele ve ne på sko le ne hvor det blir in for mert mer in ten
sivt om den øko no mis ke av kast nin gen av ut dan ning, 
vur de rer sin egen po ten si el le av kast ning som høy ere, 
og de full fø rer vi de re gå en de ut dan ning i stør re grad 
enn på kon troll sko le ne.

Norsk ung dom må al le re de på ung doms sko len ta 
stil ling til om de vil søke seg til all menn el ler yr kes
fag lig spe sia li se ring på vi de re gå en de sko le. Kan skje 
kun ne en ven te at i et in for ma sjons sam funn som det 
nor ske har ung dom bed re kjenn skap til ut dan ning og 
ar beids mar ke det enn i Den do mi ni kan ske re pu blikk, 
men på den and re si den har råd giv nings funk sjo nen i 

norsk sko le ofte fo ku sert på so si al pe da go gis ke as pek
ter hel ler enn ar beids mar ke det (se for eks em pel Øst
lie 2004). Der for vil vi i den ne ar tik ke len fo ku se re på 
hva slags kjenn skap nor ske ung doms sko le ele ver har til 
lønns for skjel le ne i det nor ske ar beids mar ke det. Vi vi ser 
re sul ta ter fra et stort forsk nings pro sjekt på et re pre
sen ta tivt ut valg 14–15år in ger i Ber gen, hvor vi som del 
av et eks pe ri ment kun ne gi ele ve ne øko no mis ke in sen
ti ver til å sva re rik tig på spørs mål om ar beids mar ke det 
(for å sik re at de tok opp ga ven al vor lig) sam ti dig som 
vi kun ne bru ke van li ge eks pe ri men tel le me to der for 
å måle pre fe ran ser og fer dig he ter. I den ne ar tik ke len 
vi ser vi at inn tekt ser ut til å være av be tyd ning for ele
ve ne, vi dis ku te rer hva de vet om inn tekts for skjel le ne 
i det nor ske ar beids mar ke det, og vi for sø ker å re la te re 
det te til fer dig he ter og pre fe ran ser.

Ar tik ke len er or ga ni sert som føl ger. Først be skri ves 
forsk nings pro sjek tet i del 1. Vi de re be skri ver vi hvil ke 
egen ska per ved en jobb som er av be tyd ning for ung
dom me ne, i del 2. Der et ter dis ku te rer vi i del 3 hva 
ni en de klas sin ge ne vet om inn tekts for skjel ler, før vi 
kon klu de rer i del 4.

1. forSkningSproSjektet
Vi gjen nom før te et eks pe ri ment ved Nor ges Handels
høyskole (NHH) i ap ril 2011. Gjen nom eks pe ri men tet 
fikk vi sam let inn data som be skri ver de res pre fe ran ser 
til knyt tet risikotaking, tål mo dig het, kon kur ran se vil lig
het, per son lig het og so sia le hen syn i si tua sjo ner som 
in vol ve rer de ling av res sur ser. Som del av eks pe ri men
tet gjen nom før te vi også en spør re un der sø kel se der vi 
fikk hen tet inn in for ma sjon om tids bru ken de res samt 
hvil ken kunn skap de har om inn tekts for hold i det nor
ske ar beids mar ke det, og hva de sy nes er vik ti ge as pek ter 
ved en jobb. Det er de to sist nevn te ele men te ne knyt tet 
til ar beids mar ke det vi fo ku se rer på i den ne ar tik ke len.

For å få et re pre sen ta tivt ut valg av al ders grup pen 
trakk vi et til fel dig ut valg sko ler i Ber gen kom mu ne, en 
kom mu ne som langs ob ser ver ba re di men sjo ner er gan
ske re pre sen ta tiv for den nor ske be folk nin gen (se Cap
pe len mfl. 2010 for en dis ku sjon av det te). Sko le ne ble 
truk ket ut med sann syn lig he ter som var pro por sjo na le 
med an tall ele ver de had de på ung doms sko le trin net. I 
alt in vi ter te vi el le ve sko ler, to sko ler var først vil li ge, 
men måt te trek ke seg på grunn av prak tis ke pro ble mer 
i un der vis nings plan leg gin gen. Vi in vi ter te to klas ser 
fra hver av sko le ne. Vi øns ket å in vi te re ele ver nært 
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opp til de res før s te vik ti ge ut dan nings valg, men før de 
had de bun det seg til et ut fall, og valg te der for å in vi te re 
ele ver i ni en de klas se.

Alle ele ve ne i de ut valg te klas se ne fikk en spe si ell 
in vi ta sjon til sendt.2 Del ta kel se var fri vil lig, og både ele
ve ne og de res for eld re måt te god kjen ne del ta kel se. Del
ta kel sen var høy: av 603 in vi ter te ele ver (på ni sko ler) 
valg te 524 å del ta, som gir oss en gjen nom snitt lig delta
kelsesrate blant de in vi ter te ele ve ne på 87 pro sent, og 
på in gen sko le var deltakelsesraten un der 70 pro sent.3 
Vi vur de rer det te som en svært god deltakelsesrate. I 
til legg had de vi en pilotsesjon med ele ver fra en sko le 
uten for Ber gen kom mu ne for å tes te vår eks pe ri men
tel le de sign, vi rap por te rer ikke data fra pilotsesjonen 
i den ne ar tik ke len. Si den ni en de klas se er ob li ga to risk 
i Nor ge og de fles te in vi ter te del tok, an ser vi ut val get 
vårt for å være re pre sen ta tivt for be folk nin gen i Ber gen. 
Ele ve ne fyl ler 15 år i lø pet av 2011, og på eksperiment
tidspunktet (ap ril) rap por ter te litt un der en tre del av 
del ta ker ne å ha fylt 15 år.

For å sik re kon troll over den eks pe ri men tel le si tua
sjo nen ble alle del ta ker ne frak tet i buss til NHH. Det var 
i gjen nom snitt 52 ele ver i hver se sjon, og hver se sjon 
var te i cir ka to ti mer. Ved av slut ning av eks pe ri men tet 

2. Det vis te seg at for skjel ler i sko le nes or ga ni sa sjon gav oss noe va
ria sjon i hvor man ge in vi ta sjo ner vi send te per sko le. Vi send te i snitt 
67 in vi ta sjo ner på hver sko le (stan dard av vik 18,6) og fikk i snitt 58,2 
del ta ke re (med stan dard av vik 15,2) fra hver sko le.
3. En del ta ker ble fulgt av en jour na list og er fjer net fra da ta ma te ria let, 
slik at sei ne re fi gu rer og ta bel ler er ba sert på 523 del ta ke re.

fikk del ta ker ne en kon vo lutt med be ta ling for de insen
tiverte de le ne av eks pe ri men tet som kun ne av slut tes 
på eksperimentdagen. Ut be ta lings pro se dy ren sik ret 
ano ny mi tet slik at in gen in vol ver te kun ne as so sie re 
ut be ta lings be løp med en kelt del ta ke re, og det te ble 
for klart for del ta ker ne på for hånd.

2. Hvilke egenSkaper er viktige for 
Hvilken jobb ungdommer ønSker Seg?

For å være sik re på at det gir me ning å fo ku se re på hva 
ele ve ne tror om lønns for skjel ler i ar beids mar ke det, 
stil te vi også en se rie spørs mål om hva de opp fat ter som 
vik ti ge egen ska per ved job ber de kan ten ke seg i fram
ti den. Vi ba dem vur de re «høy inn tekt», «mye fri tid», 
«spen nen de ar beids opp ga ver», «godt ar beids mil jø», 
«være sam funns nyt tig», «li ten sjan se for å mis te job
ben» og «høy sta tus». Fi gur 1 vi ser en over sikt over gjen
nom snitt lig vur de ring. Vi ser at ni vå et lig ger høyt, slik at 
alle dis se egen ska pe ne ser ut til å være be tyd nings ful le 
når ung dom me ne ten ker på hvil ken jobb de øns ker å ha 
i fram ti den. Vi ser også at både ar beids mil jø og spen
nen de ar beids opp ga ver vur de res som vik ti ge re enn høy 
inn tekt, men inn tekt vur de res som klart vik ti ge re enn 
sta tus, fri tid og hvor vidt ar bei det er sam funns nyt tig.

Ung dom me ne me ner selv at høy inn tekt er av stor 
be tyd ning når de ten ker på hvil ken jobb de øns ker å 
ha i fram ti den. Gitt be tyd nin gen ele ve ne gir lønns ni vå, 
bur de det være høyst re le vant for dem å være ori en tert 
om inn tekts ni vå ene knyt tet til for skjel li ge ut dan nings 
og yr kes valg.

«Fi gur 1 Vur de ring av egen ska per ved 
jobb, spørs må let var «Hvor mye be tyr 
dis se for skjel li ge tin ge ne for deg når 
du ten ker på hvil ken jobb du kun ne 
ten ke deg i fram ti den (ska la en går fra 1 
til 7, hvor 1 be tyr ‘in gen ting’ og 7 be tyr 
‘svært mye’)». Fi gu ren vi ser gjen nom
snitt lig vur de ring (med stan dard feil).» 
on page 47

fi gur 1 Vur de ring av egen ska per ved jobb, spørs må let var «Hvor mye be tyr dis se for skjel li ge tin ge ne for deg når du ten ker på hvil ken jobb 
du kun ne ten ke deg i fram ti den (ska la en går fra 1 til 7, hvor 1 be tyr ‘in gen ting’ og 7 be tyr ‘svært mye’)». Fi gu ren vi ser gjen nom snitt lig vur de ring 
(med stan dard feil).
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3. Hva vet ungdommene om 
inntektSforSkjellene?

For å un der sø ke kjenn ska pen ele ve ne har til inn tekts
mu lig he te ne i ar beids mar ke det, stil te vi dem fire spørs
mål knyt tet til ut dan nings re la ter te inntektsulikheter i 
Nor ge. Fi gur 2 vi ser for de lin gen av ele ve nes svar på de 
fire spørs må le ne. For å sik re at del ta ker ne tok opp ga ven 
al vor lig, gav vi dem 10 kr per rik tig svar. Fa si ten har vi 
tatt fra Sta tis tisk sen tral by rås sta tis tikk (Kir ke bø en 
2010). Spørs må le ne er ment å fan ge opp for skjel li ge 
di men sjo ner ved ulik he ter i ar beids li vet og hvor dan de 
for hol der seg til ut dan nings valg. Vi stil ler der for spørs
mål om all menn i for hold til yr kes fag lig vi de re gå en de, 
kort i for hold til lang ut dan ning, og for hol det mel lom 
høyt og lavtlønnede in nen for ut dan nings ni vå (vi de
re gå en de og høy sko le/uni ver si tet).

De som har tatt all menn ret ning tje ner i gjen nom
snitt 55 pro sent mer enn dem som har tatt yr kes fag lig 

ret ning. Det er få (ca. 5 pro sent) som sva rer helt rik tig 
på det te spørs må let. Det te er kan skje ikke vel dig uro
vek ken de si den der er 11 al ter na ti ver å vel ge fra. Det som 
der imot er slå en de, er at så man ge som 45 pro sent av 
ele ve ne me ner at de med yr kes fag lig ret ning tje ner like 
mye som el ler mer enn dem med all menn fag lig ret ning.

Et as pekt som skil ler all menn og yr kes fag lig stu die
ret ning, er mu lig he ten til å ta høy ere ut dan ning et ter 
endt vi de re gå en de. Selv om det fin nes mu lig he ter for 
det te også for man ge av dem med yr kes fag lig ret ning, 
gjen nom en ten å ta på byg ning el ler vi de re ut dan ning 
in nen et av yr kes fa ge ne, er mu lig he te ne for vi de re 
ut dan ning mye stør re et ter endt all menn vi de re gå
en de ut dan ning. Vi spur te der for også ele ve ne om de 
tror at en per son med fem års eks tra ut dan ning tje ner 
mer el ler mind re enn en per son uten, når de beg ge er 
40 år. På det te spørs må let, traff ele ve ne mye bed re. Den 
stør ste grup pen sva rer helt rik tig, nem lig at de med 

«Fi gur 2 Kjenn skap til lønns for skjel ler. Spørs må le ne var: «1) Tror du en per son som vel ger all
menn fag, ty pisk en der opp med å tje ne mer el ler mind re enn en per son som vel ger yr kes fag, når 

de beg ge er før ti år? 2) Tror du en per son med fem år eks tra ut dan ning et ter vi de re gå en de ty pisk 
tje ner mer el ler mind re enn en per son som vel ger å gå rett ut i ar beid et ter vi de re gå en de, når de 

beg ge er før ti år? 3) Tror du en per son med ju rist ut dan ning ty pisk tje ner mer el ler mind re enn 
en per son med sy ke plei er ut dan ning, når de beg ge er før ti år? 4) Tror du en per son med elektri

kerutdanning ty pisk tje ner mer el ler mind re enn en per son med fri sør ut dan ning, når de beg ge er 
før ti år?» Del ta ker ne fikk 10 kr for hvert rik tig svar. Kor rekt svar er mar kert med en ver ti kal lin je. 

Fa si ten er tatt fra Kir ke bø en (2010).» on page 48

fi gur 2 Kjenn skap til lønns for skjel ler. Spørs må le ne var: «1) Tror du en per son som vel ger all menn fag, ty pisk en der opp med å tje ne mer 
el ler mind re enn en per son som vel ger yr kes fag, når de beg ge er før ti år? 2) Tror du en per son med fem år eks tra ut dan ning et ter vi de re gå en de 
ty pisk tje ner mer el ler mind re enn en per son som vel ger å gå rett ut i ar beid et ter vi de re gå en de, når de beg ge er før ti år? 3) Tror du en per son 
med ju rist ut dan ning ty pisk tje ner mer el ler mind re enn en per son med sy ke plei er ut dan ning, når de beg ge er før ti år? 4) Tror du en per son med 
elektrikerutdanning ty pisk tje ner mer el ler mind re enn en per son med fri sør ut dan ning, når de beg ge er før ti år?» Del ta ker ne fikk 10 kr for hvert 
rik tig svar. Kor rekt svar er mar kert med en ver ti kal lin je. Fa si ten er tatt fra Kir ke bø en (2010).
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5 års eks tra ut dan ning tje ner 45 pro sent mer. Kun 18 
pro sent me ner at de uten den eks tra ut dan ning tje ner 
like mye som el ler mer enn dem med eks tra ut dan ning.

I den off ent li ge de bat ten i Nor ge, blir noen yr ker til 
sta dig het truk ket fram som «høyt lønns yr ker», mens 
and re blir truk ket fram som «lavtlønnsyrker». Ju ris
ter er et eks em pel på en grup pe som trek kes fram som 
høyt løn net, mens sy ke pleie re blir truk ket fram som et 
lavtlønnete. Det te stem mer også med sta tis tik ken som 
vi ser at en ju rist i gjen nom snitt tje ner mer enn 90 pro
sent mer enn en sy ke plei er. Vi spur te del ta ker ne om 
de tror at en per son med ju rist ut dan ning ty pisk tje ner 
mer el ler mind re enn en per son med sy ke plei er ut dan
ning når de beg ge er før ti år. Selv om fler tal let me ner at 
ju ris te ne tje ner mer enn sy ke plei er ne, så men te hele 
36 pro sent at en sy ke plei er tje ner mer enn el ler det 
sam me som en ju rist. Det te in di ke rer at nor ske ni en
de klas sin ger ikke vet mye om hvil ke inntektsulikheter 
som fin nes i det nor ske ar beids mar ke det.

Ung doms sko le ele ve ne står ikke bare over for et valg 
om de vil ta yr kes fag lig el ler all menn stu die ret ning. 
De som vel ger yr kes fag lig ret ning, vel ger også hvil ket 
yr kes fag de øns ker å ta, og det er be ty de li ge lønns for
skjel ler også mel lom per so ner med uli ke yr kes fag li ge 
ut dan nin ger. Det sis te spørs må let vi spur te knyt tet til 
inn tekts ulik het var om de tror at en per son med elek
trikerutdanning ty pisk tje ner mer el ler mind re enn en 
per son med fri sør ut dan ning. Det rik ti ge sva ret er her at 
en elek tri ker i gjen nom snitt tje ner 45 pro sent mer enn 
en per son med fri sør ut dan ning. Her svar te 44 pro sent 
at en per son med fri sør ut dan ning tje ner mer el ler like 
mye som en med elektrikerutdanning.

En kan lure på om det er noen sy ste ma tikk i hvem 
som er godt in for mert om ulik he te ne i ar beids mar ke det. 
Vi kan re la te re kunn skaps ni vå et de res til hvor dan de 
opp før te seg i and re de ler av eks pe ri men tet de tok del 
i. Spe si elt er vi in ter es sert i om kunn ska pe ne om ulik
he ter hen ger sam men med fer dig he ter ele ve ne tre nes i 
på sko len (grunn leg gen de arit me tikk fer dig he ter) el ler 
med pre fe ran ser som har be tyd ning for de øko no mis ke 
kon se kven se ne knyt tet til be slut nings ta king (ri si ko og 
tidspreferanser). I noen grad vil tål mo dig het også være 
noe en fo ku se rer på i sko len, for eks em pel ved å sit te i 
ro og job be med opp ga ver, slik at det er ikke helt tet te 
skott her. I til legg sjek ker vi om de som opp gir å være 
mest opp tatt av lønn, er bed re in for mert om for skjel ler 
i lønn for uli ke ut dan nin ger og yr ker.

Un der veis i eks pe ri men tet ba vi del ta ker ne leg ge 
sam men fire til fel di ge tall mel lom 1 og 20 så man ge 
gan ger de klar te i to gan ger tre mi nut ter. De res be ta ling 
fra eks pe ri men tet ble be stemt av hvor man ge rik ti ge 
sum mer de klar te å reg ne. In sen ti ve ne va ri er te litt mel
lom in di vi der (be stemt av både egen og and res at ferd), 
uten at det ser ut til å ha hatt noen vik tig be tyd ning for 
pro duk ti vi te ten. I gjen nom snitt tjen te del ta ker ne 42 kr 
i den ne de len av eks pe ri men tet med i gjen nom snitt 
22 rik ti ge sum mer. Det te er en en kel opp ga ve i lys av 
ma te ma tik ken ele ve ne tre ner på sko len, og den tes ter 
kan skje nøy ak tig het og kog ni tiv ut hol den het mer enn 
den tes ter ma te ma tis ke fer dig he ter.

Vi øns ket også å måle ri si ko vil lig het og be nyt tet et 
stan dard prislisteformat hvor del ta ker ne valg te mel lom 
et sik kert be løp (75 kr) og et lot te ri mel lom in gen ting og 
150 kr, hvor sann syn lig he ten for å vin ne 150 kr va ri er te 
fra 25 pro sent til 75 pro sent i 5prosentintervaller (et 
av val ge ne ble truk ket til ut be ta ling). I teo ri en er det 
op ti malt å vel ge et nivå på sann syn lig he te ne slik at en 
all tid vel ger lot te ri et over den ne sann syn lig he ten og 
all tid vel ger det sik re ut fal let un der. I prak sis gjor de 
man ge av del ta ker ne til sy ne la ten de in kon si sten te valg, 
og vi må ler ri si ko vil lig het ved hvor man ge av al ter na
ti ve ne de be stem te seg for i lot te ri et.

For å måle tidspreferanser gav vi del ta ker ne val get 
mel lom et be løp på ett tids punkt og et høy ere be løp 
der som de ven tet til et sei ne re tids punkt. Det var tre 
uker mel lom tids punk te ne, med start en ten eksperi
mentdagen el ler tre uker sei ne re (det te gjor de det nød
ven dig med to be søk på sko le ne et ter eks pe ri men tet 
for å av slut te ut be ta lin ge ne). På det tid li ge tids punk
tet kun ne del ta ker ne vel ge 50 kr, men om de ven tet, 
va ri er te be lø pet fra 51 til 100 kr (i øken de in ter val ler). 
Også her var det et al ter na tiv som ble truk ket til ut be
ta ling (for hver start da to), og vi må ler tål mo dig het ved 
hvor man ge gan ger de valg te å ven te på den sei ne re 
ut be ta lin gen.

En kun ne kan skje ven te at de som ut tryk te at inn tekt 
var vik tig for ut dan nings og yr kes valg, også var bed re 
in for mert om fak tis ke inn tekts for skjel ler i ar beids li
vet. Vi bru ker skå ren del ta ker ne ga på spørs må let om 
hvor vidt «høy inn tekt» er en vik tig egen skap ved en 
jobb til å se på det te.

Mens arit me tikk er en fer dig het som tre nes på sko
len, og som er di rek te re le vant i man ge sam men hen ger, 
er ri si ko vil lig het og tål mo dig het ikke noe sko len tre ner 
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ele ver i (an net enn ev. svært in di rek te). Samtidig er det 
klart at det te er pre fe ran ser som har stor be tyd ning 
for øko no mis ke valg og livsutfall, og vi kan ten ke på 
det te som mål på evne til å ta be slut nin ger som vil gi 
lang sik tig høy vel ferd.

For å opp sum me re kjenn ska pen til ulik he ter i 
ar beids mar ke det i et kon ti nu er lig mål tar vi ut gangs
punkt i hvor man ge punk ter på ska la en del ta ker ne 
måt te ha flyt tet sva ret sitt for å treff e fa si ten, og vi sum
me rer den ne av stan den over de fire spørs må le ne. Vi 
stan dar di se rer ved å trek ke fra gjen nom snit tet og dele 
på stan dard av vi ket, og gjør sam me stan dar di se ring for 

arit me tikk fer dig he ter, ri si ko og tålmodighetsmålene 
samt be tyd nin gen de leg ger på inn tekt.

I ta bell 1 vi ser vi re gre sjo ner hvor vi for sø ker å for
kla re kjenn ska pen til ulik he ter i ar beids mar ke det med 
noen bakgrunnsvariable som kan ten kes å ha be tyd ning, 
og hen holds vis fer dig he te ne og pre fe ran se ne som de ble 
målt i eks pe ri men tet. Det mest slå en de med ta bell 1 er at 
kjenn ska pen til ulik he ter i ar beids mar ke det ser ut til å 
være vel dig svakt re la tert til noe av det vi kan måle. For 
eks em pel fin ner vi hel ler ikke at de som leg ger stor vekt 
på inn tekt i sitt valg, er bed re ori en tert om inn tekts
for skjel ler mel lom ut dan nings og yr kes grup per. Med 

ta bell 1 I ta bel len er ut fal let kjenn skap til ar beids mar ke det, målt som for klart i teks ten, ska lert slik at gjen nom snit tet er null og stan dard-
av vi ket er én, og høy ere tall be tyr bed re kjenn skap. Arit me tikk fer dig he ter, ri si ko vil lig het, tål mo dig het og lek se hjelp fra for eld re (ti mer i uka) 
er også målt stan dar di sert med gjen nom snitt null og stan dard av vik én. Kjønn og al der i ap ril er selv rap por tert fra eks pe ri men tet og målt som 
in di ka tor va ri ab le. Stan dard feil i paranteser (* be tyr sig ni fi kant med p-ver di mind re enn 0,10).

(1) (2) (3) (4) (5)

Arit me tikk fer dig he ter skår 0,069 0,057

(0,044) (0,045)

Ri si ko vil lig het skår –0,075* –0,075*

(0,044) (0,044)

Tålmodighetsskår 0,076* 0,072

(0,044) (0,044)

Be tyd ning av høy inntektsskår 0,039 0,033

(0,044) (0,044)

Jen te 0,149* 0,131 0,138 0,143 0,155*

(0,088) (0,088) (0,088) (0,088) (0,088)

15 år i ap ril –0,031 –0,021 –0,039 –0,035 –0,026

(0,093) (0,094) (0,093) (0,093) (0,093)

Lek se hjelp for eld re –0,053 –0,065 –0,057 –0,063 –0,055

(0,044) (0,044) (0,044) (0,044) (0,044)

Kon stant –0,062 –0,057 –0,055 –0,059 –0,068

(0,067) (0,067) (0,067) (0,067) (0,067)

N 523 523 523 523 523

R2 0,013 0,014 0,014 0,010 0,024
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unn tak av at jen ter ser ut til å ha litt bed re kjenn skap 
til ulik he te ne enn gut te ne, og at de mest ri si ko vil li ge 
kan skje har mind re kjenn skap, er de and re va ri ab le ne 
ikke sig ni fi kan te på et 10 pro sents sig ni fi kans ni vå. Det 
ser hel ler ikke ut som det te er for di det er for lite styr ke 
på grunn av et lite ut valg – den mar gi nalt sig ni fi kan te 
ne ga ti ve sam men hen gen mel lom ri si ko vil lig het og 
kjenn skap til ulik he ter er li ten: Et stan dard av vik i ri si
ko vil lig het be tyr bare 7,4 pro sent av et stan dard av vik i 
kjenn skap til ulik he ter, en li ten eff ekt. Standardfeilene 
på arit me tikk fer dig he ter og tål mo dig het be tyr at vi også 
kan av vi se at det te er fak to rer som kan for kla re mye av 
for skjel le ne i kjenn skap til ulik he ter.4

4. konkluderende kommentarer
Ar tik ke len vi ser re sul ta ter fra et forsk nings pro sjekt i 
at ferds øko no mi. Vi har gjen nom en stu die av nor ske 
ni en de klas sin ger vist to brudd på stan dard for ut set nin
ger i de enk les te øko no mis ke mo del le ne. For det før s te 
er det ikke slik at ele ve ne ser på inn tekts mu lig he ter som 
det vik tig ste ved fram ti di ge job ber, både ar beids mil jø og 
spen nen de ar beids opp ga ver blir vur dert som vik ti ge re. 
For det and re har vi vist at ung doms sko le ele ver har 
vel dig ufull sten dig in for ma sjon om ar beids mar ke det 
og inn tekts for skjel ler så sent som året før de skal gjø re 
det vik ti ge val get mel lom yr kes fag lig og all menn fag lig 
stu die ret ning på vi de re gå en de. Det ser ut til at ung dom
me ne kjen ner til at eks tra ut dan ning gir eks tra inn tekt, 
men det er man ge, nær me re be stemt 45 pro sent, som 

4. Vi har gjort ana ly sen også på en kelt spørs må le ne i fi gur 1 i til legg til 
den sam men sat te skå ren uten at det gir and re kon klu sjo ner.

ikke vet at en per son som vel ger yr kes fag lig ret ning 
på vi de re gå en de ty pisk tje ner mind re enn en per son 
som vel ger all menn ret ning. Vi de re ser det ut til at de 
fles te ung dom me ne un der vur de rer inn tekts ulik he
ten mel lom uli ke yr kes grup per, som mel lom ju ris ter 
og sy ke pleie re og mel lom elek tri ke re og fri sø rer. Våre 
for søk på å se om kjenn ska pen til ulik he ter i ar beids
mar ke det er kor re lert med fer dig he ter og pre fe ran ser, 
vi ser at dis se må le ne i lite grad kan for kla re gra den av 
kjenn skap til ar beids mar ke det, og at kjenn skap til ulik
he ter i ar beids mar ke det fan ger opp noe an net.

Våre re sul ta ter be kref ter be kym rin gen hos Manski 
(1993) om at ung dom ofte har va rie ren de kjenn skap til 
hvor dan ut dan ning løn ner seg, og an ty der, si den ele
ve ne fak tisk me ner at inn tekt er av be tyd ning, at mer 
in for ma sjon om inntektsulikheter i ar beids mar ke det 
bur de nå dem før de sø ker seg til stu die ret ning. Det te 
kun ne for eks em pel skje gjen nom at råd giv nin gen på 
nor ske ung doms sko ler i stør re grad la vekt på øko no
mis ke fak to rer enn den tra di sjo nelt har gjort. m

Vi er takk nem lig for hjelp til gjen nom fø rin gen av eks pe ri
men tet fra sko le le de re og læ re re på sko le ne som var med 
på eks pe ri men tet, og for ut mer ket forsk nings støt te fra 
Eli B.S. Bergs mark, Da ni el Bern stein, Es pen Bolghaug, 
An dre as T. En gel sen, Kas per T. Fellkjær, Se bas ti an Fest, 
Sig ve Gar sjø, In gar Haa land, Siri Ka møy, ViVi Ton Nu, 
Kris tin Or set, Hen rik Reig stad, Kris tin Ris vand Mo, Mari 
Sak ke stad, Wil helm E.M. Thor ne, Jo han ne A. Wik, Kris
tina Øy ste se og Sil je Ås nes. Eks pe ri men tet ar tik ke len 
ba se rer seg på, er støt tet av Forsk nings rå det, pro sjekt 
nr. 185831.
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