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12 prosent    
     av alle innvandrere 

her til lands var i 2005-2007 fattige 
når vi defi nerer fattigdom som 
lav inntekt over en treårsperiode. 
Dette er en nedgang fra 19 pro-
sent i 1993-1995, og skyldes først 
og fremst høyere lønnsinntekter. 
Andelen fattige i befolkningen for 
øvrig gikk ned fra 3 til 2 prosent i 
samme periode. Likevel opplever 
mange innvandrere vedvarende 
fattigdom. 

Les mer om fattigdom blant inn-
vandrere i Manudeep Bhuller og 
Rolf Aaberges artikkel på side 28.

8,8 millioner  
    barn under fem år

døde i 2008, og over halvparten av 
disse bodde i Afrika sør for Sahara. 
En billig og relativt effektiv me-
tode for å få ned dødeligheten er 
å vaksinere barna. For å få oversikt 
over hvor mange barn som dør, og 
hvilke grupper som er mest utsatt, 
er det viktig med god statistikk. 
Statistisk sentralbyrå jobber tett 
med blant annet det lokale statis-
tikkontoret i Malawi for å bedre 
tilgangen og kvaliteten på data. 

Les mer om vaksinering i Malawi i 
Vibeke Oestreich Nielsens artikkel 
på side 51.

76 kilo                           
                var gjennomsnittsvekten

for en vernepliktig i 2009. I vår nye 
spalte «skråblikk på statistikk» kan 
du lese at de vernepliktige stadig 
blir tyngre, og at vekten i løpet av 
de siste 15 årene har økt med tre 
kilo. Vernepliktige fra Oslo er let-
test, og de fra Nord-Trøndelag og 
Hedmark er tyngst. Høyden, deri-
mot, har stagnert på 1,80 meter 
siden 1980-tallet. 

Les mer i vår nye spalte, som 
denne gangen er skrevet av Julie 
Kjelvik, på side 48.
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Norge og Sverige er blant landene i verden der samboerskapet har lengst 
historie, og der denne samlivsformen er mest utbredt. Til forskjell fra de fleste 
andre land er samboerskap også mer likestilt med ekteskap. I dag er ett av fire 
samliv i Norge samboerskap, og så mange som ni av ti første samliv er sambo-
erskap. Samlivsformen har også bred aksept, og få nøler i dag med å fortelle 
sine foreldre at de er samboere.

Et særtrekk ved Norge og de andre skandinaviske landene er den høye ande-
len barn som fødes i samboerskap. Av kvinner som fikk sitt første barn i samliv 
i 2009, var noe over halvparten (51 prosent) samboere. At barn i så stor grad 
hører med i samboerskap, er en av flere faktorer som har fått enkelte forskere 
til å hevde at denne samlivsformen i Skandinavia langt på vei er uatskillelig 
fra ekteskap (se for eksempel Heuveline og Timberlake 2004). 

Med årene har dessuten samboere og gifte par blitt likestilt på en rekke 
områder. Dette gjelder særlig på det offentligrettslige området, men også på 
det privatrettslige området har samboerne med felles barn eller de som har 
bodd sammen en viss tid, fått mange av de samme rettighetene og pliktene 
som gifte par har. Men, fortsatt er det slik at samboerskap ikke automatisk gir 
samme økonomiske trygghet hvis en av partene dør, eller samlivet tar slutt 
(Noack 2010). 

I denne artikkelen bruker vi data fra to sammenliknbare spørreundersøkelser 
fra Norge og Sverige (se tekstboks om undersøkelsene) og spør om unge sam-
boere i de to landene mener å ha dårligere samlivskvalitet enn gifte par. Og 
gjelder det i så fall for alle samboere, også de som har planer om å gifte seg? 

Hvordan måler vi samlivskvalitet?
Til tross for at stadig flere velger samboerskap fremfor giftemål, og vi ser 
en større aksept for dette i flere land, viser flere studier at gifte gjennomgå-
ende føler seg mer forpliktet til og er mer fornøyde med samlivene sine enn 
samboere. Men, de aller fleste av disse studiene er fra USA, der samboerskap 
er mindre utbredt og gjennomgående mer kortvarige enn hos oss. Vi vet langt 
mindre om samboernes samlivskvalitet i Norge og Sverige der samboerskap 
er vanligere og på mange vis skiller seg mindre fra ekteskap. Kanskje er også 
forskjellene i samlivskvalitet mindre her? 

Opplevelse av samlivskvalitet bygger på svar på tre ulike spørsmål. Alle spørs-
målene er kun stilt til en av partene i parforholdet, det vil si intervjupersonen. 
Det ble for det første spurt om hvor forpliktende en oppfattet sitt eget samliv. I 
neste spørsmål ble det spurt om hvor fornøyd en var med forholdet. Det tredje 
spørsmålet gikk på om intervjupersonen selv eller partneren hadde vurdert å 

Kenneth Aarskaug Wiik 
og Turid Noack 

Samlivskvalitet blant samboere og gifte 

Hvem er mest fornøyd med samlivet? 
Norge og Sverige er land der samboerskap har en lang historie, og der denne samlivsfor-
men er mest utbredt. I dag er et av fire samliv her til lands samboerskap. Men også her er 
det forskjeller mellom samboere og gifte. Hvis vi sammenlikner samlivskvaliteten blant 
samboere og gifte, finner vi at unge samboere i alderen 25 til 35 år er minst fornøyd med 
samlivet sitt. Samboere med planer om å gifte seg med partneren er imidlertid like for-
nøyde som dem som allerede er gift. 

gjøre det slutt i løpet av det foregående året. Svarene på hvert av de tre spørs-
målene er analysert hver for seg.

Terskelen for å tilkjennegi mistrivsel i samlivet vil ventelig være høy i inter-
vjuer som dette. Poenget var imidlertid ikke å få et nøyaktig mål på grad av 
samlivskvalitet, men å se på hvordan opplevd samlivskvalitet varierte mellom 
de som er samboere, og de som er gift.   

Samboere mindre fornøyd med samlivet enn gifte …
Av de 2 923 personene i alderen 25- 35 år som er intervjuet i vårt datamateri-
ale, var over halvparten (55 prosent) samboere på intervjutidspunktet, mens 
de resterende var gift. Langt de fleste sier seg tilfredse med samlivet sitt slik 
det er målt her, men det er forskjeller mellom gruppene. 

I likhet med funn fra tidligere studier (se for eksempel Brown og Booth 1996; 
Hansen, Moum og Shapiro 2007; Nock 1995) finner også vi at samboerne 
jevnt over angir noe dårligere kvalitet på samlivene sine enn gifte (se figur 1). 
Forskjellen mellom samboere og gifte er særlig tydelig når de får spørsmål om 
de selv eller partneren har vurdert å flytte fra hverandre i løpet av året som 
har gått. Litt over én av fire (26 prosent) samboere har hatt slike planer, sam-
menliknet med noe over én av ti gifte (12 prosent). 

Samboerne anser seg også jevnt over mindre forpliktet til forholdet de lever 
i. Åtte av ti samboere (80 prosent) føler seg mer enn moderat forpliktet. Den 
tilsvarende andelen for gifte er ni av ti (91 prosent). Det er også en noe høy-
ere andel av de gifte (70 prosent) enn samboerne (63 prosent) som svarer at 
de er meget fornøyd med samlivet. 

… men ikke hvis de har ekteskapsplaner
Av samboerne oppga nesten én av fem (19 prosent) at de hadde planer om å 
gifte seg med partneren i løpet av de neste to årene, mens fire av fem sambo-
ere (81 prosent) enten ikke hadde slike ekteskapsplaner eller planla det på 
lengre sikt. 

Ikke uventet er samboere med ekteskapsplaner klart mer tilfredse med samli-
vet sitt enn samboere som hadde mer diffuse eller ingen ekteskapsplaner (se 
figur 2). Mens nærmere én av tre samboere uten ekteskapsplaner har snakket 
om å gjøre det slutt, gjelder det bare i overkant av én av ti av de gifte og av 
samboerne med planer om å gifte seg med hverandre innen to år (henholds-
vis 12 og 14 prosent).

På spørsmål om hvor fornøyde de var med samlivet, var det samboerne med 
ekteskapsplaner som skåret høyest. Nesten fire av fem samboere i denne 
gruppa er mer enn moderat fornøyd med samlivet, noe som ikke er så over-
raskende siden de har planer om å gifte seg. Men også gifte er i all hovedsak 
fornøyde med samlivet; syv av ti gifte rangerer sine egne samliv på kvalitets-
toppen. Til sammenlikning ser vi at i underkant av seks av ti (59 prosent) 
samboere uten planer om å gifte seg med samboeren er mer enn moderat 
fornøyd. 

De ble også spurt om hvor forpliktende de oppfattet samlivet. Igjen ser vi det 
samme mønsteret; samboere uten klare planer om å gifte seg føler seg mindre 
forpliktet til samlivet enn de to andre gruppene (gifte og samboere med ekte-
skapsplaner). 

Studien som presenteres i denne 
artikkelen, er basert på en artikkel i 
tidsskriftet Journal of Marriage and 
Family (Wiik, K.Aa., Bernhardt, E. og 
Noack. T. (2009): A study of com-
mitment and relationship quality in 
Sweden and Norway, Journal of Mar-
riage and Family, 71, 465-477). 

Figur 1. Egen vurdering av samlivskvalitet. 
Samboere og gifte. 25-35 år. 2003. 
Prosent

Prosent

Kilde: Fremtidsplaner, familie og samliv 2003,
Statistisk sentralbyrå og Familj och arbetsliv på
2000-talet, Statistiska centralbyrån.
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Figur 2. Egen vurdering av samlivskvalitet. 
Samboere med og uten ekteskapsplaner 
og gifte. 25-35 år. 2003. Prosent

Prosent

Kilde: Fremtidsplaner, familie og samliv 2003,
Statistisk sentralbyrå og Familj och arbetsliv på
2000-talet, Statistiska centralbyrån.
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Seleksjons- eller ekteskapseffekt? 
Vi kan altså utelukke at sammenhengen mellom type samliv og samlivskva-
litet skyldes noen av de andre variablene vi har inkludert i våre multivariate 
modeller. Men hva kan tenkes å ligge bak disse forskjellene mellom samboere 
og gifte? 

Forenklet sagt tenker vi oss to typer forklaringer, enten en seleksjonseffekt, 
eller at ekteskapet i seg selv bidrar til å knytte partene tettere sammen. Selek-
sjon kan slå ut på flere måter. En type seleksjonseffekt vil oppstå om samboere 
og gifte i utgangspunktet er forskjellige på andre områder, kjennetegn vi ikke 
har inne i vår analyse. Den opplevde samlivskvaliteten kan med andre ord på-
virkes av disse kjennetegnene og ikke av om en er samboer eller gift. Studier 
fra USA har for eksempel vist at samboere generelt er mer individualistiske og 
utradisjonelle (Smock 2000). Men dette er neppe like gyldig for samboerne i 
de skandinaviske landene, der samboerskap er mer utbredt og institusjonali-
sert enn i USA. 

Det er dessuten rimelig å anta at de som ikke er så tilfredse med samlivet, i 
større grad lar være å gifte seg. Noen ønsker kanskje å se hvordan samlivet 
utvikler seg, mens andre kanskje innerst inne har kommet til at forholdet på 
sikt ikke er liv laga, og er åpne for å finne seg en ny partner. Vår studie viser 
altså at samboere med planer om å gifte seg ikke er mindre tilfredse med 
samlivet enn dem som allerede er gift, noe som støtter en slik type seleksjons-
forklaring. 

En helt annen type forklaring er en såkalt «ekteskapseffekt». Det vil si at 
forskjellene mellom samboere uten planer om å gifte seg og gifte kan skyldes 
at ekteskapet er en kvalitativt forskjellig måte å leve sammen på. I det ligger 
det at det er giftermålet og ekteskapet som bidrar til å endre oppfatningen av 
samlivet. Underforstått at har du først gått til det skritt å gifte deg, så blir også 
målestokken for samlivskvaliteten annerledes.

Med de dataene vi har brukt her, kan vi ikke være sikre på om samboere og 
gifte er forskjellige på andre områder som også påvirker kvaliteten på samli-
vet, og at det er dette og ikke samlivstypen i seg selv som gjør at samboere og 
gifte er forskjellige. 

Samlivets kvalitet varierer også med alder og antall barn …
Hvor forpliktende et samliv oppleves, og hvor fornøyd en er med samlivet, 
varierer naturlig nok med andre forhold enn om man er samboer eller gift. 

Resultatene fra de tre logistiske regresjonsanalysene i tabell 1 viser for det 
første at kvinner og menn i alderen 33-35 år er mindre fornøyd med samlivet 
enn dem som er i midten av tjueårene, «alt annet likt». Videre ser vi at par 
der aldersdifferansen er mindre enn fem år, har høyere samlivskvalitet enn 
par der aldersforskjellen er større, mens kvinner rapporterer høyere grad av 
forpliktelse til samlivet enn menn. 

To eller flere felles barn gir økt odds for å være mer enn moderat forpliktet, 
mens det å ha ett eller flere barn reduserer oddsen for å være fornøyd med 
samlivet. Dersom partneren eller respondenten har ett eller flere barn fra et 
tidligere forhold, har de oftere hatt planer om å flytte fra hverandre.

Forskjellene består når vi tar hensyn til andre faktorer
Samboerne i vår undersøkelse er generelt yngre, har sjeldnere felles barn 
og har i gjennomsnitt bodd sammen i kortere tid enn gifte par. I tillegg har 
samboerne oftere enn de gifte erfaring fra ett eller flere tidligere samliv, og 
de bor oftere med en partner som har barn fra før. Samboerne er også mindre 
religiøse og har noe lavere utdanning og inntekt enn de gifte. Siden mange av 
disse faktorene også henger sammen med hvor fornøyd man er med samlivet 
(Hansen mfl. 2007), er det viktig å utelukke at forskjellene mellom samlivsty-
pene ikke skyldes disse forholdene. 

I tabell 1 har vi tatt høyde for en slik «kunstig» sammenheng mellom samlivs-
type og våre tre mål på samlivskvalitet (se tekstboks). Vi har med andre ord 
kontrollert for disse forholdene for å avgjøre om det er en reell sammenheng 
mellom samlivstype og tilfredsheten med samlivet. 

Resultatene fra disse analysene viser at forskjellene mellom samboere uten 
ekteskapsplaner og gifte består når vi tar høyde for disse andre forholdene 
som for eksempel alder, antall felles barn og samlivets varighet (se tabell 1). 
Sammenliknet med gifte har samboere uten konkrete ekteskapsplaner nesten 
tre ganger så høy oddsrate for å vurdere å flytte fra partneren. Oddsraten for 
å oppleve samlivet som mer enn moderat forpliktende og for å være mer enn 
moderat fornøyd er omtrent 60 prosent lavere for disse samboerne enn blant 
gifte. 

Samboere med planer om å gifte seg med partneren er, derimot, verken mer 
eller mindre fornøyd eller forpliktet til samlivet enn dem som allerede er gift 
(se tabell 1). 

Tabell 1. Resultater fra tre logistiske regre-
sjonsanalyser av tilbøyelighet til å være 
mer enn moderat forpliktet og fornøyd 
med samlivet eller å ha bruddplaner. 
Oddsrater1

Forpliktet  
til  

samlivet.  
(0=nei/ 

1=ja)

Fornøyd  
med  

samlivet.  
(0=nei/ 

1=ja)

Har hatt  
brudd- 
planer.  
(0=nei/ 

1=ja)

Samlivstype
Gift 1 1 1
Samboer med 
ekteskapsplaner − − −
Samboer uten 
ekteskapsplaner 0,4 0,4 2,9

Kontroll-
variabler. Alder
25-27 år 1 1 1

29-31 år − − −

33-35 år − 0,7 −
Partnerne er like 
gamle (+/- 5 år) − 1,3 −

Kvinne 1,3 − −

Varighet av 
samlivet
0-2 år 1 1 1

3-6 år − 0,7 1,5

7-9 år − 0,6 −

10 år eller mer − 0,5 −
Erfaring fra 
tidligere samliv − − −

Antall felles 
barn
Ingen barn 1 1 1

Ett barn − 0,7 −

To eller flere barn 1,5 0,8 −
Stebarn boende i 
husholdning − − 1,4
Planer om  
(flere) barn 1,5 1,4 0,7
Universitets-/
høgskoleutdannet − 0,8
Partnerne har likt 
utdanningsnivå − − 0,8
Har høy inntekt  
(> 350’ ) − − −
Partner har høy 
inntekt (> 350’ ) 1,5 1,2 −
Eier bolig 
sammen 1,3 − 0,7

Religiøs 1,7 − −

Land    

Norge 1 1 1

Sverige 2,3 1,6 −
1 I tabellen vises kun koeffisienter som er signifikante 
på 5 prosent-nivået eller lavere.

Kilde: Wiik, Bernhardt og Noack (2009).

Hvordan måle samlivskvalitet? 
I spørreskjemaene ble de responden-
tene som for tiden levde i et samliv 
(ekteskap eller samboerskap), bedt 
om å vurdere a) hvor forpliktet de 
var til samlivet, b) hvor fornøyd de 
var med samlivet. Et tredje spørsmål 
dreide seg om c) hvorvidt responden-
ten og/eller hans/hennes partner (så 
langt de visste) hadde vurdert å gjøre 
slutt i løpet av det foregående året. 
Spørsmål a) hadde en noe forskjellig 
ordlyd i den norske og svenske under-
søkelsen (se Wiik, Noack og Bern-
hardt (2009) for mer informasjon).

Vi rapporterer resultatene fra tre mul-
tivariate modeller der de avhengige 
variablene er fornøyd med samlivet 
(0=moderat til minst fornøyd, 1=mest 
fornøyd), forpliktet til samlivet (0=mo-
derat til minst forpliktet, 1=mest for-
pliktet) og bruddplaner (0=nei, 1=ja). 

Siden våre tre avhengige variabler er 
dikotome, bruker vi logistisk regre-
sjon. Dette er en multivariat analyse-
metode som brukes når en vil studere 
den unike sammenhengen mellom 
sentrale uavhengige variabler eller 
forklaringsvariabler (her samlivstype) 
og den avhengige variabelen, kontrol-
lert for andre uavhengige variabler. 
I artikkelen rapporteres resultatene 
fra disse regresjonsmodellene som 
oddsrater. 

Oddsrater høyere enn 1 betyr at 
respondentene i denne gruppen har 
høyere sannsynlighet for å være for-
pliktet, fornøyd eller ha bruddplaner, 
sammenliknet med referansegrup-
pen. Oddsrater under 1 betyr lavere 
sannsynlighet for å være forpliktet, 
fornøyd eller ha hatt bruddplaner. 
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Forskjellene mellom samboere og gifte kan skyldes så vel seleksjonsmeka-
nismer som det vi har omtalt som en «ekteskapseffekt». Vel så viktig kan det 
være å se direkte på normer, idealer og verdier knyttet til samboerskap versus 
ekteskap. I en studie av hvordan samboerpar beskrev forholdet sitt, omtaler 
Syltevik (2010) Norge som «samboerland». Karakteristisk for de 17 parene 
hun intervjuet i sin studie, var vektleggingen av at samboerskap var en fase i 
parforholdet, ikke en endestasjon. 

Å bygge opp et forpliktende forhold skjedde gradvis, og å gifte seg ville først 
føles riktig når begge var virkelig sikre på at dette var et forhold verdt å satse 
på. At samboerne opplever forholdet som mindre forpliktende, er derfor ikke 
nødvendigvis så negativt, bare en naturlig del av en prosess. 

Deltakerne i Sylteviks (2010) studie ga også uttrykk for at samboerskap 
kunne oppfattes som en ekstra romantisk måte å leve sammen på fordi de ble 
bundet sammen av kjærlighet, ikke av ytre forpliktelser. Og ikke minst er sam-
boerskap i «samboerland» å oppfatte som det riktige første skrittet i et samliv, 
det en bør gjøre, uten at det i seg selv innebærer en avvisning av ekteskapet 
og idealet om langvarige og stabile forhold. I vår studie finner vi at samboere 
med klare planer om å gifte seg ikke er mindre fornøyd med samlivet enn dem 
som allerede er gift. Dette bekrefter at samboerskap for noen er en midlerti-
dig periode før et eventuelt ekteskap.

Disse analysene tyder også på at vi kan 
snakke om en effekt av «hvetebrødsdage-
ne»; respondenter som har vært sammen 
med sin nåværende partner i inntil to år, 
er mer fornøyd med samlivet enn dem 
som har bodd sammen i tre år eller mer. 

… og med utdanning og inntekt 
Om en er mer enn moderat forpliktet 
og fornøyd med samlivet, henger også 
sammen med utdanningsnivå og partne-
rens inntekt. Kvinner og menn med en 
utdanning på universitets- eller høgsko-
lenivå oppgir lavere samlivskvalitet enn 
dem med grunnskole og videregående 
utdanning. Par med likt utdanningsnivå 
har imidlertid en lavere tilbøyelighet til å 
ha (hatt) bruddplaner enn par der part-
nerne har forskjellig utdanningsnivå. 

Det å ha en økonomisk ressurssterk part-
ner, her forstått som om hun eller han 
hadde en årsinntekt på mer enn 350 000 
kroner i 2002, øker tilbøyeligheten til å 
være mer enn moderat forpliktet til og 
fornøyd med forholdet. Videre ser vi at 
par som sammen eier boligen de bor i, 
har høyere odds for å føle seg forpliktet 
og lavere odds for å ha hatt bruddplaner 
enn andre par. 

Kvinner og menn som oppgir at religion 
spiller en viktig rolle i livet, opplever seg 
som mer forpliktet til samlivet enn min-
dre religiøse. Det er også noen forskjel-
ler mellom Norge og Sverige; svensker 
er betydelig mer forpliktet og fornøyde 
enn nordmenn, men dette skyldes nok i 
hovedsak at spørsmålene hadde en noe 
forskjellig ordlyd i de to undersøkelsene 
(se Wiik, Bernhardt og Noack (2009) for 
mer informasjon). 

Samboerskap ikke som ekteskap, selv ikke i «samboerland»
Samboere er en sammensatt gruppe, og som vi har sett i denne artikkelen, 
har fire av fem yngre samboere i alderen 25-35 år ikke klare ekteskapspla-
ner. Våre resultater viser at denne gruppen samboere var mindre fornøyde 
med samlivet sitt, følte seg mindre forpliktet av det og hadde oftere overveid 
brudd enn hva som var tilfelle for samboere med konkrete ekteskapsplaner og 
de gifte. Selv i Norge og Sverige der mange er samboere, og der samboerne 
på stadig flere områder behandles likt med gifte, er det åpenbart ikke gitt at 
samboerskap er uatskillelig fra ekteskap slik enkelte har hevdet. 
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Om undersøkelsene 
Den norske undersøkelsen Fremtidsplaner, familie og samliv ble gjennomført av Sta-
tistisk sentralbyrå (SSB) våren 2003. 6 317 kvinner og menn i aldersgruppen 20-47 
år deltok i undersøkelsen, og de fylte selv ut spørreskjemaet. Utvalget var landsre-
presentativt med et frafall på 37 prosent. Informasjon om respondentenes bosted, 
inntekt samt deres egen og foreldrenes utdanning er hentet fra SSBs registre.

Den svenske undersøkelsen Familj och arbetsliv på 2000-talet ble gjennomført av 
SCB (Statistiska centralbyrån). Også denne undersøkelsen ble gjennomført våren 
2003, og består av et representativt utvalg kvinner og menn som da var i alderen 
22, 26, 30 og 34 år. Svarprosenten var i overkant av 70 prosent.  

Mange av spørsmålene i de to spørreundersøkelsene er identiske.

Vi er interessert i å se på unge samboere. Og siden de svenske respondentene ikke 
er yngre enn 26 år eller eldre enn 34 år, har vi valgt å se på gruppen 25-35 år i 
det sammenslåtte datamaterialet. Dette datasettet består av 2 923 respondenter, 
hvorav 1 597 (55 prosent) var samboere, og 1 326 (45 prosent) var gift. 

Datainnsamlingen er finansiert av Norges forskningsråd, mens analysearbeidet 
dekkes av Norges forskningsråd og SSB i fellesskap. Den svenske delen av undersø-
kelsen ble finansiert av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) og 
Vetenskapsrådet.
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Den såkalte «husmorfamilien» med mannen som hovedforsørger og kvinnen 
som hjemmearbeidende hadde sin glansperiode i Norge på 1950- og 1960-tal-
let, både som ideal og praksis (Wærness 2000), og familiepolitikken støttet 
opp om den funksjonsdelte kjernefamilien lengre i Norge enn i de andre 
nordiske landene (Skrede 2004). 

Etter hvert som yrkesdeltakelsen blant kvinner økte, oppstod en viss bekym-
ring for hvem som skulle utføre hus- og omsorgsarbeidet i familien. På slutten 
av 1970-tallet kom en artikkelsamling med tittelen «Hvis husmoren ikke fan-
tes», der forfatterne drøftet veivalg og dilemmaer knyttet til de store endrin-
gene man observerte i kvinnerollen og til den pågående debatten om større 
likestilling mellom kvinner og menn (Grennes 1978). – Hva vil skje med det 
ulønnende familiearbeidet dersom kvinner skal delta i yrkeslivet på linje med 
menn? spurte man. – Hvem skal da stelle barn og andre hjelpetrengende, og 
hvem skal utføre alle de andre daglige gjøremålene som er nødvendige i en 
husholdning? 

Dagens politikk og praksis
De siste tiårene har det vært en politisk målsetting å legge til rette for kvinners 
yrkesdeltakelse, og for at menn skal engasjere seg mer hjemme. I dag er de 
fleste kvinner yrkesaktive, enten på hel- eller deltid, i store deler av livet.  
Perioder med fulltids hjemmearbeid representerer gjerne midlertidige 
avbrekk fra en forholdsvis kontinuerlig arbeidsmarkedstilknytning. Dette er 
i tråd med den såkalte arbeidslinja i politikken, som innebærer at trygder og 
andre økonomiske rettigheter knyttes tett opp mot deltakelse i arbeidsmarke-
det. 

Kvinner bruker atskillig mindre tid til husarbeid enn tidligere (Vaage 2002), 
de fleste barn under skolealder går nå i barnehage, og mange skolebarn 
deltar i skolefritidsordning eller aktivitetsskole i forlengelsen av den ordinære 
skoledagen. Få kvinner betrakter seg i dag som husmødre (Danielsen 2002, 
Wærness 2000). Mens mange deltidsarbeidende kvinner tidligere oppfattet 
seg selv primært som hjemmearbeidende, ser stadig flere seg først og fremst 
som yrkesaktive (Bø og Molden 2000). Dette gjelder også dem med forholds-
vis kort arbeidstid. 

For noen tiår siden var det de yrkesaktive kvinnene som måtte forsvare sine 
valg. I dag er det valget om å være hjemme som må forsvares og forklares 
(Danielsen 2002, Syltevik 2000). Betegnelsen «husmor» brukes ikke lenger 
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Husmor i likestillingsland

Hvem er hjemmearbeidende i dag? 
Om lag en av ti gifte/samboende kvinner i alderen 25-59 år er enten fulltids hjemme-
arbeidende eller jobber mindre enn 20 timer per uke. En slik «husmortilpasning» er sær-
lig vanlig blant dem med kort utdanning, nedsatt helse, store omsorgsforpliktelser – og 
blant innvandrere. Husmødre har oftere enn andre kvinner en partner med forholdsvis 
høy inntekt, men samlet sett har husmorfamilien lavere inntekt enn andre familier. De 
fleste er likevel rimelig fornøyde med husholdningens økonomi. Husmødre har gjerne 
hovedansvaret for arbeidet hjemme og er tilfredse med dette.  

i den offisielle statistikken. Fram til 1970 var «husmor» en egen kategori i 
Statistisk sentralbyrås folketellinger, men er utelatt i nyere tellinger. I utvalgs-
undersøkelser snakker man nå gjerne om «hjemmearbeidende» og ikke om 
«husmødre».   

Fornyet interesse for husmorrollen
De siste årene har vi sett en fornyet interesse for husmorrollen i media og i 
den offentlige debatten, blant annet gjennom intervjuer med kvinner som har 
satt karrieren på vent noen år for å konsentrere seg om hjem og familie (for 
eksempel programmet Spekter på NRK 1, 28. oktober 2010). Det har festet 
seg et inntrykk av at det i enkelte miljøer er blitt trendy å være hjemme – sær-
lig blant høyt utdannede kvinner (for eksempel Opsahl, daglig leder ved like-
stillingssenteret, sitert i Vårt Land 4. juni 2009). En undersøkelse fra beman-
ningsselskapet Proffice, som viser at mange synes 
hjemmearbeidende og deltidsarbeidende kvinner 
er heldige som har en mann som kan forsørge dem, 
har også fått stor oppmerksomhet (for eksempel 
Dagbladet.no, 2. august 2010). 

Det er en viss uenighet om hvilken status og legiti-
mitet husmorrollen skal ha i dag, og hva den egent-
lig innebærer. Norges Kvinne- og familieforbund 
hevder for eksempel at hjemmearbeidende kvinner 
bidrar til et varmere samfunn og til verdiskapingen 
i samfunnet. De tar kraftig til motmæle mot dem 
som framstiller hjemmearbeidende som dagdri-
vere (Hodneland i Dagsavisen, 13. april 2005). I 
tråd med dette legger hjemmearbeidende selv vekt 
på at de har et roligere familieliv og mer tid med 
barna, samt at de yter en nyttig innsats for nær-
miljøet og samfunnet som helhet. En del foreldre 
begrunner dessuten sitt valg med at de mener små 
barn har det best hjemme (for eksempel Røsaker i 
Aftenposten, 13. januar 2011). 

Andre hevder at det å være hjemmearbeidende i 
dag må sees som et luksusfenomen. Moderne boli-
ger er lettstelte, og omsorg for barn over bleiesta-
diet utgjør ikke en full jobb (Olsen, Aftenposten, 
28. september 2010). Hjemmearbeidende kvinner 
som er gift med velstående menn, er dessuten, 
hevdes det, mer opptatt av shopping, egenpleie og 
hobbyer enn å ta seg av familien, og ofte har de 
også betalt hjelp hjemme (for eksempel Engesland, 
sitert i Dagens Næringsliv, 20. juli 2007). 

Disse kvinnene er omtalt som «kaksekoner», «vest-
kantfruer», «hjemmeværende rikmannsfruer», 
eller bare «hjemmefruer» (for eksempel Dagens 
Næringsliv, 17. juli 2007). Det er stor etterspørsel 
etter arbeidskraft i Norge, og derfor har vi, hev-
der enkelte, ikke råd til at folk i arbeidsfør alder 
er hjemme (for eksempel Bekkemellem i Dagens 
Næringsliv, 28. juli 2007).  
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Fakta om dagens husmor
Vi har imidlertid lite systematisk kunn-
skap om dagens husmødre. Antall per-
soner som regner seg som hjemmearbei-
dende, rapporteres løpende på grunnlag 
av Statistisk sentralbyrås arbeidskraftun-
dersøkelse, men vi vet lite om hva som 
karakteriserer de moderne husmødrene. 

I denne artikkelen diskuterer vi hvem som 
er husmødre i dag, og undersøker om de 
skiller seg klart fra yrkesaktive kvinner når 
det gjelder utdanning, helse, antall barn 
og en del andre faktorer. Vi ser også på 
kjennetegn ved partneren. Vi spør blant 
annet om den moderne husmoren pri-
mært er et overklassefenomen bestående 
av kvinner som har råd til å være hjemme 
fordi partneren har høy inntekt, eller om 
det er kvinner som i utgangspunktet har 
satset lite på utdanning og jobb. Og bruker 
de tiden til å dyrke egne interesser, eller er 
de først og fremst opptatt av hjem og fami-
lie? Analysene er basert på data fra under-
søkelsen om livsløp, generasjon og kjønn 
(LOGG) og arbeidskraftundersøkelsen 
(AKU) (se tekstboks om datagrunnlag).

Hvem skal regnes som husmødre?
Det er ikke uten videre gitt hvordan grup-
pen av husmødre skal defineres. Ifølge 
Danielsen (2002), som intervjuet kvinner 
som var husmødre på 1950-tallet, var det 
å være husmor først og fremst en identi-
tet. Den hjemmearbeidende husmoren 
som stod til disposisjon for familien med 
sin arbeidskraft og omsorg, var et sterkt 
ideal i samfunnet, og kvinnene var ivrige 
etter å vise at de levde opp til dette. 

Ved nærmere undersøkelser kom det fram 
at flere av dem hadde hatt lønnsarbeid 
ved siden av, men dette ble nedtonet i in-
tervjuene. Kvinner framstilte gjerne livet 
sitt slik at det passet inn i bildet av den 
hjemmearbeidende husmoren som ble 
forsørget av en utearbeidende ektemann. 
Mange trengte oppmuntring for å fortelle 
at de også hadde vært yrkesaktive. 

Ut fra denne tankegangen kan vi si at husmødre er de som anser hjemme-
arbeid som sitt viktigste gjøremål, uansett om de er i jobb eller ikke. Dette er 
i tråd med den løpende rapporteringen fra arbeidskraftundersøkelsen. Der 
kartlegger man blant annet hva deltakerne hovedsakelig betrakter seg som. 

De som anser seg primært som hjemmearbeidende, regnes som dette, så sant 
de ikke har full jobb (se tekstboks om kartlegging av hjemmearbeidende). 

Målt på denne måten var det i 2009 om lag 61 000 husmødre i alderen 20-66 
år i Norge. Omtrent 13 000 hadde en deltidsjobb, mens resten, om lag 48 000, 
var hjemmearbeidende på heltid. De 61 000 hjemmearbeidene utgjorde kun 
4 prosent av alle kvinner i den aktuelle aldersgruppen. Midt på 1990-tallet 
var den tilsvarende andelen 12 prosent. Denne nedgangen i andelen hjemme-
arbeidende siden midten av 1990-tallet fulgte etter en kraftig reduksjon også 
i tiårene forut. Eksempelvis ble antall fulltids hjemmearbeidende kvinner mer 
enn halvert på 1980-tallet, og det samme gjaldt for hjemmearbeidende med 
en deltidsjobb ved siden av (Bø og Molden 2000).  

Færre husmødre i alle aldre
Nedgangen i andel hjemmearbeidende i perioden 1996-2009 gjaldt for kvin-
ner i alle aldersgrupper, og særlig for aldersgruppen 55-66 år (se tabell 1). 
Her betraktet 17 prosent seg hovedsakelig som hjemmearbeidende i 1996, 
mot bare 5 prosent i 2009. Andelen 
yrkesaktive økte derimot klart, og det 
samme gjaldt andelen som betraktet 
seg som førtidspensjonister eller 
arbeidsuføre. 

I aldersgruppen 25-54 år sank an-
delen hjemmearbeidende fra 12 til 
4 prosent i perioden, mens andelen 
yrkesaktive økte fra 72 til 79 pro-
sent. Også blant de yngste kvinnene, 
20-24 år, var det klart færre som 
beskrev seg selv som primært hjem-
mearbeidende i 2009 enn i 1996 (en 
nedgang fra 7 til 3 prosent). Andelen 
med utdanning som viktigste gjøre-
mål økte derimot fra 40 til 49 prosent. 

Mens det i 1996 var relativt flere hjemmearbeidende blant de eldste kvinnene 
(55-66 år) enn blant de yngre, var det altså små aldersforskjeller i 2009. 

Selv om heltidshusmoren er sjelden i dag, er ikke husarbeidet forsvunnet. Rik-
tignok tar husarbeidet atskillig mindre tid enn tidligere, men de fleste kvinner 
bruker fremdeles mye tid på hjem og familie. Eksempelvis viser Statistisk sen-
tralbyrås tidsbruksundersøkelse at kvinner i yrkesaktiv alder i gjennomsnitt 
bruker om lag fire timer per dag, eller 28 timer per uke, til husholdsarbeid 
(Vaage 2002).  

Selv om menn deltar mer i husarbeidet enn før (Vaage 2002) og fedre er blitt 
mer involvert i barna (Kitterød 2002), står kvinnene fremdeles for mestepar-
ten av hus- og omsorgsarbeidet i de fleste familier (Kjeldstad og Lappegård 
2009). Menn gjør imidlertid det vesentlige av vedlikeholdsarbeidet, som re-
parasjoner, oppussing og lignende, men dette tar samlet sett atskillig mindre 
tid enn husarbeidet. 

Det er fremdeles ganske få som kjøper hjelp til rengjøringen, selv om dette 
er blitt litt vanligere de siste tiårene (Kitterød 2009). Derfor er kvinner flest 

Datagrunnlag
Studien livsløp, generasjon og kjønn (LOGG)
LOGG 2007 er en nasjonal utvalgs undersøkelse gjennomført av Statistisk 
sentralbyrå og forsknings instituttet NOVA. Dette er en intervjuundersøkelse 
med påkoblede registeropplysninger om utdanning, inntekt, bosted og en del 
andre forhold. 

Utvalget består av personer 18-79 år. I tillegg til å svare på spørsmål om sin 
egen situasjon gav deltakerne en del opplysninger om andre husholdnings-
medlemmer, og særlig om partneren. Svarandelen var 61 prosent. 

Det er beregnet vekter for å justere for ulik trekksannsynlighet og ulik svar-
andel i ulike grupper. Prosentandeler og gjennomsnitt i denne artikkelen er 
basert på det vektede materialet, mens antall observasjoner rapporteres for 
det uvektede mate rialet. I den multivariate analysen benytter vi ikke vekter. 
Undersøkelsen er nærmere beskrevet i Bjørshol mfl. (2010). 

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)
AKU er en nasjonal utvalgsundersøkelse som dekker personer i alderen 15-
74 år bosatt i Norge. Den gjennomføres av Statistisk sentralbyrå og er den 
viktigste datakilden for kunnskap om befolkningens tilknytning til arbeids-
markledet. 

På grunnlag av det sentrale folkeregisteret trekkes det tilfeldig ut et antall 
familieenheter bestående av til sammen 24 000 personer (per kvartal) i den 
aktuelle gruppen. Hvert familie medlem i denne alderen intervjues om sin 
tilknytning til arbeidsmarkedet i en nærmere spesifisert referanseuke. Intervju-
personene deltar i åtte kvarta ler etter hverandre, slik at utvalget fornyes med 
1/8 hvert kvartal. 

Svarandelen er om lag 86 prosent. Undersøkelsen er nærmere beskrevet i 
NOS C 748. 

Kartlegging av hvem som er hjemmearbeidende
I Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) får de som ikke er yrkesaktive, samt de 
som er yrkesaktive på deltid, spørsmål om hva de hovedsakelig betrakter seg 
som. Spørsmålet har følgende svaralternativer: (1) yrkesaktiv (bare til deltids-
arbeidende), (2) student eller skoleelev, (3) alderspensjonist, (4) førtidspensjo-
nist, (5) arbeidsufør, (6) hjemmearbeidende, (7) arbeidsledig, (8) vernepliktig, 
(9) annet. 

Alle som arbeider fulltid, samt deltidsarbeidende som betrakter seg som 
hovedsakelig yrkesaktive, regnes som yrkesaktive i tabell 1. De øvrige er plas-
sert ut fra hva de betrakter seg hovedsakelig som, uavhengig av om de har 
deltidsarbeid eller ikke. Som heltidsarbeidende regnes de som har en avtalt 
arbeidstid på minst 37 timer per uke, samt de som har en avtalt arbeidstid på 
32-36 timer, og som oppgir at dette utgjør heltid i yrket.  

I LOGG fikk alle, uansett yrkestilknytning og arbeidstid, spørsmål om hva de 
betraktet seg hovedsakelig som. Svaralternativene var som følger: (1) yrkes-
aktiv, (2) student, skoleelev eller lærling, (3) arbeidsledig, (4) uføretrygdet/
uførepensjonist, (5) AFP-pensjonist, (6) pensjonist i tjenestepensjonsordning, 
(7) alderspensjonist, (8) hjemmearbeidende, (9) er inne til militærtjeneneste 
eller siviltjeneste, (10) annet. 

Tabell 1. Hovedsakelig virksomhet blant kvinner etter alder. 20-66 år. 1996 og 2009. 
Prosent

20-24 år 25-54 år 55-66 år

1996 2009 1996 2009 1996 2009

I alt 100 100 100 100 100 100

Yrkesaktive 42 40 72 79 46 55

Under utdanning1 40 49 5 4 - -

Hjemmearbeidende 7 3 12 4 17 5

Førtidspensjonister/uføre2 - - 5 8 32 37

Annet 11 9 6 5 4 3
1 For aldersgruppen 55-66 år er kvinner under utdanning plassert under «annet».
2 For aldersgruppen 20-24 år er førtidspensjonister og uføre plassert under «annet».

Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.
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Målt på denne måten var det i 2009 om lag 61 000 husmødre i alderen 20-66 
år i Norge. Omtrent 13 000 hadde en deltidsjobb, mens resten, om lag 48 000, 
var hjemmearbeidende på heltid. De 61 000 hjemmearbeidene utgjorde kun 
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yrkesaktive under 20 timer per uke, finner vi at 9 
prosent er husmødre (husmor 3) (se tabell 3). 

Flest husmødre blant dem med lite 
utdanning og nedsatt helse …
Det er altså få husmødre i Norge i dag, men ande-
len varierer noe mellom ulike grupper av kvinner 
(se tabell 3). Dette er tydeligst når vi ser på den 
videste definisjonen av husmor, altså de som anser 
seg selv som hovedsakelig hjemmearbeidende, 
samt de som er yrkesaktive 1-19 timer per uke 
og oppgir yrkesaktivitet som viktigste gjøremål 
(husmor 3). For eksempel er det flere husmødre 
blant dem med utdanning på ungdomsskolenivå 
(12 prosent) enn blant dem med utdanning fra 
høgskole eller universitet. Blant dem med minst 
fem års universitetsutdanning er det bare 3 prosent 
husmødre ifølge denne definisjonen. 

Videre er det relativt flere husmødre blant kvinner 
med helsemessige begrensninger enn blant kvin-
ner med god helse. Andelene er henholdsvis 17 og 
7 prosent. Helsemessige begrensninger er her målt 
ved at man oppgir å begrenses i daglige gjøremål 
på grunn av dårlig helse, psykiske problemer eller 
funksjonshemming. 

… og blant dem med mange barn
Som forventet er det flere husmødre blant kvinner 
med små barn og mange barn enn blant kvinner 
uten barn. Blant dem med yngste barn i alderen 
1-6 år, og minst tre barn i husholdningen, er 17 
prosent husmødre ifølge den videste definisjonen 
av husmor (husmor 3). Vi finner også litt flere 
heltidshusmødre (husmor 1) i denne gruppen av 
kvinner enn blant kvinner generelt, men selv blant 
dem med små barn og mange barn, definerer bare 
6 prosent seg som hjemmearbeidende på heltid. 

Selv om det å være husmor er vanligst blant kvin-
ner med mange barn, finner vi også noen hus-
mødre blant kvinner som ikke har barn boende 
hjemme. Eksempelvis er 8 prosent i denne gruppen 
husmødre ifølge den videste definisjonen av det å 
være husmor (husmor 3). 

Det er også flere husmødre blant innvandrerkvin-
ner enn blant kvinner i resten av befolkningen. 16 
prosent av innvandrerkvinnene er husmødre ifølge 
den videste definisjonen (husmor 3), mot 8 prosent 
av kvinnene ellers. Videre er 8 prosent av innvan-
drerkvinnene husmødre på heltid (husmor 1), mot 
2 prosent av kvinnene i resten av befolkningen. I 
analysen her ser vi på innvandrere som er født i 

fremdeles husmødre, enten på deltid eller overtid, hevder Wærness (2000) og 
definerer husmor som en som har hovedansvaret for arbeidet i en privat hus-
holdning. Målt på denne måten er det fremdeles mange husmødre i Norge. 

Få hjemmearbeidende også blant ikke yrkesaktive
I det følgende benytter vi undersøkelsen LOGG til å studere kjennetegn ved 
dagens husmødre. Hvor mange husmødre vi finner, og hva som kjennetegner 
dem, avhenger noe av hvilken aldersgruppe vi ser på. Vi konsentrerer oss her 
om gifte og samboende kvinner i alderen 25-59 år. De fleste vil da være ferdig 
med utdannelsen og forholdsvis få er pensjonert. Vi holder utenfor dem med 
barn under ett år, samt dem som har foreldrepermisjon, selv om noen av disse 
oppgir at de er hjemmearbeidende. 

Ettersom ytterst få menn definerer seg selv som hjemmearbeidende (mindre 
enn 1 prosent), og få jobber mindre enn 20 timer per uke (om lag 2 prosent), 
inkluderer vi ikke menn i analysene. Vi ser heller ikke på dem som er enslige. 

Ifølge LOGG betrakter bare 3 prosent av gifte/samboende kvinner i alderen 
25-59 år seg primært som hjemmearbeidende (se tabell 2). Blant dem som 
ikke er yrkesaktive, er andelen 20 prosent, og blant dem med kort deltidsar-
beid (under 20 timer per uke) er andelen 9 prosent. Størsteparten av kvin-
nene som ikke er yrkesaktive, oppgir at de er uførepensjonister (42 prosent), 
og forholdsvis mange anser seg i hovedsak som studenter (16 prosent). Blant 
kvinner som jobber minst 20 timer per uke, betrakter de aller fleste seg hoved-
sakelig som yrkesaktive, og ytterst få som hjemmearbeidende. 

Nesten ingen menn anser hjemmearbeid som sitt viktigste gjøremål. Dette 
gjelder også for dem som ikke er yrkesaktive, der over halvparten oppgir at 

de er pensjonister eller uføre, 17 
prosent at de er arbeidsledige, 15 
prosent at de er studenter, og kun 1 
prosent at de er hjemmearbeidende. 
14 prosent krysset av for «annet». Vi 
vet ikke hvilke gjøremål dette dreier 
seg om utover at noen av dem er i 
militær- eller siviltjeneste. 

Tre definisjoner av husmor
I det følgende benytter vi tre defi-
nisjoner av det å være husmor eller 
hjemmearbeidende, kalt husmor 
1, husmor 2 og husmor 3 (se tekst-
boks). 

Ser vi alle gifte og samboende kvin-
ner 25-59 år under ett, er det bare 2 
prosent som oppgir hjemmearbeid 
som sin hovedsakelige virksomhet 
og som ikke er yrkesaktive (det vil 
si husmor 1, se tekstboks for defi-
nisjon). Tar vi også med dem som 
utfører noe yrkesarbeid, er 3 prosent 
av kvinnene husmødre (husmor 2). 
Når vi også regner med dem som er 

Tre definisjoner av husmor/
hjemmearbeidende
Basert på opplysninger i LOGG, be-
nytter vi tre definisjoner av det å være 
husmor/hjemmearbeidende. 

Husmor 1: De som betrakter seg ho-
vedsakelig som hjemmearbeidende, 
og som ikke er yrkesaktive overhodet. 

Husmor 2: Alle som betrakter seg 
hovedsakelig som hjemmearbei-
dende, uansett om de er yrkesaktive 
eller ikke. Dette er altså en litt videre 
definisjon enn den første, men etter-
som få yrkesaktive betrakter seg som 
hjemmearbeidende, blir ikke gruppen 
så mye større. 

Husmor 3: Alle som betrakter seg 
hovedsakelig som hjemmearbeiden-
de, samt de som jobber 1-19 timer 
per uke og betrakter seg hovedsakelig 
som yrkesaktive. Med en arbeidstid 
på under 20 timer vil de fleste ha 
rikelig med tid til andre gjøremål, for 
eksempel husarbeid. De som i ho-
vedsak betrakter seg som studenter, 
uføre eller annet, regner vi ikke som 
husmødre her ettersom det er rimelig 
å anta at de har mindre tid eller over-
skudd til hus- og omsorgsarbeid. 

Tabell 2. Hovedsakelig virksomhet blant kvinner og menn med ulik arbeidstid. Gifte/
samboende 25-59 år.1 2007. Prosent

Ikke 
yrkes aktiv

1-19  
timer

20-29  
timer

30-39  
timer

40  
timer +

Alle

Kvinner
Totalt 100 100 100 100 100 100

Yrkesaktiv 3 70 96 99 99 85
Student 16 10 1 0 0 3
Arbeidsledig 7 0 - 0 - 1
Ufør/pensjonist 42 7 1 0 0 6
Hjemmearbeidende 20 9 1 0 0 3
Annet 12 3 1 0 0 2

Antall personer 326 252 405 1 511 783 3 277

Menn
Totalt 100 100 100 100 100 100

Yrkesaktiv 1 57 86 98 99 92
Student 15 12 2 0 0 2
Arbeidsledig 17 5 - - - 1
Ufør/pensjonist 52 20 10 1 0 4
Hjemmearbeidende 1 - - - - 0
Annet 14 5 3 0 0 1

Antall personer 171 58 54 911 1 886 3 080
1 Personer med barn under ett år og de med foreldrepermisjon er holdt utenfor. Vi har også holdt utenfor 
personer med uoppgitt arbeidstid.

Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.

Tabell 3. Andel husmødre i ulike grupper, basert på ulike definisjoner av 
det å være husmor. Gifte/samboende kvinner 25-59 år.1 2007. Prosent

Husmor 1  
(anser seg  

som hjemme-
arbeidende,  

og er ikke  
yrkesaktiv)

Husmor 2  
(anser seg  

som hjemme- 
arbeidende,  

uansett  
yrkesaktivitet)

Husmor 3  
(anser seg  

som hjemme- 
arbeidende,  
eller jobber  
< 20 timer  

per uke)
Alle 2 3 9

Utdanning
Ungdomsskole 3 5 12
Videregående skole 2 3 9
Universitet/høgskole 1-4 år 1 2 6
Universitet/høgskole 5 år + 1 2 3

Helsemessig begrensning
Nei 2 3 7
Ja 4 6 17

Barn
Ingen barn under 20 år hjemme 2 2 8
Yngste barn 1-6 år, 1-2 barn 2 4 8
Yngste barn 1-6 år, 3 barn + 6 9 17
Yngste barn 7-19 år, 1-2 barn 1 2 7
Yngste barn 7-19 år, 3 barn + 3 4 10

Sivilstand
Gift 2 4 9
Samboer 2 2 6

Alder
25-34 år 2 3 7
35-44 år 2 3 9
45-59 år 3 3 9

Innvandrer
Ja 8 8 16
Nei 2 3 8

Landsdel
Oslo/Akershus 3 3 6
Østlandet ellers 3 3 9
Agder/Rogaland 3 5 12
Vestlandet 3 4 9
Trøndelag 2 3 8
Nord-Norge 2 2 5

Partners utdanningsnivå
Ungdomsskole 2 4 11
Videregående skole 3 4 10
Universitet/høgskole 1-4 år 2 3 6
Universitet/høgskole 5 år + 2 3 6

Partners inntekt etter skatt
- 299 999 kr 2 3 9
300 000-399 999 kr 2 2 6
400 000-499 999 kr 3 5 12
500 000 kr + 5 6 12

Partner nedsatt helse
Nei 2 3 8
Ja 2 2 9
1 Personer med barn under ett år og de med foreldrepermisjon er holdt utenfor. 

Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.
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yrkesaktive under 20 timer per uke, finner vi at 9 
prosent er husmødre (husmor 3) (se tabell 3). 

Flest husmødre blant dem med lite 
utdanning og nedsatt helse …
Det er altså få husmødre i Norge i dag, men ande-
len varierer noe mellom ulike grupper av kvinner 
(se tabell 3). Dette er tydeligst når vi ser på den 
videste definisjonen av husmor, altså de som anser 
seg selv som hovedsakelig hjemmearbeidende, 
samt de som er yrkesaktive 1-19 timer per uke 
og oppgir yrkesaktivitet som viktigste gjøremål 
(husmor 3). For eksempel er det flere husmødre 
blant dem med utdanning på ungdomsskolenivå 
(12 prosent) enn blant dem med utdanning fra 
høgskole eller universitet. Blant dem med minst 
fem års universitetsutdanning er det bare 3 prosent 
husmødre ifølge denne definisjonen. 

Videre er det relativt flere husmødre blant kvinner 
med helsemessige begrensninger enn blant kvin-
ner med god helse. Andelene er henholdsvis 17 og 
7 prosent. Helsemessige begrensninger er her målt 
ved at man oppgir å begrenses i daglige gjøremål 
på grunn av dårlig helse, psykiske problemer eller 
funksjonshemming. 

… og blant dem med mange barn
Som forventet er det flere husmødre blant kvinner 
med små barn og mange barn enn blant kvinner 
uten barn. Blant dem med yngste barn i alderen 
1-6 år, og minst tre barn i husholdningen, er 17 
prosent husmødre ifølge den videste definisjonen 
av husmor (husmor 3). Vi finner også litt flere 
heltidshusmødre (husmor 1) i denne gruppen av 
kvinner enn blant kvinner generelt, men selv blant 
dem med små barn og mange barn, definerer bare 
6 prosent seg som hjemmearbeidende på heltid. 

Selv om det å være husmor er vanligst blant kvin-
ner med mange barn, finner vi også noen hus-
mødre blant kvinner som ikke har barn boende 
hjemme. Eksempelvis er 8 prosent i denne gruppen 
husmødre ifølge den videste definisjonen av det å 
være husmor (husmor 3). 

Det er også flere husmødre blant innvandrerkvin-
ner enn blant kvinner i resten av befolkningen. 16 
prosent av innvandrerkvinnene er husmødre ifølge 
den videste definisjonen (husmor 3), mot 8 prosent 
av kvinnene ellers. Videre er 8 prosent av innvan-
drerkvinnene husmødre på heltid (husmor 1), mot 
2 prosent av kvinnene i resten av befolkningen. I 
analysen her ser vi på innvandrere som er født i 

fremdeles husmødre, enten på deltid eller overtid, hevder Wærness (2000) og 
definerer husmor som en som har hovedansvaret for arbeidet i en privat hus-
holdning. Målt på denne måten er det fremdeles mange husmødre i Norge. 

Få hjemmearbeidende også blant ikke yrkesaktive
I det følgende benytter vi undersøkelsen LOGG til å studere kjennetegn ved 
dagens husmødre. Hvor mange husmødre vi finner, og hva som kjennetegner 
dem, avhenger noe av hvilken aldersgruppe vi ser på. Vi konsentrerer oss her 
om gifte og samboende kvinner i alderen 25-59 år. De fleste vil da være ferdig 
med utdannelsen og forholdsvis få er pensjonert. Vi holder utenfor dem med 
barn under ett år, samt dem som har foreldrepermisjon, selv om noen av disse 
oppgir at de er hjemmearbeidende. 

Ettersom ytterst få menn definerer seg selv som hjemmearbeidende (mindre 
enn 1 prosent), og få jobber mindre enn 20 timer per uke (om lag 2 prosent), 
inkluderer vi ikke menn i analysene. Vi ser heller ikke på dem som er enslige. 

Ifølge LOGG betrakter bare 3 prosent av gifte/samboende kvinner i alderen 
25-59 år seg primært som hjemmearbeidende (se tabell 2). Blant dem som 
ikke er yrkesaktive, er andelen 20 prosent, og blant dem med kort deltidsar-
beid (under 20 timer per uke) er andelen 9 prosent. Størsteparten av kvin-
nene som ikke er yrkesaktive, oppgir at de er uførepensjonister (42 prosent), 
og forholdsvis mange anser seg i hovedsak som studenter (16 prosent). Blant 
kvinner som jobber minst 20 timer per uke, betrakter de aller fleste seg hoved-
sakelig som yrkesaktive, og ytterst få som hjemmearbeidende. 

Nesten ingen menn anser hjemmearbeid som sitt viktigste gjøremål. Dette 
gjelder også for dem som ikke er yrkesaktive, der over halvparten oppgir at 

de er pensjonister eller uføre, 17 
prosent at de er arbeidsledige, 15 
prosent at de er studenter, og kun 1 
prosent at de er hjemmearbeidende. 
14 prosent krysset av for «annet». Vi 
vet ikke hvilke gjøremål dette dreier 
seg om utover at noen av dem er i 
militær- eller siviltjeneste. 

Tre definisjoner av husmor
I det følgende benytter vi tre defi-
nisjoner av det å være husmor eller 
hjemmearbeidende, kalt husmor 
1, husmor 2 og husmor 3 (se tekst-
boks). 

Ser vi alle gifte og samboende kvin-
ner 25-59 år under ett, er det bare 2 
prosent som oppgir hjemmearbeid 
som sin hovedsakelige virksomhet 
og som ikke er yrkesaktive (det vil 
si husmor 1, se tekstboks for defi-
nisjon). Tar vi også med dem som 
utfører noe yrkesarbeid, er 3 prosent 
av kvinnene husmødre (husmor 2). 
Når vi også regner med dem som er 

Tre definisjoner av husmor/
hjemmearbeidende
Basert på opplysninger i LOGG, be-
nytter vi tre definisjoner av det å være 
husmor/hjemmearbeidende. 

Husmor 1: De som betrakter seg ho-
vedsakelig som hjemmearbeidende, 
og som ikke er yrkesaktive overhodet. 

Husmor 2: Alle som betrakter seg 
hovedsakelig som hjemmearbei-
dende, uansett om de er yrkesaktive 
eller ikke. Dette er altså en litt videre 
definisjon enn den første, men etter-
som få yrkesaktive betrakter seg som 
hjemmearbeidende, blir ikke gruppen 
så mye større. 

Husmor 3: Alle som betrakter seg 
hovedsakelig som hjemmearbeiden-
de, samt de som jobber 1-19 timer 
per uke og betrakter seg hovedsakelig 
som yrkesaktive. Med en arbeidstid 
på under 20 timer vil de fleste ha 
rikelig med tid til andre gjøremål, for 
eksempel husarbeid. De som i ho-
vedsak betrakter seg som studenter, 
uføre eller annet, regner vi ikke som 
husmødre her ettersom det er rimelig 
å anta at de har mindre tid eller over-
skudd til hus- og omsorgsarbeid. 

Tabell 2. Hovedsakelig virksomhet blant kvinner og menn med ulik arbeidstid. Gifte/
samboende 25-59 år.1 2007. Prosent

Ikke 
yrkes aktiv

1-19  
timer

20-29  
timer

30-39  
timer

40  
timer +

Alle

Kvinner
Totalt 100 100 100 100 100 100

Yrkesaktiv 3 70 96 99 99 85
Student 16 10 1 0 0 3
Arbeidsledig 7 0 - 0 - 1
Ufør/pensjonist 42 7 1 0 0 6
Hjemmearbeidende 20 9 1 0 0 3
Annet 12 3 1 0 0 2

Antall personer 326 252 405 1 511 783 3 277

Menn
Totalt 100 100 100 100 100 100

Yrkesaktiv 1 57 86 98 99 92
Student 15 12 2 0 0 2
Arbeidsledig 17 5 - - - 1
Ufør/pensjonist 52 20 10 1 0 4
Hjemmearbeidende 1 - - - - 0
Annet 14 5 3 0 0 1

Antall personer 171 58 54 911 1 886 3 080
1 Personer med barn under ett år og de med foreldrepermisjon er holdt utenfor. Vi har også holdt utenfor 
personer med uoppgitt arbeidstid.

Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.

Tabell 3. Andel husmødre i ulike grupper, basert på ulike definisjoner av 
det å være husmor. Gifte/samboende kvinner 25-59 år.1 2007. Prosent

Husmor 1  
(anser seg  

som hjemme-
arbeidende,  

og er ikke  
yrkesaktiv)

Husmor 2  
(anser seg  

som hjemme- 
arbeidende,  

uansett  
yrkesaktivitet)

Husmor 3  
(anser seg  

som hjemme- 
arbeidende,  
eller jobber  
< 20 timer  

per uke)
Alle 2 3 9

Utdanning
Ungdomsskole 3 5 12
Videregående skole 2 3 9
Universitet/høgskole 1-4 år 1 2 6
Universitet/høgskole 5 år + 1 2 3

Helsemessig begrensning
Nei 2 3 7
Ja 4 6 17

Barn
Ingen barn under 20 år hjemme 2 2 8
Yngste barn 1-6 år, 1-2 barn 2 4 8
Yngste barn 1-6 år, 3 barn + 6 9 17
Yngste barn 7-19 år, 1-2 barn 1 2 7
Yngste barn 7-19 år, 3 barn + 3 4 10

Sivilstand
Gift 2 4 9
Samboer 2 2 6

Alder
25-34 år 2 3 7
35-44 år 2 3 9
45-59 år 3 3 9

Innvandrer
Ja 8 8 16
Nei 2 3 8

Landsdel
Oslo/Akershus 3 3 6
Østlandet ellers 3 3 9
Agder/Rogaland 3 5 12
Vestlandet 3 4 9
Trøndelag 2 3 8
Nord-Norge 2 2 5

Partners utdanningsnivå
Ungdomsskole 2 4 11
Videregående skole 3 4 10
Universitet/høgskole 1-4 år 2 3 6
Universitet/høgskole 5 år + 2 3 6

Partners inntekt etter skatt
- 299 999 kr 2 3 9
300 000-399 999 kr 2 2 6
400 000-499 999 kr 3 5 12
500 000 kr + 5 6 12

Partner nedsatt helse
Nei 2 3 8
Ja 2 2 9
1 Personer med barn under ett år og de med foreldrepermisjon er holdt utenfor. 

Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.
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Asia, Afrika, Latin-Amerika eller Europa utenom EU/EØS-området. Som 
innvandrere regnes da personer som er født i disse landene av to utenlands-
fødte foreldre, og som på et tidspunkt har innvandret til Norge. Innvandrere 
fra andre land inngår altså i befolkningen ellers i analysen her. Ettersom 
intervjuet foregikk på norsk, var det trolig først og fremst innvandrere som 
behersker norsk godt, som deltok i undersøkelsen.

Flest i Agder og Rogaland
Det er også noe flere husmødre i Agder og Rogaland enn i Oslo og Akershus 
og i Nord-Norge. Dette gjelder imidlertid bare når vi benytter den videste 
definisjonen av det å være husmor (husmor 3). Vi finner da 12 prosent hus-
mødre i Agder og Rogaland, mot 6 prosent i Oslo og Akershus og 5 prosent 
i Nord-Norge. Dette stemmer med tidligere analyser som viser at særlig 
kvinner i Agderfylkene har lavere yrkesdeltakelse og mindre likestillings-
orienterte holdninger enn kvinner ellers i landet (Magnussen mfl. 2005, 
Ellingsen 2010). 

Ettersom gifte par i større grad enn samboende har gjensidig forsørgelses-
plikt, ventet vi at gifte kvinner oftere jobber lite eller velger å være hjemme 
på heltid. Vi finner imidlertid ikke klart flere husmødre blant gifte enn 
blant samboende kvinner. Ifølge den videste definisjonen (husmor 3) er det 
riktignok 9 prosent husmødre blant de gifte, mot 6 prosent blant de sambo-
ende, men denne forskjellen er usikker. Det er heller ingen klar forskjell i 
andelen husmødre mellom kvinner i ulike aldersgrupper.

Da husmødrene i liten grad er yrkesaktive, har de lavere inntekt enn andre 
kvinner. Partneren må derfor stå for det meste av inntekten i «husmorfami-
liene». Reportasjer om høyt utdannede kvinner som tar en pause i karrieren 
for å være hjemme noen år, gir dessuten lett inntrykk av at dagens hjemme-
værende kvinner ofte har en ektefelle med svært høy inntekt. 

Ifølge tabell 3 er andelen husmødre noe høyere når partneren har høy, enn 
lav, inntekt, men forskjellen er forholdsvis beskjeden. Eksempelvis er det 
12 prosent husmødre (husmor 3) blant dem som har en partner med minst 
500 000 kroner i inntekt, mens andelen er 9 prosent blant kvinner som har 
en partner med en inntekt under 300 000 kroner. Vi benytter her inntekt 
etter skatt som mål på inntekt (se tekstboks om inntekt etter skatt). 

Det ser ellers ut til å være noe flere husmødre når partneren har kort enn 
lang utdanning, men partnerens helse har ingen betydning.

Hva når vi ser på betydningen av flere faktorer samtidig?
Hittil har vi sett på sammenhengen mellom andelen husmødre på den ene 
side og enkeltfaktorer som for eksempel kvinnens utdanning på den annen. 
Dette kan være vanskelig å tolke. Kanskje bunner forskjellen mellom kvin-
ner med kort og lang utdanning i at disse gruppene skiller seg systematisk 
fra hverandre med hensyn til helse, antall barn eller andre forhold som også 
har betydning for om man velger å være husmor eller ikke? 

For å få bedre innsikt i dette har vi gjort en analyse som tar hensyn til flere 
forklaringsfaktorer samtidig, en såkalt multivariat analyse. Vi sammenlig-
ner da kvinner som er husmødre ifølge den videste definisjonen (husmor 3) 
med kvinner som har full jobb (minst 37 timer per uke). Resultatene vises i 
tabell 4. Vi undersøker altså de ulike faktorenes betydning gitt at «alt annet» 

Inntekt etter skatt
Dette omfatter summen av alle yrkes-
inntekter (lønns- og næringsinntekt), 
kapitalinntekter (blant annet renteinn-
tekter og avkastning på verdipapirer) og 
diverse overføringer (for eksempel ulike 
typer pensjoner, arbeidsledighetstrygd, 
barnetrygd, kontantstøtte, bostøtte 
og sosialhjelp) mottatt i løpet av året. 
Til fratrekk kommer utlignet skatt og 
negative overføringer (det vil si pen-
sjonspremier i arbeidsforhold og betalt 
barnebidrag). For de fleste personer vil 
denne inntekten utgjøre det man har 
disponibelt til forbruk og sparing. Vi ser 
her på inntekt etter skatt for 2006, altså 
året forut for datainnsamlingen i LOGG.

Tolkning av den multivariate 
analysen
For hver variabel, eller faktor, har vi 
definert en referansegruppe som de 
øvrige gruppene sammenlignes med, 
merket som «ref» i tabell 4. Eksempelvis 
er kvinner med utdanning på ungdoms-
skolenivå valgt som referansegruppe for 
kvinnens utdanning. 

Tall (oddsrater) høyere enn 1 innebærer 
at kvinner i den aktuelle gruppen har 
større sannsynlighet for å være husmor 
enn kvinner i referansegruppen, gitt 
likhet på de andre faktorene som inngår 
i analysen. Tall lavere enn 1 innebæ-
rer mindre sannsynlighet for å være 
husmor. 

Uthevet skrift og kursiv viser at sam-
menhengen er statistisk sikker (signi-
fikant), det vil si at det er lite trolig at 
den skyldes tilfeldigheter. Uthevet skrift 
innebærer signifikans på 5 prosent-nivå, 
og kursiv innebærer signifikans på 10 
prosent-nivå. 

For noen av de uavhengige variablene 
har vi inkludert en kategori for «uopp-
gitt» i analysen, men viser ikke resulta-
ter for dette. 

I analysen i tabell 4 ser vi på sannsynlig-
heten for å være husmor sammenlignet 
med det å ha full jobb. Vi har også gjen-
nomført en multivariat analyse der vi tar 
med resten av kvinnene som en tredje 
kategori. Denne analysen gav omtrent 
samme bilde som det som vises i tabell 
4, men resultatene rapporteres ikke her. 

http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/201001/
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er likt. Eksempelvis ser vi på betydningen av kvinnens utdanning gitt samme 
helsesituasjon, antall barn, alder, hvorvidt man er innvandrer eller ikke, og så 
videre (se tekstboks om tolkning av den multivariate analysen). 

Analysen (se tabell 4) viser mange av de samme sammenhengene som vi så 
i tabell 3. Også etter justering for andre forskjeller mellom kvinnene er det 
å være husmor vanligere blant dem med lav enn med høy utdanning. Minst 
vanlig er det blant dem med lang utdanning fra universitet eller høgskole. 
Kvinnens helse har også selvstendig betydning slik at de med helsemessige 
begrensninger oftere er husmødre enn dem med god helse. 

Videre er det å være husmor vanligere blant kvinner med små barn enn blant 
kvinner uten barn, og aller vanligst er det blant dem med minst tre barn bo-
ende hjemme, hvorav minst ett er under sju år. Kvinnens alder og sivilstand 
har ingen betydning, men innvandrerkvinner er oftere husmødre enn dem 
som ikke er innvandrere. Det er videre vanligere å være husmor utenfor ho-
vedstadsområdet enn i Oslo og Akershus. Særlig Agder/Rogaland og Trønde-
lag skiller seg ut. 

I tråd med resultatene i tabell 3 viser den multivariate analysen at partnerens 
inntekt er viktig, slik at sjansen for å være husmor et større når partneren har 
forholdsvis høy inntekt (minst 400 000 kroner) enn når han har lav inntekt. 
Partnerens utdanningsnivå og helse har imidlertid ingen selvstendig betyd-
ning. Sammenhengen mellom det å være husmor og partnerens utdanning, 
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kvinner som har satset lite på utdanning og karriere, og blant dem som kan-
skje er forhindret fra å engasjere seg for fullt i yrkeslivet på grunn av nedsatt 
helse. Omsorgsforpliktelser hjemme spiller også en viktig rolle. Det at inn-
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inntekt som en følge av kvinnens tilpasning som husmor, eller om partneren 
allerede i utgangspunktet hadde høy inntekt og dermed muliggjorde kvinnens 
valg om å jobbe lite. Uansett ser det ut til at en partner med forholdsvis høy 
inntekt i mange tilfelle er en forutsetning for at kvinnene kan konsentrere seg 
om familien for en periode. 

Det at partnerens utdanningsnivå ikke har noen selvstendig betydning for om 
kvinnen er husmor eller ikke, støtter derimot inntrykket av at husmorfamilien 
ikke primært er et høystatusfenomen. Det er partnerens inntekt som er viktig, 
og dette gjelder uavhengig av både hans og hennes utdanningsnivå. 

Lavere husholdningsinntekt enn andre …
For å få et bedre bilde av hvordan husmødrene skiller seg fra andre kvinner 
med hensyn til inntekt og økonomi, viser vi i tabell 5 noen mål for inntekt og 
opplevd økonomisk situasjon for husmødre (basert på de tre ulike definisjo-

Asia, Afrika, Latin-Amerika eller Europa utenom EU/EØS-området. Som 
innvandrere regnes da personer som er født i disse landene av to utenlands-
fødte foreldre, og som på et tidspunkt har innvandret til Norge. Innvandrere 
fra andre land inngår altså i befolkningen ellers i analysen her. Ettersom 
intervjuet foregikk på norsk, var det trolig først og fremst innvandrere som 
behersker norsk godt, som deltok i undersøkelsen.

Flest i Agder og Rogaland
Det er også noe flere husmødre i Agder og Rogaland enn i Oslo og Akershus 
og i Nord-Norge. Dette gjelder imidlertid bare når vi benytter den videste 
definisjonen av det å være husmor (husmor 3). Vi finner da 12 prosent hus-
mødre i Agder og Rogaland, mot 6 prosent i Oslo og Akershus og 5 prosent 
i Nord-Norge. Dette stemmer med tidligere analyser som viser at særlig 
kvinner i Agderfylkene har lavere yrkesdeltakelse og mindre likestillings-
orienterte holdninger enn kvinner ellers i landet (Magnussen mfl. 2005, 
Ellingsen 2010). 

Ettersom gifte par i større grad enn samboende har gjensidig forsørgelses-
plikt, ventet vi at gifte kvinner oftere jobber lite eller velger å være hjemme 
på heltid. Vi finner imidlertid ikke klart flere husmødre blant gifte enn 
blant samboende kvinner. Ifølge den videste definisjonen (husmor 3) er det 
riktignok 9 prosent husmødre blant de gifte, mot 6 prosent blant de sambo-
ende, men denne er forskjellen usikker. Det er heller ingen klar forskjell i 
andelen husmødre mellom kvinner i ulike aldersgrupper.

Da husmødrene i liten grad er yrkesaktive, har de lavere inntekt enn andre 
kvinner. Partneren må derfor stå for det meste av inntekten i «husmorfami-
liene». Reportasjer om høyt utdannede kvinner som tar en pause i karrieren 
for å være hjemme noen år, gir dessuten lett inntrykk av at dagens hjemme-
værende kvinner ofte har en ektefelle med svært høy inntekt. 

Ifølge tabell 3 er andelen husmødre noe høyere når partneren har høy, enn 
lav, inntekt, men forskjellen er forholdsvis beskjeden. Eksempelvis er det 
12 prosent husmødre (husmor 3) blant dem som har en partner med minst 
500 000 kroner i inntekt, mens andelen er 9 prosent blant kvinner som har 
en partner med en inntekt under 300 000 kroner. Vi benytter her inntekt 
etter skatt som mål på inntekt (se tekstboks om inntekt etter skatt). 

Det ser ellers ut til å være noe flere husmødre når partneren har kort enn 
lang utdanning, men partnerens helse har ingen betydning.

Hva når vi ser på betydningen av flere faktorer samtidig?
Hittil har vi sett på sammenhengen mellom andelen husmødre på den ene 
side og enkeltfaktorer som for eksempel kvinnens utdanning på den annen. 
Dette kan være vanskelig å tolke. Kanskje bunner forskjellen mellom kvin-
ner med kort og lang utdanning i at disse gruppene skiller seg systematisk 
fra hverandre med hensyn til helse, antall barn eller andre forhold som også 
har betydning for om man velger å være husmor eller ikke? 

For å få bedre innsikt i dette har vi gjort en analyse som tar hensyn til flere 
forklaringsfaktorer samtidig, en såkalt multivariat analyse. Vi sammenlig-
ner da kvinner som er husmødre ifølge den videste definisjonen (husmor 3) 
med kvinner som har full jobb (minst 37 timer per uke). Resultatene vises i 
tabell 4. Vi undersøker altså de ulike faktorenes betydning gitt at «alt annet» 

Inntekt etter skatt
Dette omfatter summen av alle yrkes-
inntekter (lønns- og næringsinntekt), 
kapitalinntekter (blant annet renteinn-
tekter og avkastning på verdipapirer) og 
diverse overføringer (for eksempel ulike 
typer pensjoner, arbeidsledighetstrygd, 
barnetrygd, kontantstøtte, bostøtte 
og sosialhjelp) mottatt i løpet av året. 
Til fratrekk kommer utlignet skatt og 
negative overføringer (det vil si pen-
sjonspremier i arbeidsforhold og betalt 
barnebidrag). For de fleste personer vil 
denne inntekten utgjøre det man har 
disponibelt til forbruk og sparing. Vi ser 
her på inntekt etter skatt for 2006, altså 
året forut for datainnsamlingen i LOGG.

Tabell 4. Resultater fra multivariat analyse 
(logistisk regresjon) av det å være husmor 
(husmor 3) versus det å være yrkesaktiv 
på fulltid

Odds- 
rater

Utdanning (ref: ungdomsskole)

Videregående skole 0,54

Universitet/høgskole 1-4 år 0,36

Universitet/høgskole 5 år + 0,13

Helsemessig begrensning  
(ref: nei)

Ja 7,31

Barn (ref: ingen barn hjemme)

Yngste barn 1-6 år, 1-2 barn 1,98

Yngste barn 1-6 år, 3 barn + 5,54

Yngste barn 7-19 år, 1-2 barn 1,12

Yngste barn 7-19 år, 3 barn + 1,48

Sivilstand (ref: gift)

Samboer 0,74

Alder (ref: 25-34 år)

35-44 år 0,79

45-59 år 1,07

Innvandrer (ref: nei)

Ja 2,36

Landsdel (ref: Oslo/Akershus)

Østlandet ellers 1,52

Agder/Rogaland 2,81

Vestlandet 1,61

Trøndelag 2,08

Nord-Norge 0,71

Partners utdanning  
(ref: ungdomsskole)

Videregående skole 1,09

Universitet/høgskole 1-4 år 0,78

Universitet/høgskole 5 år + 0,72

Partners inntekt etter skatt 
(ref: -299 999 kr)

300 000-399 999 kr 0,96

400 000- 499 999 kr 2,25

500 000 kr + 2,80

Partner nedsatt helse (ref: nei) 

Ja 0,98

Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.

Tolkning av den multivariate 
analysen
For hver variabel, eller faktor, har vi 
definert en referansegruppe som de 
øvrige gruppene sammenlignes med, 
merket som «ref» i tabell 4. Eksempelvis 
er kvinner med utdanning på ungdoms-
skolenivå valgt som referansegruppe for 
kvinnens utdanning. 

Tall (oddsrater) høyere enn 1 innebærer 
at kvinner i den aktuelle gruppen har 
større sannsynlighet for å være husmor 
enn kvinner i referansegruppen, gitt 
likhet på de andre faktorene som inngår 
i analysen. Tall lavere enn 1 innebæ-
rer mindre sannsynlighet for å være 
husmor. 

Uthevet skrift og kursiv viser at sam-
menhengen er statistisk sikker (signi-
fikant), det vil si at det er lite trolig at 
den skyldes tilfeldigheter. Uthevet skrift 
innebærer signifikans på 5 prosent-nivå, 
og kursiv innebærer signifikans på 10 
prosent-nivå. 

For noen av de uavhengige variablene 
har vi inkludert en kategori for «uopp-
gitt» i analysen, men viser ikke resulta-
ter for dette. 

I analysen i tabell 4 ser vi på sannsynlig-
heten for å være husmor sammenlignet 
med det å ha full jobb. Vi har også gjen-
nomført en multivariat analyse der vi tar 
med resten av kvinnene som en tredje 
kategori. Denne analysen gav omtrent 
samme bilde som det som vises i tabell 
4, men resultatene rapporteres ikke her. 
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derfor ut til at «husmorparene» har noe mindre å rutte med enn par generelt, 
og særlig par der kvinnen er yrkesaktiv på fulltid. 

… men rimelig fornøyde med økonomien
Opplysninger om hvordan kvinnene opplever husholdningens økonomiske 
situasjon, støtter inntrykket av at husmorfamiliene har litt mindre romslig 
økonomi enn familier generelt, men forskjellen er beskjeden. På spørsmål 
om hvor lett eller vanskelig det er for husholdningen å få endene til å møtes, 
svarer husmødrene noe oftere enn fulltids yrkesaktive kvinner at dette er van-
skelig. De oppgir også noe oftere at det sjelden er penger til overs for sparing 
etter at regninger og utgifter er betalt. 

De skårer videre noe lavere på spørsmål om hvor fornøyde de er med sin 
økonomiske situasjon, enn hva kvinner med full jobb gjør, men forskjellen 
er liten. Langt de fleste, også blant husmødrene, er rimelig fornøyde med sin 
økonomiske situasjon. Eksempelvis valgte minst 70 prosent av husmødrene 
i samtlige grupper en skår på sju eller høyere når de ble bedt om å angi sin 
tilfredshet med økonomien på en skala fra 0-10. 

Husmorparene har altså noe lavere inntekt enn par generelt, men ser i stor 
grad ut til å ha tilpasset forbruk og forventninger til den inntekten de har. 
Blant dem som er husmødre på fulltid (husmor 1), sier for eksempel vel 80 
prosent at det er forholdsvis lett eller lett å 
få endene til å møtes, 60 prosent sier det er 
penger til overs når regninger og utgifter er 
betalt, og 75 prosent velger en skår på minst 
sju når de skal angi hvor tilfredse de er med 
økonomien. 

Hovedansvar for husarbeidet …
Det store flertallet av husmødrene har 
hovedansvaret for arbeidet hjemme (se 
tabell 6). Oppfatningen om at de moderne 
husmødrene bruker tiden til å dyrke egne 
interesser, får dermed lite støtte i våre 
analyser av hvem som tar seg av ulike 
oppgaver hjemme. I undersøkelsen ble 
deltakerne spurt om det var de selv eller 
partneren som vanligvis utførte en del 
gjøremål i hjemmet (se tekstboks). 

Vi ser, ikke overraskende, at husmødrene 
jevnt over har mer ansvar for husarbeidet 
enn andre kvinner. Eksempelvis oppgir 88 
prosent av dem som er hjemmearbeidende på 
heltid (husmor 1), at de alltid eller vanligvis 
selv står for matlagingen, mot 51 prosent 
av de fulltids yrkesaktive kvinnene. Hus-
mødrene har også oftere hovedansvaret for 
oppvask, klesvask, innkjøp av dagligvarer og 
rengjøring av boligen, enn hva som gjelder 
for kvinner generelt, og særlig for de fulltids 
yrkesaktive kvinnene. 

nene), fulltids yrkesaktive kvinner 
og alle kvinner. Ettersom antallet 
observasjoner er forholdsvis lavt for 
de tre gruppene av husmødre, er det 
stor usikkerhet ved tallene. Forskjel-
ler mellom grupper må derfor tolkes 
med forsiktighet. 

I tråd med analysene i tabellene 3 
og 4 ser vi at husmødrene gjennom-
gående har partnere med høyere 
inntekt enn de fulltidsarbeidende 
kvinnene, og også enn alle kvinnene 
sett under ett (se tabell 5). Særlig 
den lille gruppen som er hjemmear-
beidende på fulltid (2 prosent av alle 
kvinner) skiller seg ut ved at part-
neren har høy inntekt. 29 prosent 
av disse hadde en partner med en 
inntekt etter skatt på minst 500 000 
kroner, og gjennomsnittsinntekten 
var om lag 500 000 kroner. Blant 
de fulltids yrkesaktive kvinnene 
hadde 12 prosent en partner med 
minst 500 000 kroner i inntekt, og 
gjennomsnittet var om lag 375 000 
kroner. 

Husmødrene har lite lønnet arbeid 
og har da også gjennomgående 
lavere egen inntekt enn kvinner 
med full jobb og kvinner generelt. 
Eksempelvis hadde fulltids hjem-
mearbeidende kvinner (husmor 1) i 
gjennomsnitt en inntekt etter skatt 
på 90 000 kroner. Blant de fulltids 
yrkesaktive kvinnene var gjennom-
snittet om lag 290 000 kroner. Det 
kan kanskje synes merkelig at de 
som er hjemmearbeidende på heltid 
har inntekt i det hele tatt, men det 
inntektsmålet vi benytter, omfatter 
både yrkesinntekt, kapitalinntekt 
og overføringer (se tekstboks om 
inntekt etter skatt). 

Parets samlede inntekt er klart 
lavere blant husmorfamiliene enn 
blant par generelt og par der kvin-
nen er fulltids yrkesaktiv. Mannens 
høyere inntekt veier altså ikke fullt 
ut opp for kvinnens lavere inntekt 
i husmorfamilien. Alt i alt ser det 

Tabell 5. Inntekt og økonomi blant husmødre, fulltids yrkesaktive kvinner og alle kvinner. 
2007. Prosent og gjennomsnitt1

Husmor 1 Husmor 2 Husmor 3 Fulltids 
yrkesaktive 

kvinner

Alle  
kvinner

Partners inntekt etter skatt

-299 999 kr 27 28 36 32 34

300 000- 399 999 kr 28 29 30 46 42

400 000 -499 999 kr 16 18 17 10 12

500 000 kr + 29 25 17 12 13

Gjennomsnitt 508 386 472 069 419 660 373 961 384 174

Kvinnens inntekt etter skatt

-199 999 kr 91 89 72 10 30

200 000-299 999 kr 5 8 22 54 48

300 000 kr + 4 3 6 36 22

Gjennomsnitt 90 078 101 661 158 914 290 586 245 037

Parets inntekt etter skatt

-499 999 kr 52 49 45 16 26

500 000-599 999 kr 16 22 24 26 28

600 000- 699 999 kr 13 11 16 30 24

700 000 kr + 18 18 15 28 22

Gjennomsnitt 598 464 573 730 578 575 664 547 629 210

Vanskelig å få endene  
til å møtes?

Vanskelig 18 22 21 11 15

Forholdsvis lett 36 32 32 30 31

Lett, svært lett 46 45 48 59 54

Vanligvis penger til overs når 
regninger og utgifter er betalt? 

Ja 60 60 66 83 79

Nei 40 40 34 17 21

Tilfredshet med økonomisk 
situasjon

Skår 0-6 (minst fornøyd) 25 27 30 18 23

Skår 7-8 38 38 38 45 42

Skår 9-10 (mest fornøyd) 37 35 32 37 35

Antall personer 71 104 282 1 668 3 318
1 Analysene gjelder for gifte og samboende kvinner som ikke har barn under ett år, og som ikke har foreldre-
permisjon. 

Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.

Kartlegging av fordeling av 
arbeid hjemme
I undersøkelsen LOGG spurte man 
om fordeling av matlaging, oppvask, 
vasking og stryking av tøy, innkjøp av 
dagligvarer, rengjøring og rydding av 
boligen samt vedlikehold og smårepa-
rasjoner i og rundt boligen. For hver 
oppgave var det seks svaralternativ, 
nemlig «alltid du», «vanligvis du», 
«du og partner like mye», «vanligvis 
partner», «alltid partner» og «alltid 
eller vanligvis annen person». 

I analysene skiller vi her mellom tre 
kategorier, nemlig «alltid eller vanlig-
vis kvinnen», «kvinnen og partner like 
mye», «alltid eller vanligvis mannen». 

De som svarte at oppgaven ble utført 
av annen person, er plassert i den 
midterste gruppen. Dette gjaldt imid-
lertid svært få. 
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gående har partnere med høyere 
inntekt enn de fulltidsarbeidende 
kvinnene, og også enn alle kvinnene 
sett under ett (se tabell 5). Særlig 
den lille gruppen som er hjemmear-
beidende på fulltid (2 prosent av alle 
kvinner) skiller seg ut ved at part-
neren har høy inntekt. 29 prosent 
av disse hadde en partner med en 
inntekt etter skatt på minst 500 000 
kroner, og gjennomsnittsinntekten 
var om lag 500 000 kroner. Blant 
de fulltids yrkesaktive kvinnene 
hadde 12 prosent en partner med 
minst 500 000 kroner i inntekt, og 
gjennomsnittet var om lag 375 000 
kroner. 

Husmødrene har lite lønnet arbeid 
og har da også gjennomgående 
lavere egen inntekt enn kvinner 
med full jobb og kvinner generelt. 
Eksempelvis hadde fulltids hjem-
mearbeidende kvinner (husmor 1) i 
gjennomsnitt en inntekt etter skatt 
på 90 000 kroner. Blant de fulltids 
yrkesaktive kvinnene var gjennom-
snittet om lag 290 000 kroner. Det 
kan kanskje synes merkelig at de 
som er hjemmearbeidende på heltid 
har inntekt i det hele tatt, men det 
inntektsmålet vi benytter, omfatter 
både yrkesinntekt, kapitalinntekt 
og overføringer (se tekstboks om 
inntekt etter skatt). 

Parets samlede inntekt er klart 
lavere blant husmorfamiliene enn 
blant par generelt og par der kvin-
nen er fulltids yrkesaktiv. Mannens 
høyere inntekt veier altså ikke fullt 
ut opp for kvinnens lavere inntekt 
i husmorfamilien. Alt i alt ser det 

Tabell 5. Inntekt og økonomi blant husmødre, fulltids yrkesaktive kvinner og alle kvinner. 
2007. Prosent og gjennomsnitt1

Husmor 1 Husmor 2 Husmor 3 Fulltids 
yrkesaktive 

kvinner

Alle  
kvinner

Partners inntekt etter skatt

-299 999 kr 27 28 36 32 34

300 000- 399 999 kr 28 29 30 46 42

400 000 -499 999 kr 16 18 17 10 12

500 000 kr + 29 25 17 12 13

Gjennomsnitt 508 386 472 069 419 660 373 961 384 174

Kvinnens inntekt etter skatt

-199 999 kr 91 89 72 10 30

200 000-299 999 kr 5 8 22 54 48

300 000 kr + 4 3 6 36 22

Gjennomsnitt 90 078 101 661 158 914 290 586 245 037

Parets inntekt etter skatt

-499 999 kr 52 49 45 16 26

500 000-599 999 kr 16 22 24 26 28

600 000- 699 999 kr 13 11 16 30 24

700 000 kr + 18 18 15 28 22

Gjennomsnitt 598 464 573 730 578 575 664 547 629 210

Vanskelig å få endene  
til å møtes?

Vanskelig 18 22 21 11 15

Forholdsvis lett 36 32 32 30 31

Lett, svært lett 46 45 48 59 54

Vanligvis penger til overs når 
regninger og utgifter er betalt? 

Ja 60 60 66 83 79

Nei 40 40 34 17 21

Tilfredshet med økonomisk 
situasjon

Skår 0-6 (minst fornøyd) 25 27 30 18 23

Skår 7-8 38 38 38 45 42

Skår 9-10 (mest fornøyd) 37 35 32 37 35

Antall personer 71 104 282 1 668 3 318
1 Analysene gjelder for gifte og samboende kvinner som ikke har barn under ett år, og som ikke har foreldre-
permisjon. 

Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.

Kartlegging av fordeling av 
arbeid hjemme
I undersøkelsen LOGG spurte man 
om fordeling av matlaging, oppvask, 
vasking og stryking av tøy, innkjøp av 
dagligvarer, rengjøring og rydding av 
boligen samt vedlikehold og smårepa-
rasjoner i og rundt boligen. For hver 
oppgave var det seks svaralternativ, 
nemlig «alltid du», «vanligvis du», 
«du og partner like mye», «vanligvis 
partner», «alltid partner» og «alltid 
eller vanligvis annen person». 

I analysene skiller vi her mellom tre 
kategorier, nemlig «alltid eller vanlig-
vis kvinnen», «kvinnen og partner like 
mye», «alltid eller vanligvis mannen». 

De som svarte at oppgaven ble utført 
av annen person, er plassert i den 
midterste gruppen. Dette gjaldt imid-
lertid svært få. 
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arbeidet hjemme, noe som ikke er over-
raskende, sett i lys av at de bruker lite tid i 
yrkeslivet. Det er ytterst få husmødre som 
har rengjøringshjelp. Dette er noe vanligere 
blant de fulltidsarbeidende, men selv her 
er det bare 11 prosent som kjøper seg fri fra 
rengjøringen. 

Fulltidshusmoren en sjeldenhet
I dag er de fleste kvinner i Norge yrkesak-
tive på hel- eller deltid i store deler av livet. 
Fulltidshusmoren er blitt en sjeldenhet, 
og få betrakter seg selv som hovedsakelig 
hjemmearbeidende. Dette er i tråd med 
den familie- og arbeidsmarkedspolitikken 
som har vært ført de siste tiårene, der det 
har vært klare insentiver til at kvinner skal 
delta i yrkeslivet, gjerne på fulltid. 

Deltidsandelen blant kvinner er riktignok 
forholdsvis høy i Norge sammenlignet 
med de andre nordiske landene, men de 
fleste har ganske lange deltidsordninger 
og betrakter seg primært som yrkesaktive. 
Fremdeles er det imidlertid noen som job-
ber under 20 timer per uke og dermed kan 
bruke mye tid på andre gjøremål. 

I denne artikkelen har vi definert husmø-
dre dels ut fra hva kvinner regner som sitt 
viktigste gjøremål (hjemmearbeid), og dels 
ut fra hvor mye de deltar i yrkeslivet. Det 
er ikke gitt at de definisjonene vi har valgt 
er de som er mest rimelige og relevante 
for alle formål, og det er selvsagt mulig å 
velge alternative definisjoner. En mulighet 
kunne for eksempel være å ta utgangspunkt i hvor mye tid folk faktisk bruker 
til arbeid med hjem og familie, og så definere dem som bruker mer enn et 
gitt antall timer som husmødre (eventuelt husfedre). Vårt datamateriale gir 
imidlertid ikke opplysninger om tid brukt til husarbeid, bare om fordelingen 
mellom partene for en del gjøremål. 

En annen mulighet kunne være å definere som husmødre alle som utfø-
rer mesteparten av arbeidet hjemme, slik Wærness (2000) foreslår. En slik 
avgrensning ville innebære at de fleste kvinner fremdeles er husmødre, også 
mange av dem som har full jobb. 

En tredje mulighet kunne være å spørre alle kvinner hvorvidt de oppfatter seg 
som husmødre eller ikke, uavhengig av hva de ser som sitt viktigste gjøremål. 
Både i AKU og LOGG er det gjensidig utelukkende svaralternativer på spørs-
målet om hva man hovedsakelig betrakter seg som (se tekstboks om kartleg-
ging av hjemmearbeidende). Dermed må deltakerne velge hvilken aktivitet de 
anser som viktigst. 

En del husmødre oppgir imidlertid 
at noe av hjemmearbeidet, særlig 
oppvask og innkjøp, deles likt med 
partneren, men få sier at partneren 
har hovedansvaret for oppgavene 
hjemme. Eksempelvis oppgav ingen 
av heltidshusmødrene at mannen 
vanligvis eller alltid stod for matlagin-
gen, og bare 6 prosent at han oftest 
tok oppvasken (se tabell 6). 

Dette mønsteret finner vi imidlertid 
også blant kvinner som er yrkesaktive 
på fulltid. Bare 15 prosent av disse 
oppgav for eksempel at det i hovedsak 
var mannen som lagde mat. Likede-
ling av husarbeid med partneren er 
derimot vanligere blant kvinner med 
full jobb enn blant husmødre. Eksem-
pelvis delte 34 prosent av kvinner 
med full jobb matlagingen likt med 
partneren, mot bare 12 prosent av 
dem som er hjemmearbeidene på 
heltid.  

Vedlikehold og småreparasjoner er ty-
piske mannsoppgaver i de aller fleste 
par. Det store flertallet både blant 
husmødrene og kvinner med full jobb 
oppgir at det stort sett er partneren 
som tar seg av slike gjøremål. 

… men like tilfredse med 
arbeidsdelingen som kvinner 
flest
Husmødrene ser ut til å være minst 
like tilfredse med arbeidsdelingen 
hjemme som kvinner generelt. Dette 
ble målt ved å be deltakerne i under-
søkelsen om å angi på en skala fra 
0-10 hvor fornøyde de var med den 
arbeidsdelingen de hadde. Høy skår 
viser høy tilfredshet. Det store flertal-
let av husmødrene valgte en skår 
på minst sju. Dette skilte seg lite fra 
mønsteret blant de fulltids yrkesaktive 
kvinnene. Det kan faktisk se ut til at 
de fulltids hjemmearbeidende kvin-
nene er tilfredse med arbeidsdelingen 
hjemme noe oftere enn de fulltids 
yrkesaktive. 

Husmødrene synes altså det er rime-
lig at de har ansvar for det meste av 

Tabell 6. Fordeling av husarbeid og bruk av rengjøringshjelp blant husmødre, fulltids 
yrkesaktive kvinner og alle kvinner. 2007. Prosent1

Husmor 1 Husmor 2 Husmor 3 Fulltids 
yrkesaktive 

kvinner

Alle  
kvinner

Fordeling av matlaging

Alltid eller vanligvis kvinnen 88 90 77 51 60

Begge parter like mye 12 10 19 34 29

Alltid eller vanligvis mannen - - 4 15 11

Fordeling av oppvask

Alltid eller vanligvis kvinnen 59 59 52 34 39

Begge parter like mye 35 34 42 56 52

Alltid eller vanligvis mannen 6 7 6 10 9

Fordeling av klesvask

Alltid eller vanligvis kvinnen 93 94 89 75 79

Begge parter like mye 7 5 9 21 18

Alltid eller vanligvis mannen - 1 2 4 3

Fordeling av innkjøp  
av dagligvarer

Alltid eller vanligvis kvinnen 53 54 53 39 44

Begge parter like mye 40 39 37 49 46

Alltid eller vanligvis mannen 7 6 9 12 10

Fordeling av rengjøring  
og rydding

Alltid eller vanligvis kvinnen 85 84 73 53 59

Begge parter like mye 15 16 26 44 39

Alltid eller vanligvis mannen 0 0 0 4 3

Fordeling av vedlikehold  
og småreparasjoner

Alltid eller vanligvis kvinnen 15 12 8 5 5

Begge parter like mye 20 19 17 22 19

Alltid eller vanligvis mannen 64 68 75 74 76

Fornøyd med arbeidsdeling 
hjemme

Skår 0-6 (minst fornøyd) 17 15 18 21 21

Skår 7-8 32 30 34 36 38

Skår 9-10 (mest fornøyd) 51 55 47 43 42

Har rengjøringshjelp

Ja 1 2 4 11 9

Nei 99 98 96 89 1

Antall personer 71 104 282 1 668 3 318
1 Analysene gjelder for gifte og samboende kvinner som ikke har barn under ett år, og som ikke har foreldre-
permisjon. 

Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.
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arbeidet hjemme, noe som ikke er over-
raskende, sett i lys av at de bruker lite tid i 
yrkeslivet. Det er ytterst få husmødre som 
har rengjøringshjelp. Dette er noe vanligere 
blant de fulltidsarbeidende, men selv her 
er det bare 11 prosent som kjøper seg fri fra 
rengjøringen. 

Fulltidshusmoren en sjeldenhet
I dag er de fleste kvinner i Norge yrkesak-
tive på hel- eller deltid i store deler av livet. 
Fulltidshusmoren er blitt en sjeldenhet, 
og få betrakter seg selv som hovedsakelig 
hjemmearbeidende. Dette er i tråd med 
den familie- og arbeidsmarkedspolitikken 
som har vært ført de siste tiårene, der det 
har vært klare insentiver til at kvinner skal 
delta i yrkeslivet, gjerne på fulltid. 

Deltidsandelen blant kvinner er riktignok 
forholdsvis høy i Norge sammenlignet 
med de andre nordiske landene, men de 
fleste har ganske lange deltidsordninger 
og betrakter seg primært som yrkesaktive. 
Fremdeles er det imidlertid noen som job-
ber under 20 timer per uke og dermed kan 
bruke mye tid på andre gjøremål. 

I denne artikkelen har vi definert husmø-
dre dels ut fra hva kvinner regner som sitt 
viktigste gjøremål (hjemmearbeid), og dels 
ut fra hvor mye de deltar i yrkeslivet. Det 
er ikke gitt at de definisjonene vi har valgt 
er de som er mest rimelige og relevante 
for alle formål, og det er selvsagt mulig å 
velge alternative definisjoner. En mulighet 
kunne for eksempel være å ta utgangspunkt i hvor mye tid folk faktisk bruker 
til arbeid med hjem og familie, og så definere dem som bruker mer enn et 
gitt antall timer som husmødre (eventuelt husfedre). Vårt datamateriale gir 
imidlertid ikke opplysninger om tid brukt til husarbeid, bare om fordelingen 
mellom partene for en del gjøremål. 

En annen mulighet kunne være å definere som husmødre alle som utfø-
rer mesteparten av arbeidet hjemme, slik Wærness (2000) foreslår. En slik 
avgrensning ville innebære at de fleste kvinner fremdeles er husmødre, også 
mange av dem som har full jobb. 

En tredje mulighet kunne være å spørre alle kvinner hvorvidt de oppfatter seg 
som husmødre eller ikke, uavhengig av hva de ser som sitt viktigste gjøremål. 
Både i AKU og LOGG er det gjensidig utelukkende svaralternativer på spørs-
målet om hva man hovedsakelig betrakter seg som (se tekstboks om kartleg-
ging av hjemmearbeidende). Dermed må deltakerne velge hvilken aktivitet de 
anser som viktigst. 

En del husmødre oppgir imidlertid 
at noe av hjemmearbeidet, særlig 
oppvask og innkjøp, deles likt med 
partneren, men få sier at partneren 
har hovedansvaret for oppgavene 
hjemme. Eksempelvis oppgav ingen 
av heltidshusmødrene at mannen 
vanligvis eller alltid stod for matlagin-
gen, og bare 6 prosent at han oftest 
tok oppvasken (se tabell 6). 

Dette mønsteret finner vi imidlertid 
også blant kvinner som er yrkesaktive 
på fulltid. Bare 15 prosent av disse 
oppgav for eksempel at det i hovedsak 
var mannen som lagde mat. Likede-
ling av husarbeid med partneren er 
derimot vanligere blant kvinner med 
full jobb enn blant husmødre. Eksem-
pelvis delte 34 prosent av kvinner 
med full jobb matlagingen likt med 
partneren, mot bare 12 prosent av 
dem som er hjemmearbeidene på 
heltid.  

Vedlikehold og småreparasjoner er ty-
piske mannsoppgaver i de aller fleste 
par. Det store flertallet både blant 
husmødrene og kvinner med full jobb 
oppgir at det stort sett er partneren 
som tar seg av slike gjøremål. 

… men like tilfredse med 
arbeidsdelingen som kvinner 
flest
Husmødrene ser ut til å være minst 
like tilfredse med arbeidsdelingen 
hjemme som kvinner generelt. Dette 
ble målt ved å be deltakerne i under-
søkelsen om å angi på en skala fra 
0-10 hvor fornøyde de var med den 
arbeidsdelingen de hadde. Høy skår 
viser høy tilfredshet. Det store flertal-
let av husmødrene valgte en skår 
på minst sju. Dette skilte seg lite fra 
mønsteret blant de fulltids yrkesaktive 
kvinnene. Det kan faktisk se ut til at 
de fulltids hjemmearbeidende kvin-
nene er tilfredse med arbeidsdelingen 
hjemme noe oftere enn de fulltids 
yrkesaktive. 

Husmødrene synes altså det er rime-
lig at de har ansvar for det meste av 

Tabell 6. Fordeling av husarbeid og bruk av rengjøringshjelp blant husmødre, fulltids 
yrkesaktive kvinner og alle kvinner. 2007. Prosent1

Husmor 1 Husmor 2 Husmor 3 Fulltids 
yrkesaktive 

kvinner

Alle  
kvinner

Fordeling av matlaging

Alltid eller vanligvis kvinnen 88 90 77 51 60

Begge parter like mye 12 10 19 34 29

Alltid eller vanligvis mannen - - 4 15 11

Fordeling av oppvask

Alltid eller vanligvis kvinnen 59 59 52 34 39

Begge parter like mye 35 34 42 56 52

Alltid eller vanligvis mannen 6 7 6 10 9

Fordeling av klesvask

Alltid eller vanligvis kvinnen 93 94 89 75 79

Begge parter like mye 7 5 9 21 18

Alltid eller vanligvis mannen - 1 2 4 3

Fordeling av innkjøp  
av dagligvarer

Alltid eller vanligvis kvinnen 53 54 53 39 44

Begge parter like mye 40 39 37 49 46

Alltid eller vanligvis mannen 7 6 9 12 10

Fordeling av rengjøring  
og rydding

Alltid eller vanligvis kvinnen 85 84 73 53 59

Begge parter like mye 15 16 26 44 39

Alltid eller vanligvis mannen 0 0 0 4 3

Fordeling av vedlikehold  
og småreparasjoner

Alltid eller vanligvis kvinnen 15 12 8 5 5

Begge parter like mye 20 19 17 22 19

Alltid eller vanligvis mannen 64 68 75 74 76

Fornøyd med arbeidsdeling 
hjemme

Skår 0-6 (minst fornøyd) 17 15 18 21 21

Skår 7-8 32 30 34 36 38

Skår 9-10 (mest fornøyd) 51 55 47 43 42

Har rengjøringshjelp

Ja 1 2 4 11 9

Nei 99 98 96 89 1

Antall personer 71 104 282 1 668 3 318
1 Analysene gjelder for gifte og samboende kvinner som ikke har barn under ett år, og som ikke har foreldre-
permisjon. 

Kilde: LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.
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Noen vurderer kanskje flere roller som like viktige, men dette kan ikke fanges 
opp gjennom spørsmålene som stilles i AKU og LOGG. Vi kan derfor ikke ute-
lukke at en del uføretrygdede, pensjonister og studenter ser på seg selv som 
husmødre dersom de faktisk bruker mye tid på arbeid hjemme. 

Dagens husmor – ingen luksuskvinne
Gitt de definisjonene vi har benyttet, støtter analysene i denne artikkelen i 
liten grad opp om bildet av de moderne husmødrene som velutdannede kvin-
ner som tar et avbrekk i karrieren for å engasjere seg i hjem og familie, eller 
som rikmannsfruer som 
bruker tiden til å dyrke 
egne interesser. Selv om 
vi finner en liten andel 
husmødre blant de høyt 
utdannede kvinnene, er 
husmødrene klart over-
representert blant dem 
med kort utdanning. Dette 
er trolig kvinner som har 
satset forholdsvis lite på 
jobb og karriere. 

Husmødrene er dessuten 
overrepresentert blant 
kvinner med helsemes-
sige begrensninger. Også 
dette kan indikere at små 
arbeidsmarkedsmuligheter 
trekker i retning av en til-
pasning som husmor. Ikke 
overraskende finner vi relativt sett flest husmødre blant kvinner med mange 
og små barn, noe som tyder på at omsorgsbehovet i familien har betydning for 
hvordan kvinner tilpasser seg. Det kan også være slik at kvinner som ønsker å 
være husmødre, velger å få mange barn. 

Husmødrene har oftere enn de fulltids yrkesaktive kvinnene en partner med 
høy inntekt, men partnerens utdanningsnivå har ingen selvstendig betydning. 
Partnerens høyere inntekt kompenserer ikke fullt ut for at husmødrene har 
lavere inntekt enn andre kvinner. Parets samlede inntekt er dermed lavere i 
husmorfamiliene enn i andre familier. Det er altså ikke først og fremst kvinner 
i høyere sosiale lag som er husmødre, men for mange vil en partner med for-
holdsvis høy inntekt være en forutsetning for å kunne velge en slik tilpasning.  

Som vi kunne vente, har husmødrene oftere enn andre kvinner hovedansvar 
for husarbeidet, og ytterst få har rengjøringshjelp. Dette tyder på at husmødre 
flest konsentrerer seg om hjem og familie og ikke om egne fritidsinteresser. 
Vi har imidlertid ikke opplysninger om antall timer brukt til husarbeid, og vet 
derfor ikke hvor mye mer tid husmødrene bruker hjemme enn andre kvinner. 

Vi har heller ikke opplysninger om deltakelse i fritidsaktiviteter og vet følge-
lig ikke om husmødre bruker mer tid til hobbyer, trening, venner og andre 
fritidsaktiviteter enn kvinner generelt, og heller ikke om de har mer fritid 
enn sin partner. Slike spørsmål er interessante, men kan ikke belyses med det 
datamaterialet vi benytter her. 
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I 2008 hadde norske universitets- og høgskolestudenter under 30 år en 
medianinntekt etter skatt på 153 000 kroner, inklusive studielån. Sammen-
lignet med befolkningen generelt har studentenes inntekter hatt en beskjeden 
utvikling de siste årene. Fra 2002 til 2008 økte medianinntektene til denne 
gruppen med kun 4 prosent i faste priser. Dette var klart lavere enn reallønns-
veksten i samme periode (16 prosent) eller realveksten i medianinntektene i 
husholdningene (23 prosent). 

Når studentene tross alt har hatt en positiv inntektsutvikling i perioden, skyl-
des dette først og fremst at inntektene fra lønnet arbeid har blitt viktigere, og 
at dette har kompensert for redusert realverdi av lån og stipend fra Lånekas-
sen i samme periode.  

Mindre i lån og stipend …
Den samlede støtten som en student kunne motta fra Lånekassen økte be-
tydelig i løpet av 2003, som del av kvalitetsreformen i høyere utdanning (se 
tekstboks). Omregnet til 2008-kroner økte summen av stipend og lån med 
nærmere 10 000 kroner fra 2002 til 2003 (se figur 1). I tillegg økte stipendan-
delen fra vel 30 prosent av den samlede studiestøtten, til 40 prosent. I de på-
følgende årene etter 2003 gikk imidlertid realverdien av studiestøtten gradvis 
nedover, slik at den i 2008 lå om lag 5 prosent under nivået den hadde i 2003. 

Nedgangen i verdien av studiestøtten var trolig en medvirkende årsak til at 
studentenes samlede inntektsnivå (inklusive studielån) også falt noe i de 
første årene etter at reformen ble innført. Men også yrkesinntektene gikk ned 
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Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend
Stipend og lån fra Lånekassen utgjør en stadig mindre andel av norske studenters øko-
nomi. I 2008 utgjorde dette kun 41 prosent av deres inntekt etter skatt. Yrkesinntektene 
har dermed blitt viktigere. Kun 6 prosent av dagens studenter er helt uten yrkesinntekter, 
mens mange har betydelige yrkesinntekter ved siden av studiene. En konsekvens av dette 
er at studentene i dag betaler like mye i skatt som de mottar i stipend. Det er studentene 
ved BI som jobber mest ved siden av studiene, mens studentene ved NTNU jobber minst.

Om kvalitetsreformen
Kvalitetsreformen er en omfattende reform av høyere utdanning i Norge. Den ble 
iverksatt ved samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge ved studiestart høsten 
2003.

Sentralt i reformen står ny gradsstruktur, tettere oppfølging av studentene, nye 
eksamens- og evalueringsformer, ny studiestøttordning og økt internasjonalise-
ring. Målene for Kvalitetsreformen kan oppsummeres i tre punkter: kvaliteten på 
utdanning og forskning skal bli bedre, intensiteten på utdanningen skal økes, og 
internasjonaliseringen skal økes. 

Et av delmålene ved reformen var at den økte støtten fra Lånekassen skulle gjøre 
det mulig for studentene å studere på heltid.

Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/hoyere_utdanning/kvalitets reformen.
html?id=1416
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Figur 1. Utvikling i medianinntekt etter 
skatt inklusive studielån for studenter 
under 30 år, og maksimal støtte fra 
Lånekassen. 2002-2008. 2008-kroner
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i 2008 (lønnsstatistikk, alle ansatte, 
Statistisk sentralbyrå). Det er lite 
trolig at studenter med sommerjobb 
oppnår en høyere lønn i løpet av 
to måneder enn det et tverrsnitt av 
norske arbeidstakere gjør i samme 
periode (63 600 kroner), ikke minst 
på bakgrunn av at mange studenter 
utfører ufaglærte jobber. Med andre 
ord, hvis en student har en yrkesinn-
tekt på minst 1G, er sannsynligheten 
stor for at studenten også utfører 
inntektsgivende arbeid som strekker 
seg utover sommerferien. 

En annen fordel med å benytte G som 
en indikator på yrkesaktivitet, er at 
oppjusteringen av G de siste årene har 
fulgt lønnsutviklingen i samfunnet 
(NOU 2010:4).

Like mange jobber nå som før studiereformen 
Andelen studenter med yrkesinntekt over 1G falt fra om lag 57 prosent 
i 2002 til 49 prosent i 2005 (se figur 2). Deretter økte andelen igjen for 
hvert år, og var i 2008 oppe på 54 prosent. Dette betyr at vel 80 000 stu-
denter under 30 år hadde yrkesinntekter på minst 69 000 kroner i 2008. 
Blant disse var det 34 000 studenter med yrkesinntekter høyere enn 2G, 
det vil si en årsinntekt på over 138 000 kroner. 

På grunn av at så mange har inntektsgivende arbeid ved siden av studi-
ene, bidrar studentene også direkte til den norske økonomien. I 2008 
hadde studenter under 30 år yrkesinntekter som i sum beløp seg til 15,4 
milliarder kroner. Dette fører igjen til at studentene bidrar med betyde-
lige skatteinntekter. I 2008 fikk studentene ulignet 2,9 milliarder kroner i 
skatt. Dette betyr at for alle studenter under 30 år tilsvarte utlignet skatt 
om lag et like stort beløp som samme studentgruppe mottok i stipend fra 
lånekassen (3 milliarder kroner i 2008). 

Nå er det riktignok ikke slik at hver enkelt student mottar tilsvarende 
beløp i stipend som hun eller han betaler i skatt. Som tabell 2 viser, er 
det for eksempel en relativt stor gruppe av universitets- og høgskolestu-
dentene under 30 år som ikke mottar stipend fra Lånekassen. I 2008 var 
dette tilfelle for 22 prosent av studentene. Grunnen til at de ikke mottok 
stipend, kan nettopp være at de jobbet mye. 

Det er et tak på hvor mye inntekt en kan ha før en ikke har rett på stipend 
fra Lånekassen. Studentene som ikke mottar stipend, bidrar imidlertid 
med halvparten av skatteinntektene (1,5 milliarder). Men også studenter 
som mottar stipend, er gode skattytere. For de studentene som mottok 
tilnærmet fullt stipend fra Lånekassen (over 30 000 kroner), kom for 
eksempel nesten hver sjette stipendkrone tilbake til det offentlige i form 
av skatt på inntekt og formue.

Tabell 1. Inntektssammensetning for studenter under 30 år. 2002-2008. Gjennomsnitt i 
2008-kroner og prosent av samlet inntekt (inklusive studielån)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Gjennomsnitt i 2008-kroner
Samlet inntekt  
inklusive studielån 180 100 174 500 174 700 174 600 168 100 177 500 181 200

Yrkesinntekt 100 600 91 000 88 900 86 600 90 300 99 100 103 900

Stipend og studielån 62 200 67 600 67 900 67 300 67 500 67 000 65 700

Andre inntekter 17 200 16 000 17 900 20 700 10 300 11 500 11 600

Prosent av samlet inntekt (inklusive studielån)
Samlet inntekt  
inklusive studielån 100 100 100 100 100 100 100

Yrkesinntekt 56 52 51 50 54 56 57

Stipend og studielån 35 39 39 39 40 38 36

Andre inntekter 10 9 10 12 6 6 6

Antall studenter 149 944 147 919 147 704 147 605 146 075 144 839 147 932

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå. 

i samme periode. Dette kan skyldes at den økte støtten fra lånekassen i 2003 
gjorde at færre hadde behov for å jobbe ved siden av studiene. Men trolig spil-
ler også situasjonen på arbeidsmarkedet inn. Første halvdel av 2000-tallet var 
preget av relativt høy arbeidsledighet, særlig for de unge. Dette kan ha gjort 
det vanskelig for studentene å skaffe seg relevant inntektsgivende arbeid ved 
siden av studiene. 

Arbeidsmarkedet endret seg imidlertid betydelig i årene etter 2006, og stu-
dentene opplevde de neste årene en klar økning i inntektene som i sin helhet 
skyldtes økte yrkesinntekter. 

… mer i yrkesinntekter
Den viktigste inntektskilden for universitets- og høgskolestudenter er yrkes-
inntekt, det vil si lønnsinntekter eller inntekter fra næringsvirksomhet. I 2008 
utgjorde yrkesinntektene 57 prosent av studentens samlede inntekt før skatt 
(inklusive studielån). Den samlede støtten fra Lånekassen utgjorde på sin side 
36 prosent av studentenes samlede inntekt, mens 6 prosent var andre inn-
tekter. «Andre inntekter» vil blant annet være kapitalinntekter, for eksempel 
renteinntekter og avkastning på aksjer, og ulike offentlige stønader som for 
eksempel barnetrygd for de av studentene som har barn. 

Studentenes gjennomsnittsinntekter fra yrkesaktivitet gikk ned mellom 2002 
og 2005, mens støtten fra Lånekassen ble viktigere (se tabell 1). Dette er 
i tråd med andre undersøkelser som også konkluderer med at studentene 
jobbet noe mindre ved siden av studiene i årene straks etter studiereformen i 
2003. Dette kommer fram i blant annet Grindland og Mastekaasa (2009) som 
studerte utviklingen fram til 2005. 

Fra og med 2006 økte imidlertid yrkesinn-
tektene på nytt som andel av samlet inntekt, 
mens de andre inntektene ble mindre viktige. 
Tabell 1 viser videre at studentens inntekts-
sammensetning i 2008 ikke skiller seg nev-
neverdig fra slik den var i 2002, det vil si året 
før endringen av studiefinansieringen.

Når yrkesinntektene har økt som andel 
av den samlede inntekten de siste årene, 
skyldes dette både at studentene får bedre 
betalt for den jobben de gjør, på grunn av at 
lønningene har økt mye mer enn støtten fra 
Lånekassen, men også det at flere jobber mer. 
Inntektsstatistikken mangler riktignok opp-
lysninger om arbeidstid, men størrelsen på 
yrkesinntekten er likevel et godt mål på hvor 
mye den enkelte student jobber. En yrkesinn-
tekt større enn grunnbeløpet i Folketrygden 
(G) kan for eksempel være en god indikator 
på at studentene jobber mer enn kun i de to 
sommerferiemånedene. I 2008 tilsvarte G et 
beløp på 69 100 kroner. 

Lønnsstatistikken viser at median måneds-
lønn for alle heltidsansatte var 31 800 kroner 

Figur 2. Andel studenter under 30 år med 
yrkesinntekter større enn Folketrygdens 
grunnbeløp (G). 2002-2008. Prosent

Prosent

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk
sentralbyrå.
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Tabell 2. Utlignet skatt og mottatt stipend for 
studenter under 30 år, etter størrelsen på 
mottatt stipend. 2008. Antall, kroner og 
prosent

Studenter Millioner kroner

Prosent Antall Stipend Skatt

Alle 100 147 932 3 024 2 870

0 22,4 33 088 0 1 464

1-9 999 6,7 9 970 51 239

10 000-19 999 23,6 34 943 559 577

20 000-29 999 10,8 15 978 412 148

30 000- 36,5 53 953 1 998 316

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk 
sentralbyrå.
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i 2008 (lønnsstatistikk, alle ansatte, 
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Tabell 2. Utlignet skatt og mottatt stipend for 
studenter under 30 år, etter størrelsen på 
mottatt stipend. 2008. Antall, kroner og 
prosent

Studenter Millioner kroner

Prosent Antall Stipend Skatt

Alle 100 147 932 3 024 2 870

0 22,4 33 088 0 1 464

1-9 999 6,7 9 970 51 239

10 000-19 999 23,6 34 943 559 577

20 000-29 999 10,8 15 978 412 148

30 000- 36,5 53 953 1 998 316

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk 
sentralbyrå.
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prosent av studentene på lavere nivå hadde yrkesinntekter større enn 1G i 
2008, var dette tilfelle for 46 prosent av de med pågående utdanning på høy-
ere nivå. For begge gruppene av studenter er det mer vanlig at kvinner jobber 
ved siden av studiene, enn at menn gjør det.   

Som det går fram av tabell 3, er det noe mindre vanlig for studenter som er 
innvandrere eller som har foreldre som er innvandrere, enn blant andre stu-
denter, å ha yrkesinntekter ved siden av studiene. Dette er særlig tilfelle blant 
kvinnelige studenter. Mens 51 prosent av kvinnelige studenter med innvan-
drerbakgrunn hadde yrkesinntekter større enn 1G i 2008, var dette tilfelle 
for 56 prosent av de kvinnelige studentene uten innvandrerbakgrunn. En av 
forklaringene på denne forskjellen er at kvinnelige studenter som er innvan-
drere eller har foreldre som er innvandrere, i større grad enn andre studenter 
fremdeles bor hjemme hos familien.  

Ser vi på alle studenter under ett, bor de fleste alene, men nær en tredjedel 
av studentene under 30 år er enten gifte eller samboere, med eller uten barn, 
eller tilhører andre husholdningstyper. Det er videre en tendens til at de 
studentene som er gifte eller samboere, jobber mer ved siden av studiene, 
enn andre studenter. Særlig gjelder dette for mannlige studenter. Blant unge 
studentfedre, det vil si de som tilhører husholdningstypen par med barn, der 

Tabell 3. Andel studenter under 30 år med minst 1G i yrkesinntekt (G = 69 100 kroner), 
etter ulike bakgrunnskjennemerker. 2008. Prosent

 Kvinner Menn Alle Antall  
studenter

Alle 55,6 52,2 54,2 147 932

Utdanningsnivå

Lavere nivå 58,2 55,2 57,0 110 223

Høyere nivå 46,8 44,9 45,9 37 709

Alder

-21 år 47,9 37,4 44,1 49 830

22-23 år 54,2 50,5 52,6 39 006

24-25 år 60,4 58,1 59,4 28 679

26-27 år 65,9 66,5 66,1 18 189

28-29 år 69,1 72,0 70,3 12 228

Stipend og lån

0 73,5 68,4 71,2 20 222

1-79 999 64,9 57,8 62,1 49 975

80 000- 45,1 44,0 44,7 77 735

Innvandrer 51,4 49,0 50,4 10 984

Norskfødt med innvandrerforeldre 50,9 52,2 51,5 3 172

Andre 56,0 52,4 54,6 133 776

Husholdningstype

Aleneboende 51,9 48,6 50,4 101 538

Gift/samboende 71,2 73,2 71,9 20 294

Gift/samboende med barn, yngste barn 0-6 år 56,3 77,1 61,8 7 092

Andre husholdningstyper 55,0 49,4 52,5 19 008

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.

Jenter jobber mer enn gutter
For alle studenter under 30 år er det mer vanlig at kvinner har yrkesinntekter 
over 1G, enn at menn har det. Dette gjelder imidlertid først og fremst blant 
de yngste studentene. Forskjellen mellom kjønnene avtar med alderen. Blant 
studentene i slutten av 20-årene er det mer vanlig at menn jobber ved siden 
av studiene, enn kvinner i samme aldersgruppe.

For studenter som er 25 år eller yngre, er det mer vanlig at jenter enn gutter i 
samme aldersgruppe kombinerer studier med yrkesaktivitet (se tabell 3). Det 
er størst forskjell blant de aller yngste studentene. Nesten annenhver jente 
(48 prosent) under 22 år hadde i 2008 en yrkesinntekt tilsvarende minst 1G, 
mens det for guttene kun var 37 prosent med tilsvarende høye yrkesinntekter. 

Der det blant unge studenter er flest jenter i arbeid ved siden av studiene, er 
det blant de eldre studentene guttene som jobber mest. For studenter som er 
28 og 29 år, hadde 72 prosent av mennene yrkesinntekt tilsvarende minst 1G, 
mens dette var tilfelle for 69 prosent av kvinnene. 

Jobb mer vanlig på lavere nivå 
Det er langt mer vanlig at de som er i gang med en universitets- og høgskole-
utdanning på lavere nivå kombinerer studier med yrkesaktivitet, enn de som 
er i gang med studier på høyere nivå (mer enn fire års utdanning). Mens 57 

Om datagrunnlaget
Opplysninger om studentene er hentet ved å kople mot Statistisk sentralbyrås 
utdanningsstatistikk. Studenter er definert som personer som er i gang med utdan-
ning på nivå 6 og 7, det vil si universitets- og høgskoleutdanning på lavere nivå (fire 
år eller mindre) – og høyere nivå (mer enn fire års utdanning). Utdanningsopplys-
ningene er knyttet til situasjonen i oktober i inntektsåret, og omfatter alle studenter 
som er registrert ved studiestedet, og som har betalt semesteravgift. Vi har ikke 
opplysninger som gjør det mulig å skille ut dem som kun betaler semesteravgift, 
men uten å studere.

Opplysninger om studentenes inntekter bygger på inntektsstatistikken som er en 
heldekkende statistikk som omfatter alle personer i privathusholdninger i landet ved 
utgangen av året. Inntektsopplysninger er innhentet fra ulike administrative kilder, 
som selvangivelsen, likningsregisteret, Statens lånekasse for utdanning, lønns- og 
trekkoppgaveregisteret, NAV og Husbanken. 

Selv om statistikken omfatter de fleste kontante inntektene som befolkningen mot-
tar i løpet av året, vil det for studentenes del også være andre kilder til livsopphold 
som ikke dekkes av inntektsstatistikken. Dette gjelder først og fremst økonomisk 
støtte i form av overføringer fra foreldre. Tidligere undersøkelser av studentenes 
økonomi (Løwe 2007) har vist at om lag hver fjerde studenthusholdning mottok 
økonomisk bidrag fra nær familie i 2005, og at bidraget kan være så høyt som 
20 000 kroner i gjennomsnitt per år. 

Det er først og fremst de yngste studentene som mottar støtte fra familien. Stu-
denter med høyt utdannede foreldre mottar oftere slik støtte enn studenter som 
har foreldre med lav utdanning. Dette betyr igjen at de beløpene over inntekt etter 
skatt som presenteres i denne artikkelen, i noen grad vil undervurdere de reelle 
inntektene til noen av studentene. 

Vi har valgt å se på studenter som er yngre enn 30 år. Mange av de eldre studen-
tene vil ha en enda sterkere yrkestilknytning enn de under 30 år, siden mange i 
denne aldersgruppen mottar lønn samtidig med at de er under utdanning (for 
eksempel doktorgradsstipendiater som underviser). 

Inntektsbegrepet
Inntekt etter skatt omfatter summen 
av yrkesinntekter (lønn og nærings-
inntekter), kapitalinntekter (renter og 
avkastning på verdipapir) og overfø-
ringer (pensjoner og stønader fra det 
offentlige), fratrukket utlignet skatt 
og negative overføringer (pensjons-
premier og pliktig barnebidrag).

I tillegg har vi i denne artikkelen valgt 
å inkludere mottatt studielån i inntekt 
etter skatt. Lån skal imidlertid aldri de-
fineres som inntekt (se for eksempel 
Expert Group on Household Income 
Statistics 2001). For studentene er 
likevel studielånet en såpass viktig 
kilde til livsopphold at det vil gi et feil-
aktig bilde av studentenes økonomi å 
utelate det.   

Det er de individuelle inntektene til 
hver enkelt student som blir belyst. 
Det er med andre ord ikke tatt hensyn 
til inntektene til eventuelle andre 
medlemmer som inngår studentenes 
husholdning. 

For å se på inntektene til den «ty-
piske» student benytter vi primært 
medianen og ikke gjennomsnittet, 
siden noen få studenter med svært 
høye inntekter kan påvirke gjennom-
snittet for hele gruppen. Dette er sær-
lig tilfelle når vi ser på undergrupper 
av studenter. Tall for gjennomsnitts-
inntekter er likevel vist i artikkelen på 
ssb.no, tabell 4.

http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/201001/
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prosent av studentene på lavere nivå hadde yrkesinntekter større enn 1G i 
2008, var dette tilfelle for 46 prosent av de med pågående utdanning på høy-
ere nivå. For begge gruppene av studenter er det mer vanlig at kvinner jobber 
ved siden av studiene, enn at menn gjør det.   
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studentene som er gifte eller samboere, jobber mer ved siden av studiene, 
enn andre studenter. Særlig gjelder dette for mannlige studenter. Blant unge 
studentfedre, det vil si de som tilhører husholdningstypen par med barn, der 

Tabell 3. Andel studenter under 30 år med minst 1G i yrkesinntekt (G = 69 100 kroner), 
etter ulike bakgrunnskjennemerker. 2008. Prosent

 Kvinner Menn Alle Antall  
studenter
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Lavere nivå 58,2 55,2 57,0 110 223

Høyere nivå 46,8 44,9 45,9 37 709

Alder

-21 år 47,9 37,4 44,1 49 830

22-23 år 54,2 50,5 52,6 39 006

24-25 år 60,4 58,1 59,4 28 679

26-27 år 65,9 66,5 66,1 18 189

28-29 år 69,1 72,0 70,3 12 228

Stipend og lån

0 73,5 68,4 71,2 20 222

1-79 999 64,9 57,8 62,1 49 975

80 000- 45,1 44,0 44,7 77 735

Innvandrer 51,4 49,0 50,4 10 984

Norskfødt med innvandrerforeldre 50,9 52,2 51,5 3 172

Andre 56,0 52,4 54,6 133 776
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Gift/samboende med barn, yngste barn 0-6 år 56,3 77,1 61,8 7 092

Andre husholdningstyper 55,0 49,4 52,5 19 008

Kilde: Inntektsstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå.
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Uten studentene stopper Norge – i hvert fall om sommeren
I Sverige planlegges det nå å innføre et tredje undervisningssemester for 
universitets- og høgskolestudentene i sommermånedene, blant annet med 
det formål å øke gjennomstrømmingen i høyere utdanning (Dagens Nyheter 
2010). Også i Norge har noen politikere tatt til orde for at det samme bør 
skje hos oss (Aftenposten 2010), selv om det er usikkert om deltidsarbeid i 
særlig grad fører til at studentene faller fra underveis (Hovdhaugen og Aamot 
2006). Med den betydelige innsatsen som norske studenter i dag utfører i 
arbeidslivet, er det likevel ikke uproblematisk om en slik ordning blir innført 
«over natta». 

Av alle de vel 220 000 studentene med igangværende utdanning på universi-
tets- og høgskolenivå i 2008, uansett alder, var nærmere 93 prosent registrert 
med yrkesinntekter på sine selvangivelser. Dette betyr at det vil bli et betyde-
lig antall jobber – først og fremst som ferievikarer – som må erstattes, dersom 
mange av disse studentene heller velger å studere i ferien framfor å jobbe. Det 
er trolig lettere å innføre en slik endring i Sverige, der ungdomsledigheten for 
tiden er svært høy.
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yngste barn er under 7 år, hadde så mange som 77 prosent yrkesinntekter 
over 1G i 2008. 

Blant de kvinnelige studentene er det de som er samboere, men uten å ha 
barn, som jobber mest. Blant disse studentene har mer enn sju av ti yrkesinn-
tekter ved siden av studiene som overstiger 1G.

Flest BI-studenter med høye yrkesinntekter …
Det er betydelige variasjoner i studentenes yrkesinntekter etter hvor den 
enkelte studerer. Det er ingen som jobber mer ved siden av studiene, eller som 
har flere med høye yrkesinntekter, enn studentene ved Handelshøyskolen BI. I 
2008 hadde sju av ti studenter ved BI en yrkesinntekt større en 1G, og nær fire 
av ti (38 prosent) hadde yrkesinntekter over 2G (se figur 3). En konsekvens av 
dette var at medianinntekten etter skatt (inklusive studielån) for BI-studenter 
lå om lag 50 000 kroner over inntektsnivået til studenter flest i samme alders-
gruppe (203 000 kroner). 

En mulig forklaring på det høye inntektsnivået til BI-studentene kan være at 
for mange studenter skal inntektene også dekke skolepenger. Til tross for at 
studentene ved BI har rett på utvidet lån fra Lånekassen, utgjør lån og stipend 
kun 37 prosent av BI-studentenes samlede inntekt etter skatt.   

Også studenter ved andre studiesteder har relativt høye yrkesinntekter. Blant 
studentene ved Universitetet i Stavanger er det for eksempel nesten like man-
ge med yrkesinntekter over 1G som blant BI-studentene (67 prosent). Det er 
også blant Stavanger-studentene at studiestøtten betyr minst for den enkelte 
students økonomi. I 2008 utgjorde støtten fra Lånekassen kun 31 prosent av 
inntekt etter skatt (inklusive studielån) til disse studentene.  

Oslo-studentene, både de ved universitet og høgskoler, er også kjennetegnet 
av at en høy andel har yrkesinntekter som overskrider 1G, og ved at støtten 
fra Lånekassen utgjør en relativt lav andel av inntekten. Om lag 60 prosent av 
Oslo-studentene har yrkesinntekter over 1G, og den samlede støtten fra Låne-
kassen utgjør i gjennomsnitt 37 prosent av deres inntekt etter skatt.  

… og færrest blant studentene ved NTNU
Det å jobbe ved siden av studiene er klart mindre vanlig blant studentene 
ved NTNU. Blant disse studentene var det bare 36 prosent som i 2008 hadde 
yrkesinntekter større enn 1G, og kun 11 prosent hadde yrkesinntekter større 
enn 2G. Inntektsnivået blant NTNU-studentene ligger også klart lavere enn 
for studenter flest. I 2008 var medianinntekten etter skatt (inklusive studie-
lån) for disse studentene på 133 000 kroner, det vil si 20 000 kroner lavere 
enn det generelle inntektsnivået til studenter under 30 år. 

Når yrkesinntekten er lav, øker den relative betydningen av støtten fra 
Lånekassen. Men selv blant studentene ved NTNU, som er den gruppen av 
studenter der stipend og lån betyr mest inntektsmessig, utgjør den samlede 
studiestøtten mindre enn halvparten av deres inntekt etter skatt. Blant andre 
studenter der relativt få jobber ved siden av studiene, finner vi for eksempel 
studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges Handelshøy-
skole (NHH) og Universitetet i Bergen.

Figur 3. Andel studenter under 30 år ved 
ulike utdanningsinstitusjoner med minst 
1G og minst 2G i yrkesinntekt. 2008
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av at en høy andel har yrkesinntekter som overskrider 1G, og ved at støtten 
fra Lånekassen utgjør en relativt lav andel av inntekten. Om lag 60 prosent av 
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regnes som summen av de årlige ekvivalentinntektene over en treårsperiode, 
målt i faste priser (se tekstboks om sammenliknbarhet av husholdsinntekter). 

Jevn inntektsvekst …
Både innvandrere og befolkningen for øvrig har hatt en jevn inntektsvekst fra 
1993 til 2007 (målt i faste priser). Dette skyldes hovedsakelig økte lønnsinn-
tekter. Det er imidlertid betydelige forskjeller i sammensetningen av inntek-
tene mellom ulike innvandrergrupper og den øvrige befolkningen. 

Målt per forbruksenhet finner vi at innvandrerne har en gjennomsnittsinntekt 
som er omtrent 15 prosent lavere enn gjennomsnittsinntekten til befolknin-
gen for øvrig i hver av de fem treårsperiodene, mens gjennomsnittinntekten 
til flyktninger og norskfødte med innvandrerbakgrunn er rundt 25 prosent 
lavere enn gjennomsnittsinntekten til den øvrige befolkningen (se figur 1).

Markedsinntektene (lønns-, kapital- og næringsinntekter) utgjør en mindre 
andel av de samlede inntektene for innvandrere enn for befolkningen for øv-
rig. Skattefrie overføringer og kommunale tjenester utgjør en større andel av 
inntektene for innvandrere, spesielt for de med flyktningbakgrunn. 

Personer uten innvandrerbakgrunn har derimot en høyere andel av inntekten 
fra lønnsarbeid og skattepliktige trygder. Disse forskjellene er først og fremst 
en refleks av ulik alderssammensetning, familiestruktur og yrkesdeltagelse 
blant innvandrere og befolkningen for øvrig. Resultatene viser at det har vært 
en betydelig vekst i de fleste inntektskomponentene over tid, men uten at den 
relative fordelingen av disse komponentene har endret seg. 

Økonomisk fattigdom er mer utbredt blant innvandrere enn i befolkningen 
for øvrig når vi definerer fattigdom ved lav disponibel inntekt et enkelt år 
(Østby 2010). Imidlertid vet vi lite om forekomsten av økonomisk fattigdom 
blant innvandrere er av midlertidig eller permanent karakter. Spørsmålet om, 
og eventuelt i hvilken grad, kommunale tjenester bidrar til å redusere fattig-
dom blant innvandrere, som vi skal se nærmere på her, har heller ikke vært 
analysert tidligere.

Vi skal her beskrive omfanget og varigheten av økonomisk fattigdom for ulike 
grupper av innvandrere, definert etter kjennetegn som landbakgrunn og bo-
tid, og ved hjelp av detaljerte individuelle inntektshistorier og regnskapsdata 
fra norske kommuner fra 1993 til 2007 (se tekstboks om datagrunnlag).

Tar hensyn til kommunale tjenester
Tallfesting av fattigdom er avhengig av en rekke metodiske forutsetninger. 
De viktigste er definisjon av inntektsbegrep, regnskapsperiode for inntekt og 
fastsettelse av fattigdomsgrensene. I denne studien benytter vi inntektsbegre-
pet utvidet inntekt definert som summen av inntekt etter skatt og verdien av 
mottatte kommunale tjenester (se tekstboks om inntektsbegreper). Dette gjør 
vi for å ta hensyn til at også tjenestene som det offentlige tilbyr, har betydning 
for individenes økonomisk velferd og dermed kan ha betydelige fordelings-
virkninger.

Vi analyserer innvandrere og andre personer som har vært bosatt i Norge i ett 
eller flere av årene mellom 1993 og 2007. Vi deler denne perioden i fem tre-
årsperioder og bruker treårsinntekt som et mål på de økonomiske ressursene 
et hushold disponerer til forbruk i de aktuelle tre årene. Treårsinntekten be-
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Innvandrere blir værende i fattigdom
Andelen fattige innvandrere gikk ned fra 19 til 12 prosent mellom 1993 og 2007, mens 
andelen fattige i befolkning for øvrig gikk ned fra 3 til 2 prosent. Nedgangen i antall 
fattige henger sammen med gunstige arbeidsmarkedsforhold og jevn økning i yrkesinn-
tektene i denne perioden. Andelen fattige blir også lavere når verdien av kommunale 
tjenester inkluderes som del av innvandrernes inntekt. Men likevel opplever mange inn-
vandrere vedvarende fattigdom.

Figur 1. Inntektssammensetning1 for inn-
vandrere, flyktninger, norskfødte med 
innvandrer foreldre og befolkningen for 
øvrig. 1993-2007. 1998-kroner
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1 Resultatene er basert på et utvidet inntektsbegrep
  som inkluderer verdien av mottatte kommunale
  tjenester. OECD-skalaen benyttes for å beregne
  ekvivalentinntekter.
Kilde: Inntektsstatistikk 1993-2007 og KOSTRA,
Statistisk sentralbyrå.

Datagrunnlag
Vårt datagrunnlag består hovedsake-
lig av Statistisk sentralbyrås 
- inntektsstatistikk for husholdninger 

for perioden 2005-2007
- inntektsstatistikk for personer og 

familier for perioden 1993-2004 
- husholdspanel for samme periode, 

konstruert for analyseformålet
- kommunenes regnskapsdata for 

perioden 1993-2007, hentet fra 
databasen KOSTRA

Vi benytter også individopplysningene 
fra Befolkningsregisteret, Arbeids-
taker- og arbeidsgiverregisteret samt 
opplysningene fra databasen FD-
Trygd for samme periode.
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Definisjoner
Innvandrere defineres som personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte 
foreldre. Landbakgrunn for innvandrere er i hovedsak deres fødeland. Innvandrere 
som har flukt som innvandringsgrunn, er gruppert som flyktninger. 

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to foreldre 
som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i utlandet. 
Personer som ikke er definert som innvandrere eller norskfødte med innvandrerfor-
eldre, inngår i kategorien befolkningen for øvrig eller personer uten innvandrerbak-
grunn. I likhet med andre studier av fattigdom og lavinntekt ekskluderer vi studen-
ter og formuende (bruttofinanskapital som overstiger tre ganger medianinntekt) fra 
analysepopulasjon.

Inntektsbegreper
Utvidet inntekt defineres som summen av inntekt etter skatt og verdien av mottatte 
kommunale tjenester.

Inntekt etter skatt består av markedsinntekter og kontantoverføringer med fradrag 
for skatter. Markedsinntekter omfatter lønnsinntekt, netto næringsinntekt og 
brutto kapitalinntekt. Kontantoverføringer består av ytelser fra folketrygden, tjenes-
tepensjon, dagpenger ved arbeidsledighet, barnetrygd, bostøtte, stipend, forsør-
gerfradrag, sosialhjelp, grunn- og hjelpestønad, kontantstøtte, engangsstønad ved 
fødsel og introduksjonsstønad for nyankomne flyktninger (innført i 2004).

Kommunale tjenester består av den samlede verdien av gratis eller sterkt subsidierte 
tjenester som kommunene tilbyr, for eksempel barnehager, undervisning, sosiale 
tjenester, barnevern, kultur, infrastruktur, helsestell og pleie og omsorg.

Sammenliknbarhet av husholdsinntekter
For å ta hensyn til at individene som utgjør et hushold har anledning til å dele på 
inntekter og utgifter, summeres inntektene til alle individene bosatt husholdet til 
husholdsinntekten.

For å sammenlikne de økonomiske ressursene til personer i hushold av forskjel-
lig størrelse og sammensetning tar vi utgangspunkt i OECDs ekvivalensskala som 
omregner husholdsinntektene til sammenliknbare personinntekter, såkalte ekvi-
valentinntekter eller inntekter per forbruksenhet. Så justerer vi denne skalaen for 
variasjon i individuelle behov for offentlige tjenester i tråd med forslagene i Aaberge 
mfl. (2010).

Etter å ha beregnet de sammenliknbare personinntektene som tilordnes hver  
person i husholdet kan vi analysere økonomisk fattigdom på individnivå. 

http://www.ssb.no/05/01/rapp_201005/
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relative fordelingen av disse komponentene har endret seg. 
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for øvrig når vi definerer fattigdom ved lav disponibel inntekt et enkelt år 
(Østby 2010). Imidlertid vet vi lite om forekomsten av økonomisk fattigdom 
blant innvandrere er av midlertidig eller permanent karakter. Spørsmålet om, 
og eventuelt i hvilken grad, kommunale tjenester bidrar til å redusere fattig-
dom blant innvandrere, som vi skal se nærmere på her, har heller ikke vært 
analysert tidligere.

Vi skal her beskrive omfanget og varigheten av økonomisk fattigdom for ulike 
grupper av innvandrere, definert etter kjennetegn som landbakgrunn og bo-
tid, og ved hjelp av detaljerte individuelle inntektshistorier og regnskapsdata 
fra norske kommuner fra 1993 til 2007 (se tekstboks om datagrunnlag).

Tar hensyn til kommunale tjenester
Tallfesting av fattigdom er avhengig av en rekke metodiske forutsetninger. 
De viktigste er definisjon av inntektsbegrep, regnskapsperiode for inntekt og 
fastsettelse av fattigdomsgrensene. I denne studien benytter vi inntektsbegre-
pet utvidet inntekt definert som summen av inntekt etter skatt og verdien av 
mottatte kommunale tjenester (se tekstboks om inntektsbegreper). Dette gjør 
vi for å ta hensyn til at også tjenestene som det offentlige tilbyr, har betydning 
for individenes økonomisk velferd og dermed kan ha betydelige fordelings-
virkninger.

Vi analyserer innvandrere og andre personer som har vært bosatt i Norge i ett 
eller flere av årene mellom 1993 og 2007. Vi deler denne perioden i fem tre-
årsperioder og bruker treårsinntekt som et mål på de økonomiske ressursene 
et hushold disponerer til forbruk i de aktuelle tre årene. Treårsinntekten be-
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og sannsynligheten for å bli utsatt for økonomisk fattigdom. Resultatene tyder 
på at sannsynligheten for å havne under fattigdomsgrensen reduseres med 
økt botid (se tabell 2), og at dette kan skyldes økte kunnskaper som bidrar til 
flere og bedre jobbmuligheter. 

Dessuten finner vi at det er mindre fattigdom blant nyankomne innvandrere 
etter enn før tusenårsskiftet. Dette kan skyldes flere forhold, blant annet for-
skjeller i kvalifikasjoner mellom innvandrere som ankom før og nå (sammen-
setningseffekter), gunstigere arbeidsmarked og viktige politikkendringer som 
bedre tilrettelegging av offentlige støtteordninger for nyankomne flyktninger. 
Dessuten kan det ha skjedd endringer i holdninger til innvandrere blant ar-
beidsgiverne, som har bidratt til bedre jobbmuligheter.

Også fattige blant yrkesaktive
Selv om fulltids lønnsarbeid definert ved avtalt arbeidstid over 33 timer per 
uker normalt har gitt tilstrekkelig inntekt til å unngå økonomisk fattigdom, 
gjelder ikke dette for alle innvandrere. Særlig utbredt er fenomenet «fattige 
yrkesaktive» (working-poor) blant innvandrere fra Pakistan, hvor 15 prosent 
av husholdene med to fulltidsarbeidende voksne var fattige i treårsperioden 
1993-1995. I perioden 2005-2007 var denne andelen sunket til 6 prosent. 
Også blant fulltidsarbeidende innvandrere fra Tyrkia og Somalia er fattig-
domsandelene forholdsvis høye. Fattigdom er så å si fraværende blant fulltids 
yrkesaktive uten innvandrerbakgrunn.

Det er et oppsiktsvekkende funn at noen fulltidsarbeidende innvandrere 
havner i fattigdom. Dette kan være et resultat av at innvandrere oftere bor i 
relativt store husholdninger og dermed har flere å dele husholdsinntektene 
på. Men også at de oftere er sysselsatt i yrker med lave timeløn-
ninger eller lave inntekter som selvstendig yrkesaktive, og dermed 
har lave yrkesinntekter til tross for at de er i fulltidsarbeid. Dette 
kan også forekomme som følge at det er systematiske målefeil i 
datagrunnlaget eller underrapportering av lønnsinntekter ved full-
tidsarbeid, som vi kun i liten grad kan spore i registerdataene.

Mange barn og unge utsatt
Hele 12 prosent av innvandrerbarna levde i 2005-2007 i hushold 
som rådde over så små økonomiske ressurser at de ble karakteri-
sert som fattige. Dette var en økning på 2 prosentpoeng fra perio-
den 1998-2001, men en nedgang på 4 prosentpoeng fra perioden 
1993-1995. Av barna med innvandrerbakgrunn i alderen 13-18 år 
var 13 prosent utsatt for økonomisk fattigdom i perioden 2005-
2007, mens dette gjaldt 15 prosent av ungdom i alderen 19-24 år. 

De høyeste andelene fattige barn under 13 år lever i hushold med 
innvandrerbakgrunn fra Pakistan, Irak og Tyrkia. Her opplevde 
henholdsvis 27, 25 og 23 prosent av barna økonomisk fattigdom i 
perioden 2005-2007. I en rekke andre innvandrergrupper opp-
levde mer enn 10 prosent av barna økonomisk fattigdom i denne 
perioden.

Fattigdom vedvarer blant innvandrere
Etter å ha beskrevet utviklingen i økonomisk fattigdom blant ulike 
grupper av innvandrere er et naturlig neste spørsmål om fattigdom 
varer ved eller ikke. Resultatene i tabell 3 viser at 42 prosent av 

… og færre er utsatt for fattigdom
I perioden 1993-1995 hadde 19 prosent av innvandrerne så lave husholds-
inntekter at de kunne karakteriseres som økonomisk fattige (se tekstboks om 
sammenliknbarhet av husholdsinntekter), mens andelen fattige var redusert 
til 12 prosent i perioden 2005-2007. Blant den øvrige delen av befolkningen 
gikk fattigdomsandelen ned fra 3 til 2 prosent. Dette skyldes en jevn nedgang 
i andelen fattige mellom 1993 og 2007 for de aller fleste innvandrergruppene 
(se tabell 1). 

Blant personer med flyktningbakgrunn var henholdsvis 22 og 16 prosent fat-
tige i de nevnte periodene. Innvandrere fra Storbritannia, Tyskland, Polen og 
Russland hadde betydelig lavere andeler fattige enn innvandrere fra landene i 
Asia og Afrika. 

Betydning av kommunale tjenester
Som tidligere påpekt har vi inkludert verdien av kommunale tjenester i det 
inntektsbegrepet som benyttes i denne studien. Dette viser seg å ha betyd-
ning for resultatene. Andelen fattige blir lavere når vi inkluderer verdien av 
kommunale tjenester som barnehage, utdanning, helsetjenester og pleie og 

omsorg i inntektsbegrepet, enn når 
fattigdomsstudien baseres uteluk-
kende på de observerte kontantinn-
tektene. 

For innvandrere fra Pakistan, Irak 
og Somalia, og for norskfødte med 
innvandrerbakgrunn, finner vi at 
kommunale tjenester har en klar 
utjevnende effekt. Andelen fattige i 
disse grupper går betydelig ned når 
vi inkluderer verdien av kommunale 
tjenester i inntektsbegrepet. Resul-
tatene for befolkningen for øvrig 
påvirkes imidlertid i liten grad av at 
vi inkluderer verdien av kommunale 
tjenester i målingen av økonomisk 
velferd. 

Forskjellene i hvordan fattigdoms-
estimatene endrer seg på tvers av 
innvandregrupper kan skyldes ulik 
alderssammensetning og familie-
struktur. For eksempel vil flere barn 
medføre en økning av skole- og 
barnehagetjenester. Dette gjelder 
også norskfødte barn med innvan-
drerforeldre. Forskjeller i alders-
sammensetningen har naturligvis 
også betydning for hvilke offentlige 
tjenester som etterspørres.

Botid er avgjørende
Dataene gir også mulighet til å stu-
dere sammenhengen mellom botid 

Tabell 1. Andel fattige blant innvandrere, flyktninger, norskfødte med innvandrerforeldre 
og befolkningen for øvrig, etter landbakgrunn. 1993-2007. Prosent

1993-
1995

1996-
1998

1999-
2001

2002-
2004

2005-
2007

Innvandrere 19 15 13 13 12

  Flyktninger 22 16 14 14 16

  Etter landbakgrunn

    Polen 12 10 8 8 8

    Storbritannia 15 11 10 8 6

    Russland : 18 10 9 9

    Tyrkia 30 28 24 21 19

    Tyskland 12 10 8 8 6

    Somalia 27 21 21 28 29

    Sri Lanka 16 10 9 10 10

    Irak 17 23 20 17 24

    Iran 21 17 14 13 14

    Pakistan 40 33 29 25 22

    Vietnam 21 15 11 11 10

Norskfødte med innvandrerbakgrunn 24 19 17 16 15

Befolkningen for øvrig 3 2 2 2 2

Kilde: Inntektsstatistikk, KOSTRA, Statistisk sentralbyrå.

Fattigdomsgrense 
Standard praksis i de fleste europeiske 
land er å benytte en landspesifikk fat-
tigdomsgrense hvor grensen for fat-
tigdom blir bestemt som halvparten 
av medianinntekten i fordelingen av 
inntektene til individene i landet, etter 
at husholdsinntektene er blitt omreg-
net til sammenliknbare personinntek-
ter ved hjelp av en ekvivalensskala. 

I denne studien benytter vi derimot 
regionspesifikke fattigdomsgrenser 
(se Mogstad mfl. 2007). Det betyr 
at medianinntekten i fordelingen av 
individuelle ekvivalentinntekter i den 
regionen individet er bosatt i, benyt-
tes som grunnlag for bestemmelse av 
fattigdomsgrensene. 

En person blir identifisert som fattig 
dersom inntekten er mindre enn 
halvparten av medianinntekten i den 
regionen vedkommende bor i. Ved å 
bruke regionsspesifikke fattigdoms-
grenser tar vi hensyn til at individer 
bosatt ulike steder kan stå overfor 
ulikt prisnivå og dermed ha ulike for-
bruksmulighetene. Regioninndelingen 
er redegjort for i Bhuller (2009).

Tabell 2. Andel fattige blant innvandrere, etter ankomstperiode. 1993-2007. Prosent

Ankomstperiode

1971- 
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986-
1989

1990-
1992

1993-
1995

1996-
1998

1999-
2001

2002-
2004

1993-1995 18 16 17 22 32 - - - -

1996-1998 14 13 13 17 20 18 - - -

1999-2001 11 11 11 14 16 13 16 - -

2002-2004 10 10 10 14 15 12 14 17 -

2005-2007 8 8 9 13 14 12 14 14 14

Kilde: Inntektsstatistikk, KOSTRA, Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/emner/00/00/20/notat_200924/notat_200924.pdf
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og sannsynligheten for å bli utsatt for økonomisk fattigdom. Resultatene tyder 
på at sannsynligheten for å havne under fattigdomsgrensen reduseres med 
økt botid (se tabell 2), og at dette kan skyldes økte kunnskaper som bidrar til 
flere og bedre jobbmuligheter. 

Dessuten finner vi at det er mindre fattigdom blant nyankomne innvandrere 
etter enn før tusenårsskiftet. Dette kan skyldes flere forhold, blant annet for-
skjeller i kvalifikasjoner mellom innvandrere som ankom før og nå (sammen-
setningseffekter), gunstigere arbeidsmarked og viktige politikkendringer som 
bedre tilrettelegging av offentlige støtteordninger for nyankomne flyktninger. 
Dessuten kan det ha skjedd endringer i holdninger til innvandrere blant ar-
beidsgiverne, som har bidratt til bedre jobbmuligheter.

Også fattige blant yrkesaktive
Selv om fulltids lønnsarbeid definert ved avtalt arbeidstid over 33 timer per 
uker normalt har gitt tilstrekkelig inntekt til å unngå økonomisk fattigdom, 
gjelder ikke dette for alle innvandrere. Særlig utbredt er fenomenet «fattige 
yrkesaktive» (working-poor) blant innvandrere fra Pakistan, hvor 15 prosent 
av husholdene med to fulltidsarbeidende voksne var fattige i treårsperioden 
1993-1995. I perioden 2005-2007 var denne andelen sunket til 6 prosent. 
Også blant fulltidsarbeidende innvandrere fra Tyrkia og Somalia er fattig-
domsandelene forholdsvis høye. Fattigdom er så å si fraværende blant fulltids 
yrkesaktive uten innvandrerbakgrunn.

Det er et oppsiktsvekkende funn at noen fulltidsarbeidende innvandrere 
havner i fattigdom. Dette kan være et resultat av at innvandrere oftere bor i 
relativt store husholdninger og dermed har flere å dele husholdsinntektene 
på. Men også at de oftere er sysselsatt i yrker med lave timeløn-
ninger eller lave inntekter som selvstendig yrkesaktive, og dermed 
har lave yrkesinntekter til tross for at de er i fulltidsarbeid. Dette 
kan også forekomme som følge at det er systematiske målefeil i 
datagrunnlaget eller underrapportering av lønnsinntekter ved full-
tidsarbeid, som vi kun i liten grad kan spore i registerdataene.

Mange barn og unge utsatt
Hele 12 prosent av innvandrerbarna levde i 2005-2007 i hushold 
som rådde over så små økonomiske ressurser at de ble karakteri-
sert som fattige. Dette var en økning på 2 prosentpoeng fra perio-
den 1998-2001, men en nedgang på 4 prosentpoeng fra perioden 
1993-1995. Av barna med innvandrerbakgrunn i alderen 13-18 år 
var 13 prosent utsatt for økonomisk fattigdom i perioden 2005-
2007, mens dette gjaldt 15 prosent av ungdom i alderen 19-24 år. 

De høyeste andelene fattige barn under 13 år lever i hushold med 
innvandrerbakgrunn fra Pakistan, Irak og Tyrkia. Her opplevde 
henholdsvis 27, 25 og 23 prosent av barna økonomisk fattigdom i 
perioden 2005-2007. I en rekke andre innvandrergrupper opp-
levde mer enn 10 prosent av barna økonomisk fattigdom i denne 
perioden.

Fattigdom vedvarer blant innvandrere
Etter å ha beskrevet utviklingen i økonomisk fattigdom blant ulike 
grupper av innvandrere er et naturlig neste spørsmål om fattigdom 
varer ved eller ikke. Resultatene i tabell 3 viser at 42 prosent av 

… og færre er utsatt for fattigdom
I perioden 1993-1995 hadde 19 prosent av innvandrerne så lave husholds-
inntekter at de kunne karakteriseres som økonomisk fattige (se tekstboks om 
sammenliknbarhet av husholdsinntekter), mens andelen fattige var redusert 
til 12 prosent i perioden 2005-2007. Blant den øvrige delen av befolkningen 
gikk fattigdomsandelen ned fra 3 til 2 prosent. Dette skyldes en jevn nedgang 
i andelen fattige mellom 1993 og 2007 for de aller fleste innvandrergruppene 
(se tabell 1). 

Blant personer med flyktningbakgrunn var henholdsvis 22 og 16 prosent fat-
tige i de nevnte periodene. Innvandrere fra Storbritannia, Tyskland, Polen og 
Russland hadde betydelig lavere andeler fattige enn innvandrere fra landene i 
Asia og Afrika. 

Betydning av kommunale tjenester
Som tidligere påpekt har vi inkludert verdien av kommunale tjenester i det 
inntektsbegrepet som benyttes i denne studien. Dette viser seg å ha betyd-
ning for resultatene. Andelen fattige blir lavere når vi inkluderer verdien av 
kommunale tjenester som barnehage, utdanning, helsetjenester og pleie og 

omsorg i inntektsbegrepet, enn når 
fattigdomsstudien baseres uteluk-
kende på de observerte kontantinn-
tektene. 

For innvandrere fra Pakistan, Irak 
og Somalia, og for norskfødte med 
innvandrerbakgrunn, finner vi at 
kommunale tjenester har en klar 
utjevnende effekt. Andelen fattige i 
disse grupper går betydelig ned når 
vi inkluderer verdien av kommunale 
tjenester i inntektsbegrepet. Resul-
tatene for befolkningen for øvrig 
påvirkes imidlertid i liten grad av at 
vi inkluderer verdien av kommunale 
tjenester i målingen av økonomisk 
velferd. 

Forskjellene i hvordan fattigdoms-
estimatene endrer seg på tvers av 
innvandregrupper kan skyldes ulik 
alderssammensetning og familie-
struktur. For eksempel vil flere barn 
medføre en økning av skole- og 
barnehagetjenester. Dette gjelder 
også norskfødte barn med innvan-
drerforeldre. Forskjeller i alders-
sammensetningen har naturligvis 
også betydning for hvilke offentlige 
tjenester som etterspørres.

Botid er avgjørende
Dataene gir også mulighet til å stu-
dere sammenhengen mellom botid 

Tabell 1. Andel fattige blant innvandrere, flyktninger, norskfødte med innvandrerforeldre 
og befolkningen for øvrig, etter landbakgrunn. 1993-2007. Prosent

1993-
1995

1996-
1998

1999-
2001

2002-
2004

2005-
2007

Innvandrere 19 15 13 13 12

  Flyktninger 22 16 14 14 16

  Etter landbakgrunn

    Polen 12 10 8 8 8

    Storbritannia 15 11 10 8 6

    Russland : 18 10 9 9

    Tyrkia 30 28 24 21 19

    Tyskland 12 10 8 8 6

    Somalia 27 21 21 28 29

    Sri Lanka 16 10 9 10 10

    Irak 17 23 20 17 24

    Iran 21 17 14 13 14

    Pakistan 40 33 29 25 22

    Vietnam 21 15 11 11 10

Norskfødte med innvandrerbakgrunn 24 19 17 16 15

Befolkningen for øvrig 3 2 2 2 2

Kilde: Inntektsstatistikk, KOSTRA, Statistisk sentralbyrå.

Fattigdomsgrense 
Standard praksis i de fleste europeiske 
land er å benytte en landspesifikk fat-
tigdomsgrense hvor grensen for fat-
tigdom blir bestemt som halvparten 
av medianinntekten i fordelingen av 
inntektene til individene i landet, etter 
at husholdsinntektene er blitt omreg-
net til sammenliknbare personinntek-
ter ved hjelp av en ekvivalensskala. 

I denne studien benytter vi derimot 
regionspesifikke fattigdomsgrenser 
(se Mogstad mfl. 2007). Det betyr 
at medianinntekten i fordelingen av 
individuelle ekvivalentinntekter i den 
regionen individet er bosatt i, benyt-
tes som grunnlag for bestemmelse av 
fattigdomsgrensene. 

En person blir identifisert som fattig 
dersom inntekten er mindre enn 
halvparten av medianinntekten i den 
regionen vedkommende bor i. Ved å 
bruke regionsspesifikke fattigdoms-
grenser tar vi hensyn til at individer 
bosatt ulike steder kan stå overfor 
ulikt prisnivå og dermed ha ulike for-
bruksmulighetene. Regioninndelingen 
er redegjort for i Bhuller (2009).

Tabell 2. Andel fattige blant innvandrere, etter ankomstperiode. 1993-2007. Prosent

Ankomstperiode

1971- 
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986-
1989

1990-
1992

1993-
1995

1996-
1998

1999-
2001

2002-
2004

1993-1995 18 16 17 22 32 - - - -

1996-1998 14 13 13 17 20 18 - - -

1999-2001 11 11 11 14 16 13 16 - -

2002-2004 10 10 10 14 15 12 14 17 -

2005-2007 8 8 9 13 14 12 14 14 14

Kilde: Inntektsstatistikk, KOSTRA, Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/emner/00/00/20/notat_200924/notat_200924.pdf
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faktorer på fattigdom er imidlertid en krevende oppgave som forutsetter bruk 
av mer avanserte analysemetoder enn de som benyttes i denne studien. 

Mer utsatt for langtidsfattigdom
Innvandrere er betydelig mer utsatt for langvarig økonomisk fattigdom enn 
befolkningen for øvrig – også når inntekt er definert som summen av kontant-
inntekter og verdien av kommunale tjenester for hele perioden 1993-2007. 
Etter OECDs målemetode (se tekstboks om sammenliknbarhet av husholds-
inntekter) er hele 8 prosent av innvandrerne og 10 prosent av flyktningene i 
Norge langtidsfattige, mens dette kun gjelder 1 prosent av befolkningen uten 
innvandrerbakgrunn. 

Beregningene av andelen langtidsfattige tar utgangspunkt i summen av årlige 
inntekter i perioden 1993-2007. Den skjeve fordelingen henger sammen med 
at innvandrere som opplever økonomisk fattigdom i en bestemt treårsperiode, 
også har relativt høy sannsynlighet for å bli værende fattige i de påfølgende 
treårsperiodene. Imidlertid er det forskjeller mellom innvandrere fra ulike 
land. Blant innvandrere fra Somalia hadde 23 prosent så lav inntekt i perio-
den 1993-2007 at de ble definert som langtidsfattige. Blant innvandrerne fra 
Pakistan var 17 prosent langtidsfattige, mens 15 prosent av innvandrerne fra 
Irak og Tyrkia opplevde langtidsfattigdom.

Behov for mer forskning?
De empiriske resultatene i denne artikkelen viser at andelen av innvandrerne 
som har vært utsatt for økonomisk fattigdom, var lavere i 2005-2007 enn den 
var i 1993-1995. Dette skyldes først og fremst økte lønnsinntekter. Økt botid 
fører også til at flere kommer seg ut av økonomisk fattigdom. Likevel har fat-
tigdom i større grad en varig karakter blant innvandrere enn blant den øvrige 
befolkningen. Våre resultater tyder også på at lav yrkesaktivitet i et hushold 
med stor sannsynlighet vil føre til økonomisk fattigdom for alle personer som 
tilhører husholdet, men vi finner også relativt høye fattigdomsandeler blant 
enkelte grupper av heltidsarbeidende innvandrere (working-poor).

Et interessant spørsmål er om målrettede arbeidsmarkedstiltak kombinert 
med redusert skatt for personer med lave inntekter vil øke sysselsettingen 
blant innvandrerne og dermed også bidra til å redusere fattigdommen? 
Utforming av arbeidsmarkedstiltak som gjør det lettere for disse gruppene 
å gjennomføre jobbsøking, ved siden av språkopplæring og godkjennelse av 
tidligere utdanningskompetanse, kan som påpekt av OECD (2009) være tiltak 
som vil ha positiv effekt på yrkesdeltagelsen til innvandrere og dermed kunne 
bidra til reduksjon i økonomisk fattigdom. Men for å evaluere effekten av 
slike tiltak kreves det grundigere og mer dyptpløyende analyser enn det som 
har vært formålet med denne artikkelen.

innvandrerne som var fattige i 1993-1995, også var fattige i 1996-1998, mens 
den tilsvarende andelen for den øvrige befolkningen var 30 prosent. Videre 
finner vi at 25 prosent av innvandrerne som var fattige i 1993-1995, også var 
fattige i 2005-2007, mens dette gjaldt 11 prosent av den øvrige befolkningen.

I tillegg til å ha betydelig høyere sannsynlighet for å bli utsatt for fattigdom 
viser altså våre resultater at innvandrere også er betydelig mer utsatt for 
vedvarende fattigdom enn befolkningen for øvrig. For enkelte grupper av 
innvandrere finner vi at andelen som blir værende i fattigdom etter 10 år, er 
dobbelt så stor som for den øvrige befolkningen. Disse resultatene tyder på at 
innvandrere på mer permanent basis vil være betydelig overrepresentert blant 
de økonomisk fattige i Norge.

En viktig, men krevende, problemstilling er å identifisere årsakene til inn- 
og utstrømning av fattigdom. Naturligvis vil en slik målsetting kreve mer 
dyptpløyende analyser enn en ren deskriptiv studie. Vi kan likevel bidra til 
et mer utfyllende bilde av mobiliteten inn og ut av fattigdom ved å beskrive 
endringene i inntektssammensetningen til dem som gikk fra å være fattige til 
å bli ikke-fattige. Figur 2 viser inntektssammensetningen til individer som var 
bosatt i Norge i hele perioden 1993-2007, og som enten var fattige i treårspe-
rioden 1993-1995, men ikke var fattige de andre periodene, eller var fattige i 
perioden 2005-2007, men ikke ellers, og så videre.

Lønnsinntektene har mest å si
Det viser seg at endringer i fattigdomsstatus henger nøye sammen med end-
ringer i lønnsinntekt, mens mottatte kontantoverføringer og kommunale tje-
nester endrer seg lite som følge av endring i fattigdomsstatus. Innstrømning 
til fattigdom henger derfor ofte sammen med bortfall av lønnsinntekter, mens 
utstrømning av fattigdom henger sammen med økte lønnsinntekter. Vi finner 
videre at individer som kommer seg ut av fattigdom og forblir ikke-fattige 
over flere perioder, mer permanent har oppnådd økte lønnsinntekter, mens 
individer som mer permanent havner i fattigdom som oftest har forholdsvis 
lave eller ingen lønnsinntekter. Vi ser også at de langtidsfattige har stabilt lave 
inntekter gjennom hele perioden.

Tidligere studier av Epland (2005) og Andersen og Sivertstøl (2010) peker 
også på endringer i husholdstilknytning som en mulig faktor bak bevegelsene 
inn og ut av fattigdom, definert som lavinntekt, i tillegg til endringer i yrkes-
aktivitet. Det er naturligvis ikke utenkelig at endringer i sammensetningen av 
husholdet, eksempelvis ved familiegjenforening, kan ha betydning for strøm-
ningene inn og ut av økonomisk fattigdom. Å identifisere effekten av enkelt-
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Figur 2. Inntektssammensetningen1 for 
innvandrere som skifter fattigdomsstatus. 
1993-2007. 1998-kroner

Fattige bare i 1999-2001

Fattige bare i 2002-2004

Fattige bare i 2005-2007

Langtidsfattige

1 000 1998-kroner

Utliknet skatt og negative
overføringer
Skattepliktige overføringer
Skattefrie overføringer
Kapitalinntekter
Næringsinntekter
Lønnsinntekter
Kommunale tjenester

1 Se fotnote i figur 1. Kun personer som var bosatt
  i Norge hele perioden 1993-2007 er tatt med i
  beregningene.
Kilde: Inntektsstatistikk 1993-2007 og KOSTRA,
Statistisk sentralbyrå.

-50 0 50 100 150 200 250

2005-2007

2002-2004

1999-2001

1996-1998

1993-1995

-50 0 50 100 150 200 250

2005-2007

2002-2004

1999-2001

1996-1998

1993-1995

-50 0 50 100 150 200 250

2005-2007

2002-2004

1999-2001

1996-1998

1993-1995

-50 0 50 100 150 200 250

2005-2007

2002-2004

1999-2001

1996-1998

1993-1995

-50 0 50 100 150 200 250

2005-2007

2002-2004

1999-2001

1996-1998

1993-1995

-50 0 50 100 150 200 250

2005-2007

2002-2004

1999-2001

1996-1998

1993-1995

Fattige bare i 1993-1995

Fattige bare i 1996-1998

Tabell 3. Varigheten av fattigdom blant innvandrere. 1993-2007.1 Prosent

Innvandrere Befolkningen for øvrig

1993-
1995

1996-
1998

1999-
2001

2002-
2004

2005-
2007

1993-
1995

1996-
1998

1999-
2001

2002-
2004

2005-
2007

1993-1995 100 42 31 27 25 100 30 20 14 11

1996-1998 52 100 49 38 33 38 100 37 22 16

1999-2001 45 57 100 55 43 27 40 100 37 23

2002-2004 40 45 56 100 56 17 21 33 100 34

2005-2007 36 39 44 57 100 14 16 21 36 100
1 Kun personer bosatt i hele perioden 1993-2007 er tatt med i beregningene. 

Kilde: Inntektsstatistikk, KOSTRA, Statistisk sentralbyrå.
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faktorer på fattigdom er imidlertid en krevende oppgave som forutsetter bruk 
av mer avanserte analysemetoder enn de som benyttes i denne studien. 

Mer utsatt for langtidsfattigdom
Innvandrere er betydelig mer utsatt for langvarig økonomisk fattigdom enn 
befolkningen for øvrig – også når inntekt er definert som summen av kontant-
inntekter og verdien av kommunale tjenester for hele perioden 1993-2007. 
Etter OECDs målemetode (se tekstboks om sammenliknbarhet av husholds-
inntekter) er hele 8 prosent av innvandrerne og 10 prosent av flyktningene i 
Norge langtidsfattige, mens dette kun gjelder 1 prosent av befolkningen uten 
innvandrerbakgrunn. 

Beregningene av andelen langtidsfattige tar utgangspunkt i summen av årlige 
inntekter i perioden 1993-2007. Den skjeve fordelingen henger sammen med 
at innvandrere som opplever økonomisk fattigdom i en bestemt treårsperiode, 
også har relativt høy sannsynlighet for å bli værende fattige i de påfølgende 
treårsperiodene. Imidlertid er det forskjeller mellom innvandrere fra ulike 
land. Blant innvandrere fra Somalia hadde 23 prosent så lav inntekt i perio-
den 1993-2007 at de ble definert som langtidsfattige. Blant innvandrerne fra 
Pakistan var 17 prosent langtidsfattige, mens 15 prosent av innvandrerne fra 
Irak og Tyrkia opplevde langtidsfattigdom.

Behov for mer forskning?
De empiriske resultatene i denne artikkelen viser at andelen av innvandrerne 
som har vært utsatt for økonomisk fattigdom, var lavere i 2005-2007 enn den 
var i 1993-1995. Dette skyldes først og fremst økte lønnsinntekter. Økt botid 
fører også til at flere kommer seg ut av økonomisk fattigdom. Likevel har fat-
tigdom i større grad en varig karakter blant innvandrere enn blant den øvrige 
befolkningen. Våre resultater tyder også på at lav yrkesaktivitet i et hushold 
med stor sannsynlighet vil føre til økonomisk fattigdom for alle personer som 
tilhører husholdet, men vi finner også relativt høye fattigdomsandeler blant 
enkelte grupper av heltidsarbeidende innvandrere (working-poor).
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innvandrerne som var fattige i 1993-1995, også var fattige i 1996-1998, mens 
den tilsvarende andelen for den øvrige befolkningen var 30 prosent. Videre 
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inn og ut av fattigdom, definert som lavinntekt, i tillegg til endringer i yrkes-
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Figur 2. Inntektssammensetningen1 for 
innvandrere som skifter fattigdomsstatus. 
1993-2007. 1998-kroner
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1 Se fotnote i figur 1. Kun personer som var bosatt
  i Norge hele perioden 1993-2007 er tatt med i
  beregningene.
Kilde: Inntektsstatistikk 1993-2007 og KOSTRA,
Statistisk sentralbyrå.
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1993-1995 100 42 31 27 25 100 30 20 14 11
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2002-2004 40 45 56 100 56 17 21 33 100 34

2005-2007 36 39 44 57 100 14 16 21 36 100
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Epidemisk nakenløping

pedia, kan den nevnte politihjelmen i dag 
beskues på et museum (!) i Twickenham.

Sosiologiske forklaringer
Men hva har så samfunnsvitenskapelig 
forskning kunnet bidra med i forståelsen 
av dette underlige fenomenet? I ett av de 
mest anerkjente tidsskriftene i sosio-
logien, American Sociological Review, 
ble det i 1988 publisert en artikkel som 
forsøkte å forklare nakenløpingens 
spredningsmønster innenfor høyere 
utdanningsinstitusjoner i USA. Denne 
forskningen var basert både på data fra 
postale spørreskjemaer og på deltakende 
observasjon. 

Når forskerne skulle forklare spredningen 
av streaking fra skole til skole, viste det 
seg blant annet at jo sterkere sanksjonene 
var på den enkelte skole, jo mer økte 
risikoen for at studentene på andre skoler 
ville følge etter. Dette var helt motsatt av 
forskernes hypoteser. At politiet gikk til 
aksjon, eller at skoleadministrasjonen 
tok affære, bidro til spredningen. Medi-
edekningen hadde naturlig nok også sin 
betydning. 

Det aller viktigste var imidlertid nakenlø-
pingens kompleksitet. De minst komplek-
se streakinghendelsene var kortvarige 
og involverte som regel bare en eller to 

Noe forskning innbyr til å trekke på 
smilebåndet fordi den har et humoristisk 
tema, mens den for øvrig er helt seriøs i 
valg av metode og teori. Innenfor fysik-
ken har det for eksempel blitt skrevet 
artikler i fagtidsskrifter om hvilke fysiske 
lover som kan forklare at brødskiver som 
regel faller med smørsida ned. Innenfor 
sosiologi og antropologi har man også 
forsket på temaer med et visst humoris-
tisk tilsnitt. Her skal vi se nærmere på 
fenomenet nakenløping eller «streaking». 
Nakenløpingen grenser opp mot lek og 
«practical jokes», men har også en alvor-
lig side, som vi skal se.

Fra religiøs protest …
Nakenløpingens alvorlige sider er for ek-
sempel representert ved skjebnen til den 
religiøse sekten adamittene. På 1400-tal-
let protesterte de mot kirkens moralske 
forfall ved å løpe i Adams drakt gjennom 
bygatene i Böhmen, i det nåværende 
Tsjekkia. Visstnok praktiserte adamittene 
«hellig nudisme» i sine gudstjenester. I 
møtet med middelalderens intoleranse 
skal de ha lidd en ublid skjebne. 

Da var nok forholdene bedre i England 
noen hundreår seinere. På 1600-tal-
let hendte det at kvekere løp nakne for 
å vise «evangeliets nakne sannhet». På 
1700-tallet var nakenløp ofte annonsert 
på forhånd og kunne trekke tusenvis 
av tilskuere, ifølge Thor Gotaas i boka 
«Løping. En Verdenshistorie» (Gylden-
dal 2008). Seinere ble sanksjonene fra 
samfunnet sterkere. Nakenløpere risi-
kerte både arrestasjon og innesperring på 
sinnssykehus, og skikken forsvant.

… til streaking
Først i 1970-årene ble nakenløping et 
massefenomen, i hvert fall på amerikan-
ske universiteter, og det fikk sitt eget 
navn, streaking. Det hele begynte i slut-

ten av januar 1974. Ingen vet helt hvem 
som startet farsotten, eller hvorfor, men 
det ser ut til at studenter ved et univer-
sitet i Florida var først ute. Toppen ble 
nådd i første uka av mars, da hele 156 
hendelser ble registrert. 

Fra USA spredte streakingen seg til man-
ge andre land. Selv om den hovedsakelig 
var begrenset til universitetene, spredte 
nakenløpingen seg også til arenaer som 
tv-show, konserter, delstatsforsamlinger, 
ja, til og med passasjerfly! I juni 1974 var 
nakenløpingen som «motefenomen» så å 
si dødd ut, i hvert fall i USA.

Egen uniform
I USA hadde nakenløperne en egen «uni-
form» bestående av hvite tennissko, og en 
halloweenmaske eller lue av noe slag. Og 
altså ellers ingenting. Kreativiteten var 
stor – noen valgte for eksempel å naken-
hoppe i fallskjerm framfor å løpe. På ett 
universitet rakk en streaker å stå ved ut-
lånsskranken i biblioteket og be om boka 
«Den nakne ape», før han behørig spurtet 
ut. Det gikk sport i hvem som kunne 
mønstre flest deltakere. Rekorden ble 
satt da hele 1 543 personer deltok i ett og 
samme nakenløp. Det ble også laget en 
egen sang, med tittelen «The Stripper».   

I Europa er nakenløpingen mest kjent 
fra store sportsarrangementer vist på 
fjernsyn. Som nevnt har England rike 
tradisjoner her. Derfor er det kanskje 
ikke tilfeldig at det første nakenløpet på 
et større sportsarrangement fant sted i 
Twickenham, under rugbymatchen mel-
lom England og Frankrike i april 1974. 
Et berømt bilde av denne hendelsen viser 
hvordan flere politimenn har et fast grep 
om den 25-årige lovbryteren, samtidig 
som hans edlere deler er skjult av en 
dertil egnet politihjelm. Skal vi tro Wiki-

Det berømte bildet av naken-
løperen i Twickenham.

Foto: SCANPIX SWEDEN.
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personer. I de mest komplekse hendel-
sene kunne 100 eller flere personer delta, 
både menn og kvinner var involvert; 
dette foregikk gjerne både på og utenfor 
skolens område, og strakte seg over et 
langt tidsrom, en uke eller mer (!). Det 
høres unektelig moro ut; ikke så rart at 
nyheten om slike hendelser gjorde et 
sterkt inntrykk på studentene ved andre 
skoler og bidro til at de tok etter. 

Opprør eller uskyldig moro?
Andre forskere har satt streaking inn i 
en større politisk sammenheng. Enkelte 
kommentatorer i samtiden så naken-
løpingen som et ledd i opprøret mot 
samfunnets konvensjoner, i forlengelsen 
av andre «opprørssignaler» som kvinne-
frigjøring, langt hår og bruk av narkotika. 
Det var også dem som forsøkte å gjøre 
nakenløpingen til en del av sine politiske 
markeringer, for eksempel mot president 
Richard Nixon («dicks against Dick»). 

Av media og mange politikere ble naken-
løpingen derimot brukt som et middel til 
å gi et annet bilde av universitetsmiljøene 
enn det som hadde vært dominerende i 
årene før – som et apolitisk og «uskyldig» 
sted, og ikke et radikalt protestmiljø. 
Streaking var «bedre enn tåregass og 
stein», ble det sagt. Det foregikk en 
ideologisk og kulturell kamp om hvordan 

streaking skulle fortolkes, og «opprørs-
fortellingen» tapte til fordel for fortel-
lingen om «uskyldig moro», ifølge en 
artikkel av Bill Kirkpatrick i The Journal 
of Popular Culture (2010). 

At streaking hovedsakelig, slik media 
framstilte det, ble bedrevet av hvite 
menn, mener Kirkpatrick er av stor 
betydning. Det var nettopp hvite menns 
maktstilling og hegemoni som var under 
press, både fra feministbevegelsen og 
borgerrettighetsbevegelsen. Streaking 
fikk dermed sine politiske over- og un-
dertoner, både gjennom motivasjonene 
som nakenløperne selv ga uttrykk for, og 
gjennom måten streaking ble fortolket på 
i offentligheten. 

Omvendt streaking
Og dermed er vi på et vis tilbake der 
vi begynte, med adamittene og naken-
løpingens alvorlige sider. Personlig ville 
jeg nok, som de fleste (?) andre, vært 
skeptisk til å delta i en eller annen form 
for streaking, selv om det høres moro ut 
med organiserte massenakenløp i uker 
av gangen. For sjenerte nordboere med 
ønske om å få oppmerksomhet passer 
kanskje «omvendt streaking» aller best. 
Hva det er? Jo, å løpe fullt påkledd gjen-
nom en nudistkoloni. Også denne typen 
hendelser ble det rapportert om i 1974.
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At mange i dag venter både lenge og vel før de får barn, har fått enkelte 
potensielle besteforeldre til å bekymre seg. Kan de egentlig regne med å bli 
besteforeldre? Og vil eventuelle barnebarn se dagens lys mens de ennå er 
spreke nok til å engasjere seg aktivt i deres hverdag? 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan det ligger an med barne-
barn for dem som er født i krigsårene 1940-1944 (se tekstboks om data-
grunnlag). Disse årskullene er i dag i siste halvdel av 60-årene og på god vei 
over i pensjonistenes rekker. Hvor mange av dem har til nå rukket å bli beste-
foreldre, hvor mange barnebarn har de, og når ble de bestemor eller bestefar 
for første gang?

Vi viser også hvor vanlig det er å ha stebarnebarn eller såkalte bonusbarne-
barn. Det kan være barnebarn som partneren har fra tidligere forhold, eller 
barnebarn som kommer inn i familien i egenskap av å være stebarn til en sønn 
eller datter. I den analysen som presenteres her, er samboere med og uten fel-
les barn inkludert på lik linje med gifte. 

Sentrale trekk ved livsløpet til kvinner og menn født 1940-1944
Utsiktene til å få barnebarn vil selvsagt variere med hvor mange barn en selv 
har, og hvor tidlig eller sent i livet en fikk barna. De årskullene vi ser på her, 
født 1940-1944, er kjennetegnet ved tidlig familiestart og få barnløse. 

Halvparten av kvinnene i disse årskullene hadde rukket å bli mødre før de 
fylte 23 år. Mennene var litt senere ute, med en medianalder på 25,5 år (se 
tabell 1). To tredjedeler av disse årskullene endte opp med to eller tre barn. 
Andelen som ikke fikk egne barn, er spesielt lav, 10 prosent av kvinnene og 
14 prosent av mennene. De fleste har ikke mer enn ett samliv, og sjansene for 
stebarnebarn gjennom partner er derfor moderate (se tabell 1). Men flere vil 
ha opplevd at barna etablerer seg i forhold med ett eller flere stebarn. 

Turid Noack,  
Lars Dommermuth og  
Jan Lyngstad

Besteforeldre og barnebarn

Hvor mange barnebarn og når?
73 prosent av mennene og 81 prosent av kvinnene født i årene 1940-1944 har så langt 
fått barnebarn. Halvparten av mennene var blitt bestefedre da de var 55 år, og halvpar-
ten av kvinnene bestemødre innen 52 års alder. 47 prosent har fra ett til fire barnebarn 
og 30 prosent mellom fem og ti. I tillegg til de egne barnebarna har nesten tre av ti fått 
stebarnebarn, eller såkalte bonusbarnebarn, enten via egen partner eller via barns part-
ner. Det er i stor grad de samme som får barnebarn og stebarnebarn.
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Datagrunnlag
Datasettet som er benyttet, er basert på Slekts- og generasjonsdata som bygger 
på opplysninger fra Statistisk sentralbyrås versjon av Det sentrale folkeregister om 
personen selv og personens mor og far. Det sentrale folkeregister ble dannet i 1964 
med utgangspunkt i data fra Folke- og boligtellingen 1960 og er nær heldekkende 
når det gjelder foreldreopplysninger for personer som er født i Norge i 1954 og se-
nere. For utenlandskfødte finnes det imidlertid kun henvisning til foreldre hvis disse 
er eller har vært bosatt i Norge etter 1960. Forekomsten av samboere uten barn er 
konstruert på samme måte som i familie- og husholdningsstatistikken, det vil si ut 
fra adresseopplysninger og et sett kriterier om maksimum aldersforskjell med mer. 

Tabell 1. Sentrale familiebegivenheter for 
kvinner og menn født 1940-19441

Kvinner Menn

Andel barnløse 9,5 13,5
Gjennomsnittlig antall barn 2,3 2,2
Medianalder ved første barns 
fødsel for alle med barn 22,9 25,5

Andel som aldri har vært gift 4,9 7,6
Andel med mer enn ett samliv 19,0 19,8
Andel med erfaring fra 
samboerskap 31,5 37,4

1 I noen tilfeller ligger alle født 1940-1944 til grunn,  
i andre tilfeller refererer tallene bare til noen av 
kohortene eller kohorter som ligger nær opp til.
Kilde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå, og 
LOGG 2007, Statistisk sentralbyrå og NOVA.

Ingressen, figur 1 og avsnittene 
under «Det første barnebarnet» 
er rettet 20. juni 2011. 
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Kvinner og menn født 1940-1944 er i ferd med å trappe ned sin innsats på 
arbeids markedet, og de fleste er allerede blitt pensjonister. I 2006 var de 
yngste gamle nok til å gå av med avtalefestet pensjon dersom de var omfat-
tet av en slik ordning. Året etter kunne de eldste gå av med alderspensjon fra 
folketrygden. I 2008 arbeidet bare hver fjerde mann og hver tiende kvinne i 
disse årskullene heltid. De øvrige jobbet redusert eller var utenfor arbeidsstyr-
ken, det vil si trygdet eller hjemmearbeidende (se tabell 2).

Vi skal også huske på at de fleste kvinner i disse årskullene var hjemme i kor-
tere eller lengre perioder da barna var små. Og selv om mange vendte tilbake 
til arbeidslivet da barna ble større, er det ved 64-68 års alder fortsatt flere yr-
kesaktive menn enn kvinner i disse årskullene. Slik sett skulle bestemødrene 
ha bedre tid for barnebarna enn de jevngamle bestefedrene. 

Det første barnebarnet
Bilder av familier med fire, og i sjeldne tilfeller fem, generasjoner samlet på et 
brett minner oss om at det kan være store variasjoner i generasjonsmønsteret. 
Noen blir besteforeldre før enkelte av deres jevnaldrende har rukket å få sitt 
første barn, mens andre er i pensjonsalder og vel så det før det første barne-
barnet kommer. Men hvor stor variasjon er det egentlig i dette mønsteret?

Selv om de årskullene vi ser på her, født 
1940-1944, var tidlig ute med å få barn sam-
menlignet med dagens unge, er det få som 
ble besteforeldre i svært ung alder. Bare 3 
prosent av kvinnene og mindre enn 1 prosent 
av mennene fikk sitt første barnebarn før de 
fylte 40 år. Som 45-åringer var 20 prosent av 
kvinnene blitt bestemødre og 9 prosent av 
mennene var blitt bestefedre (se figur 1).

Deretter økte andelene med besteforeldreer-
faring raskt. 52 år gamle hadde halvparten 
av kvinnene i disse årskullene fått minst ett 
barnebarn, mens mennene var godt og vel 55 
år før halvparten av dem hadde blitt bestefe-
dre. Som 60-åringer (kvinner) og 65-åringer 
(menn) er tre av fire besteforeldre. At kvin-
ner er tidligere ute enn menn med å få barnebarn, gjenspeiler det faktum at 
kvinner gjennomgående stifter familie tidligere i livet enn det menn gjør.

I figur 1 inngår alle nålevende personer født 1940-1944 og bosatt i landet, 
enten de har egne barn eller ikke. Som vi ser, er det 19 prosent av kvinnene 
og 27 prosent av mennene som ikke har barnebarn ved 64 års alder. Denne 
andelen vil bli mindre etter hvert som stadig flere innlemmes i besteforel-
drenes rekker. For det eldste årskullet vi ser på, født i 1940, er andelene uten 
barnebarn henholdsvis 16 prosent av kvinnene og 22 prosent av mennene ved 
68 års alder.

Hvor mange barnebarn?
Noen ganske få av alle personer i slutten av 60-årene har mange titalls 
barnebarn. Men å ha så mange barnebarn at det kan være vanskelig å holde 
oversikt over fødselsdager og andre merkedager, er lite vanlig. Nærmere halv-
parten har ikke mer enn fra ett til fire barnebarn å forholde seg til. 33 prosent 

Figur 1. Besteforeldre for første gang, 
etter alder. Kvinner og menn født 1940- 
1944. 2009. Kumulative prosenter
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Tabell 2. Kvinner og menn født 1940-1944, 
etter arbeidslivsstatus. 2008. Prosent

Kvinner Menn

Alle 100 100

Sysselsatte 31 41

Av dette

  Kort deltid 10 10

  Lang deltid 10 7

  Heltid 11 24

  

Arbeidsledige 0 0

Utenfor arbeidsstyrken 68 58

Kilde: Arbeidskraftundersøkelsene (AKU), Statistisk 
sentralbyrå.

Tabell 3. Antall barnebarn. Kvinner og 
menn født 1940-1944.1 2008. Prosent

Kvinner Menn Alle

Alle 100 100 100

Ingen 17,2 24,1 20,6

1-4 46,2 47,4 46,8

5-10 33,4 26,7 30,0

11 eller flere 3,2 1,8 2,6

Gjennom-
snittlig antall 3,9 3,2 3,5
1 Omfatter alle (med og uten egne barn) som var i 
live 31. desember 2008.
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har mellom fem og ti barnebarn, mens det bare er 3 prosent av kvinnene og 2 
prosent av mennene som har elleve barnebarn eller flere (se tabell 3). 

Forskjellen i gjennomsnittlig antall barnebarn gjenspeiler nok en gang det 
faktum at menn gjennomgående etablerer familie noe senere i livsløpet enn 
kvinner. Dette mønsteret tilsier også at de som bare har sønner, må belage 
seg på at det kan ta lengre tid før barnebarna kommer, enn for dem som har 
minst én datter. 

Om vi ikke regner med dem som ikke har egne barn, hadde kvinner og menn 
født 1940-1944 i gjennomsnitt 4,1 og 3,4 barnebarn i 2008. 

Hvor mange sett av barnebarn?
Familiedemografer har fremhevet at det også kan være nyttig å se på såkalte 
sett av barnebarn (Uhlenberg 2004). Med det mener de hvor mange søsken-
flokker en er bestemor eller bestefar til. Er det bare ett sett, har barnebarna 
ingen kusiner eller fettere som også skal ha besteforeldrenes oppmerksom-
het. Antallet barnebarnsett må antas å gi en pekepinn om besteforeldrenes 
rolle som ressurspersoner for barnebarna, underforstått at fire barnebarn i 
ett og samme sett vil kreve mindre enn fire barnebarn fra fire forskjellige sett 
(Hagestad 2006).

Hvor mange barnebarnsett en har, varierer selvsagt med antall barnebarn. De 
som har to barnebarn, har i gjennomsnitt 1,2 sett, mens de som har 6 barne-
barn i gjennomsnitt har dem fordelt på 2,6 sett (se figur 2). Flest barnebarn-
sett, i gjennomsnitt 4,5, har de som har elleve barnebarn eller flere. 
Men som tidligere nevnt, er det ytterst få som har så mange 
barnebarn.

Stebarnebarn eller bonusbarnebarn
Foruten barnebarn via egne barn, kan det være 
stebarnebarn. Hvor vanlig det er å ha stebar-
nebarn, er lite kjent, men vårt datama-
teriale gir gode muligheter for å se på 
dette, ikke bare for gifte, men også for 
samboere. Noen foretrekker å snakke om 
bonusbarnebarn fremfor stebarnebarn. Bo-
nusbarnebarn assosieres med noe positivt, en 
ekstra gevinst, mens stebarnebarn kanskje har 
en mer negativ klang. I denne artikkelen bruker 
vi begrepene stebarnebarn og bonusbarnebarn 
synonymt om barnebarn en ikke er i slekt med 
juridisk sett. Det kan være barnebarna til ektefelle 
eller samboer. Bonusbarnebarn kan en også få om 
ens egne barn har ektefelle eller samboer med barn 
fra tidligere forhold. 

Som påpekt av en amerikansk familieforsker skulle en 
kunne forvente at hyppigere gjengifte ville bidra til at det 
også ville utvikles klarere normer og regler for forventet atferd 
i stefamilierelasjoner (Cherlin 1978). I et senere arbeid konkluderer 
imidlertid den samme forskeren med at det snarere er det motsatte som har 
skjedd. Normer for forventet atferd synes svekket både når det gjelder første-
gangsekteskap og senere ekteskap (Cherlin 2004).

/photos/macky/

Figur 2. Gjennomsnittlig antall 
barnebarnsett, etter antall barnebarn. 
Menn og kvinner født 1940-1944. 2008
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Forholdet mellom stebesteforeldre og stebarnebarn synes å være klart mindre 
institusjonalisert enn forholdet mellom besteforeldre og andre barnebarn.  
I rollen som bestemor eller bestefar har vi støtte av et sett godt etablerte nor-
mer, for eksempel forventningene om å gi gaver til fødselsdager og jul, og å 
yte hjelp og bistand om noe ekstra inntreffer.

Kjørereglene for forholdet mellom stebesteforeldre og stebarnebarn er mer 
vage, hvis de i det hele tatt finnes. Spørsmål og råd om hvordan en skal for-
holde seg til stebarnebarn, kommer da også ofte opp i familie- og samlivsspal-
ter i aviser og ukeblader. Hvor integrert stebarnebarna er, ser ut til å variere 
mye fra familie til familie, kanskje spesielt om stebarnebarna også har egne 
besteforeldre. 

Til forskjell fra barnebarna kan stebarna ha kommet inn i familien ved vidt 
forskjellig alder. Noen kan en ha fulgt fra de ble født, andre kan ha vært 
voksne før stebesteforeldrene lærte dem å kjenne. Studier har vist at bestefor-
eldres forhold til barnebarna varierer med hvor gamle barnebarna er. Tilknyt-
ningen ser ut til å være spesielt sterk i tidlige barneår for så å synke etter hvert 
som barnebarna blir eldre (Aldous 1995). Det gjør det rimelig å tro at spesielt 
stebarnebarn som først kommer inn i familien når de er blitt store, ikke vil bli 
oppfattet på helt samme måte som egne barnebarn. 

På den andre siden kan også båndene mellom besteforeldre og egne barne-
barn svekkes hvis foreldrene flytter fra hverandre, og det blir liten kontakt 
mellom en av foreldrene og barnet etter skilsmissen (Gautun 1995). Våre data 
gir dessverre ikke muligheter for å se på hvor gamle bonusbarnebarna var da 
de ble en del av den utvidete familien, eller hvilke av de andre barnebarna 
som har opplevd at foreldrene har gått fra hverandre.

Stebarnebarn via barns partner er vanligst
I de årskullene vi ser på her, er 8 prosent av kvinnene og 10 prosent av men-
nene stebesteforeldre i kraft av at partneren har barn fra tidligere forhold (se 
figur 3). Av dem som har slike stebarnebarn, har flesteparten (70 prosent) fra 
ett til fire stebarnebarn, mens nær alle de resterende (28 prosent) har fra fem 
til ti stebarnebarn.

Å bli stebesteforeldre fordi ens egne barn har ett eller flere stebarn, er langt 
vanligere. Av dem som er i siste halvdel av 60-årene, er 24 prosent av kvin-
nene og 20 prosent av mennene stebesteforeldre på dette viset. 

Når det er så mange flere som har bonusbarnebarn via barns partner enn via 
egen partner, er det fordi det gjennomsnittlige antallet egne barn vil være 
høyere enn antall partnere. Men såkalte kohort forskjeller er også viktige. 
Mellom generasjonen, det vil si barna til dem født 1940-1944, har et mindre 
stabilt samlivs mønster enn det som er karakteristisk for «vår» besteforeldrege-
nerasjon. Dette øker sannsynligheten for å få stebarnebarn via barns partner. 
Ser vi stebarnebarn via egen og barns partner under ett, har nærmere tre av ti 
(28,5 prosent) ett eller flere stebarnebarn. 

Betydningen av å telle med bonusbarnebarn
Vi har tidligere sett at en betydelig majoritet av dem som er sist i 60-årene, 
har blitt besteforeldre. Men hvor mange flere har besteforeldreerfaring om 
også de såkalte bonusbarnebarn telles med?

Figur 3. Andel med barnebarn og 
stebarnebarn. Kvinner og menn født 
1940-1944. 2008. Prosent
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Arbeidet med tilrettelegging av data-
filer og analyse av data er finansiert 
av Norges forsknings råd innenfor 
rammen av et felles prosjekt mel-
lom Norsk institutt for forskning om 
oppvekst, velferd og arbeid (NOVA) 
og Statistisk sentralbyrå. 
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Selv om mange har stebarnebarn både via egen partner og via barns partner, 
endrer det andelen med barnebarnserfaring i vid forstand relativt lite.  
Figur 4 viser at om vi legger til dem som bare har stebarnebarn, øker andelen 
med barnebarnserfaring fra 79 til 82 prosent for personer født 1940-1944. 
Eller sagt på en annen måte, andelen som ikke har barnebarn av et eller annet 
slag, reduseres med rundt 3 prosentpoeng.

Regnet på denne måten er det bare 14 prosent av kvinnene som verken har 
egne barnebarn eller bonusbarnebarn. Tilsvarende andel for menn er 20 
prosent, men også her vil menns generelt senere familieetablering spille inn. 
Vi må med andre ord forvente at forskjellen mellom kvinner og menn i disse 
årskullene vil bli noe mindre etter hvert som de blir eldre. Men siden det å 
ha egne barnebarn er klart det vanligste, og andelen uten barn er noe høyere 
blant menn enn blant kvinner i disse årskullene, vil forskjellen mellom kvin-
ner og menn vanskelig kunne bli helt visket ut selv om bonusbarna teller med. 

Oppsummering og diskusjon
De som i dag er i siste halvdel av 60-årene (født 1940-1944), er relativt godt 
forspent med barnebarn, i gjennomsnitt i underkant av fire. Men sett i forhold 
til når i livet de selv stiftet familie, kan nok noen mene at det drøyde vel lenge 
før de ble besteforeldre. Noen flere 
kvinner enn menn har barnebarn. Det 
skyldes at kvinnene var tidligere ute 
med å få barn, og at de i mindre grad 
forble barnløse enn hva som var tilfelle 
for de jevngamle mennene. Bestefor-
eldregenerasjonen vi har sett på her, 
har imidlertid ikke så mange barne-
barnsett å fordele sin oppmerksomhet 
mellom. 

Vår analyse viser omfanget av bar-
nebarn og stebarnebarn når vi tar 
registerdata til hjelp. På dette viset kan 
vi uttale oss om hele årskullet uten å 
måtte ta hensyn til utvalgsproblemer 
og frafall, som ofte griper forstyr-
rende inn ved intervjuundersøkelser. 
Vår analyse kan imidlertid ikke vise 
hvordan kontakten mellom generasjo-
nene er i praksis. Som vi har vist, har 
de årskullene vi har studert her, blitt 
besteforeldre i forholdsvis ung alder 
og kan således regne med å ha mange 
«besteforeldreår» foran seg. 

De fleste av dem har trådt inn i pensjo-
nistenes rekker. De vil med andre ord 
ha tid, men kanskje ikke alltid helse, 
til å være aktive besteforeldre. Å måle 
hva som faktisk finner sted av kontakt, 
hjelp og omsorg mellom generasjoner, 
er ikke lett. Basert på spørreunder-

Figur 4. Andel med barnebarn eller 
stebarnebarn. Kvinner og menn født 
1940-1944. 2008. Prosent
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søkelser er besteforeldre blitt karakterisert som en reservearmé, de som alltid 
er der om noe skulle røyne på for barn og barnebarn (Hagestad 2006). 

Vår analyse viser også hvor vanlig det er å ha stebarnebarn. Dette har vi til nå 
visst lite om. Mye taler for at slike familierelasjoner kan oppleves vanskelig-
ere, og at forholdet til stebarnebarna ikke er like tett som forholdet til egne 
barnebarn. Forholdsvis mange av dem som er i siste halvdel av 60-årene, 
tre av ti, har også ett eller flere stebarnebarn eller bonusbarnebarn som det 
gjerne heter. Men stebarne barna øker andelen som har besteforeldreerfaring i 
vid forstand relativt lite.

Som understreket vet vi ikke noe om hvor gamle stebarnebarna var da de 
kom inn i familien. Selv om barn gjennom stebesteforeldre kan oppleve å ha 
flere enn to sett besteforeldre, er det ikke gitt at alle familierelasjonene alltid 
vil oppleves like nære. Det er også rimelig å tro at kontakt med stebarnebarn 
lettere kan svekkes ved samlivsopphør enn hva som vil være tilfelle med egne 
barnebarn.

Familiemønstrene til et årskull og hva deres barn i sin tur velger, vil forplante 
seg til mulighetene for å bli besteforeldre. I en senere analyse skal vi se nær-
mere på besteforeldreerfaringene til noe yngre årskull, kull som på mange vis 
har praktisert et annet og mer variert familiemønster enn dem som i dag er 
sist i 60-årene (født 1940-1944).
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En ny standard for yrkesklassifisering er tatt i bruk fra og med 2011. Dette er 
den tredje norske revisjonen av standarden, alle med basis i den internasjo-
nale standarden (ISCO – International Standard of Classification). Alle land i 
Europa som er med i EU, har tatt i bruk ny standard fra og med i år for inter-
nasjonal rapportering, selv om de fortsetter med sine egne nasjonale stan-
darder. I Norge har Statistisk sentralbyrå valgt å ta i bruk den internasjonale 
standarden som norsk standard, med noen unntak. De første resultatene med 
den nye standarden vil være i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) for 2011.

I denne artikkelen vil vi gjøre rede for den internasjonale og den nasjonale 
yrkesstandarden og det internasjonale arbeidet som ligger bak. Vi vil også 
presentere norske yrkesfordelinger.

Hva kreves i et yrke?
De fleste yrker har krav om noen grunnleggende kunnskaper og kompetanse 
på området. Når vi ringer etter en elektriker for å reparere det elektriske an-
legget i huset vårt, er vi i Norge sikre på at han eller hun har den nødvendige 
fagkompetansen til å gjøre akkurat det. Han eller hun har skaffet seg denne 
kompetansen både gjennom utdanning og praksis i faget. En mekaniker har 
valgt en annen spesialisering i sin fagutdanning enn en elektriker. En lege har 
igjen en helt annen spesialisering og har dessuten krav om lengre utdanning. 
Grunnen er at arbeidsoppgavene blir sett på som mer komplekse, og dermed 
stilles det krav om lengre utdanning enn det gjør for en håndverker.

Men er utdanningskravene like i alle land? Det vil de ikke alltid være. Like 
arbeidsoppgaver skal likevel grupperes sammen, uavhengig av de enkelte 
lands utdanningskrav for yrket. Derfor kan vi for eksempel sammenlikne en 
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ene i Malawi stort sett må klare seg med penn og papir, og har en lærer som 
underviser på tavla. Mens de fleste elevene i Norge har en helt annen tilgang 
på teknologiske hjelpemidler og en undervisningsform som preges av dette. 
Men basisen i arbeidsoppgavene er den samme, nemlig undervisningen.

436 yrker i verden
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yrkesgruppering. Likevel var det ikke før i 1958 at arbeidet var fullført, og 
den første internasjonale standarden ISCO-58 så dagens lys. I Norge tok det 
ytterligere noen år før vi fikk vår første norske standard i 1965. Denne var 
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basert på ISCO-58, men vel så viktig var tilpasningen og samarbeidet mellom 
de nordiske landene. Den fikk navnet NYK, som er forkortelse for Nordisk 
YrkesKlassifisering.

I 1998 publiserte Statistisk sentralbyrå en ny norsk yrkesklassifisering, STYRK 
(Standard for YRkesKlassifisering), med basis i ISCO-88. I 2008 lanserte ILO 
(International Labour Organisation) en foreløpig siste utgave. Denne har fått 
navnet ISCO-08 og danner basis for vår nye norske yrkesklassifisering som 
trådte i kraft 1. januar 2011 (se tekstboks om ISCO). I forordet til standarden 
skriver ILO at ISCO-08 aggregerer alle yrker i verden i 436 «unit groups», som 
vi oversetter som yrker i norsk standard.

Siden vår forrige utgave av standarden, fra 1998, har våre internasjonale 
bånd økt. Kravene til internasjonal sammenliknbar statistikk øker også i 
takt med at økonomien blir mer globalisert. EUs statistikkbyrå Eurostat har 
involvert seg i arbeidet med utformingen av den nye yrkesstandarden. Det er 
sentralt for EU å få en best mulig oversikt over arbeidsmarkedet i sine land 
både på grunn av prinsippet om fri flyt av arbeidskraft og fordi dette er en 
viktig størrelse i analyse av og planer for den generelle økonomiske planleg-
gingen. Norge er knyttet til Eurostat gjennom vår EØS-avtale. 

Yrkesstandarden skal speile arbeidslivet 
Arbeidslivet har endret seg svært mye siden ISCO-88 ble utformet. Spesielt 
har inntoget av informasjonsteknologi endret mange arbeidsoppgaver. I 1988 
var det fremdeles mange som levde av å skrive på maskin etter diktat eller 
punche inn data på hullkort eller hullbånd. I dag skriver de fleste sine egne 
dokumenter på pc, og store tallrekker kommer på elektroniske filer. Internett 
fantes ikke i den forrige standarden og følgelig var det ingen yrker som web-
ingeniør, webdesigner, teknisk ansvarlig for Internett og intranett i bedriftene 
osv. Disse eksemplene viser behovet for at yrkesstandarden hele tida må 
oppdateres for å speile samfunnsutviklingen.

Arbeidet med å utforme en felles yrkesstandard for alle land har vært meget 
tidkrevende. ILO startet arbeidet med denne siste versjonen allerede i 2000. 
Prosessen ble drevet fram av en arbeidsgruppe med medlemmer fra Aust-
ralia, Bermuda, Botswana, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Sør-Korea, 
Russland, Sverige, England, Uruguay og Kina. I tilegg var det representanter 
fra Eurostats og FNs statistikkdivisjon. Det sier seg selv at det var et møysom-
melig arbeid å oppnå enighet blant alle disse. Blant annet var språkbarrieren 
krevende da ILO har tre offisielle språk, engelsk, fransk og spansk.

Den viktigste årsaken til behovet for en revisjon er som nevnt at det innen-
for den teknologiske delen av arbeidsmarkedet har skjedd en rivende 

utvikling. Mange av yrkene innenfor industrien har også endret 
karakter, oftest i retning av at yrkene blir mer spesialisert og krever 

mer kompetanse. Men de ti hovedfeltene er de samme som i forrige 
utgave (se tekstboks om oppbygging av yrkesstandarden).

30 yrker er ute av vår nasjonale standard
Ut fra den internasjonale standarden vil det være behov for å 
gjøre nasjonale tilpasninger. Statistisk sentralbyrå har kuttet ut 
30 yrker i den nye nasjonale standarden. Dette gjelder yrker som 
«traditional chiefs and heads of village» – landsbyhøvding og 
«scribes and related workers», som oversatt til norsk vil være yr-

ket skriver. Dette er typiske yrker for utviklingsland med 
landsbyorganisering og med stor grad av analfabetisme.

Kritikken mot den forrige internasjonale standarden var 
blant annet at de mannsdominerte yrkene var langt mer 
oppdelte enn de kvinnedominerte. I ISCO-08 har man 
forsøkt å ta hensyn til denne kritikken, og kontorarbeid 
er derfor blitt delt opp i flere yrker enn tidligere. I Norge 
har vi imidlertid ikke denne oppdelingen etter ulike 
arbeidsoppgaver og spesialiseringer. Vi har ikke lenger 
sekretærer som stort sett bare gjør enkle rutineoppgaver, 
mens andre bruker pc til ulik korrespondanse, rapport-
skriving med videre. Så for Norge sin del har ikke ISCO-
08s forsøk på mer oppsplitting av et kvinnedominert 
yrkesområde som kontorarbeid vært vellykket. Derimot 
har Norge fulgt opp oppsplittingen av helseyrker. Så sam-
let gjenstår det å se om intensjonen med å spre kvinner 
på flere yrker har lykkes.
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Beskrivelsen av arbeidsoppgavene som kan inngå i 
yrket 7126 Rørleggere og VVS-montører:

7126 Rørleggere og VVS-montører
Rørleggere og VVS-montører setter sammen, monterer, 
reparerer og vedlikeholder rørsystemer, avløp, rørledninger, 
installasjoner og utstyr for vann, gass, drenering, kloakk, 
varme-, kjøle- og ventilasjonssystemer og for hydraulisk- og 
pneumatisk utstyr.

I arbeidsoppgavene kan inngå å
- kutte, trekke, bøye, kople sammen, instal lere, vedlikeholde 

og reparere rør og utstyr for vann, varme, sanitær, luft-, 
brann slukkings- og kjøleanlegg

- undersøke plantegninger og spesifikasjoner for rør- og  
ventilasjonssystemer og bestemme egnede materialer

- måle, skjære, bøye, skjøte, montere, vedlikeholde og  
reparere rør og utstyr for drenering, oppvarming, ventila-
sjon, vannforsyning og kloakksystemer

- montere oppvaskmaskiner og varmtvannsberedere, vasker 
og klosetter

- kontrollere og teste utstyr som er installert ved å lese av 
målere, ta væsketrykksprøver, observere mv.

De fleste rørleggere og VVS-montører gjør bare deler av det 
som beskrives her. Legg merke til at det her bare står beskre-
vet arbeidsoppgavene, standarden beskjeftiger seg ikke med 
kvaliteten på arbeidet eller personlige egenskaper. Men det 
sier seg selv at rørleggeren og VVS-montøren må beherske sitt 
fag for å kunne utføre disse arbeidsoppgavene.

Yrkestitler som tilhører dette yrket: rørlegger, rørlegger-
lærling, VVS-montør, lærling VVS mv.

Oppbygging av yrkesstandarden

De ti hovedfeltene:
1. Ledere
2. Akademiske yrker
3. Høyskoleyrker
4. Kontoryrker
5. Salgs- og serviceyrker
6. Bønder, fiskere mv.
7. Håndverkere
8. Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.
9. Renholdere, hjelpearbeidere mv.
0. Militære yrker og uoppgitt

Hierarkisk oppbygging av standarden
Hvert av hovedfeltene er igjen hierarkisk oppdelt i undergrup-
per på to, tre og fire siffer. Fire  siffergruppen beskriver hvert 
enkelt yrke:

Prinsippene bak oppbyggingen av yrkesstandarden er at de 
ulike nivåene skal vise grupper av yrker som har flest mulige 
likheter, fra det overordnete nivået med ett siffer ned til det 
konkrete yrket spesifisert på fire siffer. Yrket rørlegger kan 
illustrere oppbyggingen:

1. siffer – yrkesfelt 7 Håndverkere
2. siffer – yrkesområde 71 Byggearbeidere
3. siffer – yrkesgruppe 712 Bygningstekniske arbeidere
4. siffer – yrke 7126  Rørleggere og VVS-montører

ISCO – The International Classification of  
Occupations
International Labour Organization (ILO), et organ under FN, 
er det øverste ansvarlige organ for den offisielle yrkesstandar-
den. Yrkesstandarden tilhører den internasjonale familien av 
økonomiske og sosiale klassifikasjoner og kalles The Interna-
tional Standard Classification of Occupations (ISCO). ISCO er 
et redskap for å organisere yrker i klart definerte grupper som 
viser oppgaver og ansvar knyttet til dette yrket. Standarden 
har som mål å være:

•	 en basis for internasjonal rapportering, sammenlikning og 
utveksling av statistiske og administrative data om yrker

•	 en modell for utvikling av nasjonale yrkesstandarder

•	 et system som kan brukes i klientrettet sammenheng, det vil 
si yrkesveiledning og arbeidsformidling for å finne de rette 
ansatte til de rette yrkene.
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syke mennesker. I Norge derimot, er akupunktør ikke en beskyttet tittel som 
krever en formell utdanning og godkjenning. For leger vil det derfor fram-
komme forskjeller i det enkelte lands implementering av den offisielle stan-
darden. 

Ulik yrkesfordeling for kvinner og menn
Om vi ser på fordelingen av yrker etter kjønn, basert på standarden Statistisk 
sentralbyrå har brukt fram til nå, vil vi se ulikheter mellom kvinner og menn. 
Om lag 10 prosent av kvinnene er butikkmedarbeidere, mens bare 5 prosent 
av mennene har dette yrket. Om vi slår sammen hjelpepleiere, omsorgsar-
beidere og sykepleiere, har vi favnet 14 prosent av alle kvinner i yrkeslivet. 
Menns yrkesvalg er fordelt over langt flere yrker enn kvinners (se tabell 1 og 
2). De ti mest «populære» yrkene blant kvinner dekker 50 prosent av alle sys-
selsatte kvinner. Slik er det ikke for menn. De ti mest «populære» yrkene for 
menn dekker bare 26 prosent av alle sysselsatte menn. 

I 1998-utgaven av yrkesstandarden er det til sammen 353 mulige yrker. I den 
nye standarden, som trådte i kraft 1. januar 2011, er det mulig å gi tall for 
406 yrker. 

Hva bruker vi yrkesstandarden til?
Variabelen yrke inngår i mange intervjubaserte spørreundersøkelser av per-
soners og husholdningers meninger og adferd. Den inngår også i administra-
tive registre over arbeidstakere. En felles forståelse og definisjon av de ulike 
yrkene er en forutsetning for å kunne ha nytte av denne informasjonen i for 
eksempel samfunnsplanlegging. I sykefraværsstatistikken er yrke et beskri-
vende kjennemerke. Hvilke yrker har høyt sykefravær, er en lege sykere enn 
en sykepleier? I lønnsstatistikken forklarer yrkesinndelingen deler av forskjel-
len mellom kvinners og menns lønnsnivå. Hva tjente en kvinnelig sykepleier 
sammenliknet med en mannlig ingeniør? Standarden brukes også i statistikk 
over arbeidsmiljø.

Yrkesstandarden brukes også av NAV i deres rolle som arbeidsformidlere. 
Personer som registrerer seg som ledige hos NAV, lager sin egen søkeprofil 
hvor yrke og yrkestitler inngår som sentrale elementer. Profilen benyttes blant 
annet til søk mot ledige stillinger, som også er klassifisert på basis av yrkes-
standarden.

Et yrke kan ha flere titler
På grunnlag av standarden blir det utarbeidet en yrkeskatalog, en indeks. 
Standarden definerer et yrke, mens katalogen/indeksen har oversikt over tit-
lene. En tittel som konsulent skjuler mange ulike yrker som regnskapskonsu-
lent, salgskonsulent med videre. Titler brukes også på ulike måter i ulike deler 
av arbeidslivet. En yrkestittel i en bedrift kan ha helt andre arbeidsoppgaver 
enn tilsvarende tittel i en annen bedrift. Dette er en utfordring i produksjo-
nen av statistikk. Det er derfor det er nødvendig med en yrkesstandard som 
definerer innholdet i yrkene. 

Framtida?
Behov for nye standarder vil melde seg fordi innholdet i yrker endres stadig, 
nye yrker oppstår, og noen gamle forsvinner. Nye måter å jobbe på, ny tekno-
logi, endret organisering av arbeidsliv og produksjon av varer og tjenester vil 
bidra til dette. Vi kan bare spekulere på hvor lang tid det vil gå til den neste 
internasjonale revisjonen.

Norge er generelt mindre hierarkisk i sin oppbygging av arbeidslivet enn 
mange andre land. I den norske tilpasningen har vi i mange sammenhenger 
ikke yrker både som «professionals» og som «associate professionals». Et 
eksempel er fysioterapeut, hvor den internasjonale standarden også har en 
fysioterapeutassistent. Dette er ikke et formelt autorisert yrke i Norge. I Norge 
har derfor standarden 406 yrker.

Europeiske tilpasninger
ISCO-08 har tatt hensyn til forskjeller i økonomisk utviklingsnivå mellom 
land. I mindre utviklede land vil mange bønders yrkesutøvelse være basert på 
selvberging, «subsistance farmers». ILOs definisjon av selvbergingsbonden er 
at hun eller han i hovedsak jobber for å skaffe mat til egen husholdning, og at 
lite av produksjonen er markedsrettet.

Eurostat har forespurt sine medlemsland og assosierte medlemmer om denne 
yrkesgruppen kunne ekskluderes fra den europeiske versjonen. Det er verdt 
å merke seg at flere land, blant andre Romania, rapporterte at også denne 
yrkesgruppen fortsatt eksisterer. Eurostat har derfor konkludert med at ingen 
av de foreslåtte yrkesgrupperingene kan kuttes ut fra den europeiske versjo-
nen av standarden, men at de enkelte land står fritt i utarbeidingen av sine 
nasjonale versjoner.

I den nye norske standarden har vi kuttet ut selvbergingsbonden. Vi har heller 
ikke med yrker som skopussere, som lever bare av å pusse sko på gata, eller 
strandselgere, som bærer hele varebeholdningen med seg. 

Internasjonale sammenlikninger
Hovedprinsippene i yrkesstandarden er at det enkelte yrke skal registreres likt 
uavhengig av hvor yrkesutøveren arbeider. Det synes opplagt at ILOs krav må 
ligge til grunn om det skal være mulig å lage internasjonalt sammenliknbare 
statistikker. Men det er fortsatt mange utfordringer knyttet til dette, spesielt 
i å sammenlikne land på ulike økonomiske utviklingsnivåer. I Norge har en 
bilmekaniker oftest en utdanning og et fagbrev, mens det er mer uvanlig i for 
eksempel mange utviklingsland. Men alle lands bilmekanikere reparerer biler, 
så det er logisk at de klassifiseres likt. Det overordnete prinsippet er samme 
arbeidsoppgaver – samme yrke.

Når det gjelder et yrke som baker, kan det bli mer komplisert. En bakeriarbei-
der som baker brød i hovedsak ved automatiske produksjonsprosesser, har 
ikke samme arbeidsoppgaver som en tradisjonell baker. Bakeriarbeideren 
grupperes sammen med andre maskinoperatører, mens bakeren grupperes 
sammen med håndverkere. I Norge vil derfor produksjonen av brød deles i to 
yrker.

Diskusjonene rundt klassifiseringen av legeyrket kan stå som et eksempel på 
utfordringer knyttet til å komme fram til kompromiss som kan aksepteres av 
alle parter. I vestlige land som Norge er legeutdanning en lang universitets-
utdanning med strenge vitenskapelige krav til den konkrete yrkesutøvelsen. 
I land som Kina er det andre prinsipp som legges til grunn for både utdan-
ning og godkjenning av leger. Det er ikke en sak for ILO å vurdere hvilke av 
disse som er best. En utdanning innenfor det som kan kalles tradisjonell eller 
alternativ medisin, kan kreve lang formell utdanning, grundig kompetanse og 
ferdighet. For eksempel kan en akupunktørutdanning vare i opp til seks år i 
Kina, og akupunktørens og legens oppgave er i stor grad lik, nemlig å kurere 

Tabell 1. De ti yrkene med høyest syssel-
setting av kvinner. 2009. Antall og prosent

Antall Prosent

I alt 589 000 49

5221 Butikkmedarbeidere 120 000 10

5132 Hjelpepleiere, 
omsorgsarbeidere 78 000 7

3231 Sykepleiere (inkl. 
spesialsykepleiere) 78 000 7

5131 Barne- og 
ungdomsarbeidere 74 000 6

3310 Grunnskolelærere 53 000 4

9132 Rengjøringspersonale 45 000 4

5139 Annet pleie- og 
omsorgspersonale 45 000 4

4114 Kontormedarbeidere 39 000 3

3432 Regnskapsførere 29 000 2

3320 Førskolelærere 28 000 2

Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.

Tabell 2. De ti yrkene med høyest syssel-
setting av menn. 2009. Antall og prosent

Antall Prosent

I alt 348 000 26

5221 Butikkmedarbeidere 65 000 5

7125 Tømrere og snekkere 56 000 4

2120 IT-systemerere og 
dataingeniører mv. 53 000 4

7241 Elektrikere 34 000 3

4131 Lagermedarbeidere 28 000 2

8323 Lastebil- og 
vogntogførere 26 000 2

6121 Bønder (melke- og 
husdyrprodusenter) 25 000 2

1210 Administrerende 
direktører 21 000 2

5163 Vaktmestre 20 000 1

5224 Selgere (en gros) 20 000 1

Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen, Statistisk sentralbyrå.

Referanser

ILO: International Standard Classification of  
Occupations 2008 (ISCO-08).

Standarden for yrkesklassifisering (STYRK).  
NOS C 521, Statistisk  sentralbyrå.
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Norske vernepliktige har blitt nesten 
tre kilo tyngre de siste 15 årene. Høyden 
har stabilisert seg på 1,80 meter etter å 
ha økt jevnt de siste 100 årene. Stagnert 
høyde og økt vekt gjør at forholdet mel-
lom høyde og vekt, målt ved BMI, øker.

Norske menn har lovfestet verneplikt og 
blir både veid og målt ved sesjon. Vekt-
målingene finnes som offentlig statistikk 
fra 1995, mens høydedata finnes helt 
tilbake til 1878.

Tre kilo tyngre på 15 år
På slutten av 1990-tallet veide en gjen-
nomsnittlig vernepliktig i underkant av 
73 kilo. Fra tusenårsskiftet har de blitt 
tyngre og tyngre for hvert år fram til i 
2009 da gjennomsnittsvekten viste nes-
ten 76 kilo (se figur 1). Trenden er i tråd 
med hva andre undersøkelser finner for 
unge menn. I løpet av en tiårsperiode har 
andelen med overvekt og fedme økt fra 9 
til 14 prosent for menn i alderen 16-24 år 
(SSB 2009). 

Forsvarets egne studier finner også 
vektøkning blant vernepliktige i perio-
den 1985-1998 (Bjerkedal mfl. 2001). I 
tillegg finner de vektforskjeller mellom 
vernepliktige født i Norge og i utlandet. 
I 1985 var gjennomsnittsvekten for 
vernepliktige født i Norge på 70,3 kilo og 
økende i perioden, mens vernepliktige 
født i utlandet var på rundt 69 kilo i hele 
perioden. 

Tross vektøkning har unge menn på 
mange områder sunnere livsstil enn 
før. Flere i alderen 16-24 år mosjonerer 
ukentlig, og færre sier at de aldri mosjo-
nerer. Dagligrøykende er så å si halvert 
på ti år. Og færre unge menn drikker 
sukkerholdige drikker og spiser søtsaker 
daglig (SSB 2009).

Julie Kjelvik  
er samfunns økonom og 
prosjektleder i Statistisk 
sentralbyrå, Seksjon for 
helsestatistikk.  
(julie.kjelvik@ssb.no)

Skråblikk på statistikk

Julie Kjelvik Vernepliktige opp i vekt

Oslo-gutter lettest
4,4 kilo i gjennomsnitt skiller fylkene 
med letteste og tyngste vernepliktige 
i 2010 (se tabell 1). Vernepliktige fra 
Oslo var de letteste, med 73,4 kilo, mens 
vernepliktige fra Nord-Trøndelag og Hed-
mark var de tyngste, med 77,8 kilo i snitt. 
Fylkesvise forskjeller i vernepliktiges vekt 
varierer noe fra år til år, men verneplik-
tige fra Oslo har hatt lav gjennomsnitts-
vekt i alle år siden 1995. 

I 2010 ser vi for første gang en nedgang 
i vekten siden tusenårsskiftet. Da gikk 
gjennomsnittsvekten for norske verne-
pliktige ned med 400 gram fra året før. 
Det gjenstår å se om dette er en midlerti-
dig eller permanent nedgang.

Høyden har stagnert
Fra rundt år 1900 har vernepliktige vokst 
ti centimeter, men stagnert like under 
1,80 meter fra og med 1980-tallet (Bore 
2007). Varierende sesjonsalder medfø-
rer noe usikkerhet rundt tallene, men 
hovedårsakene til den historiske veksten 
er bedre kosthold, mindre arbeidsslit og 
færre som er utsatt for sykdom. I løpet 
av århundret har Norge opplevd økt 
velstand og økonomisk vekst, noe som 
reflekteres blant annet i at høyden til 
vernepliktige har gått opp.

I et historisk perspektiv ser det ut til at 
høydekurven til unge menn er i ferd 
med å flate ut (se figur 2). Det er blitt 
drøftet om det finnes et fysiologisk «tak» 
på gjennomsnitthøyden for unge menn i 
en befolkning, men fordi vi ser at neder-
lenderne er et enda høyere folk, kan det 
dermed være mulig å bli høyere. Noe av 
forklaringene på den stagnerte veksten er 
at gevinster knyttet til økonomisk vekst 
og bedre helsetjenester er brukt opp. 
Det pekes også på at Norge i større grad 
er blitt et multikulturelt samfunn hvor 
mange har bakgrunn fra land hvor gjen-
nomsnittshøyden gjerne er lavere enn i 
Norge.

Fire centimeter skiller gjennomsnitts-
høyden i fylkene med de laveste og de 
høyeste vernepliktige i 2010. Høyden på 
finnmarkingene har vært 2–3,5 cm under 
landsgjennomsnittet for alle målinger 
tilbake til 1915, noe som muligens kan 
relateres til at samene jevnt over er kor-
tere enn andre. De høyeste vernepliktige 
finner vi i dag i Agder-fylkene og Sogn og 
Fjordane, mens høyden på Oslo-gutter er 
lik gjennomsnittet for landet.

Økende BMI
Siden høyden har stabilisert seg, følger 
utviklingen i vernepliktiges BMI kurven 

Figur 1. Vernepliktiges vekt. 
1995-2010. Kilo

Kilo

Kilde: Statistisk årbok, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 1. Høyde og vekt for vernepliktige1, etter 
fylke. 2010

Antall  
verne   

pliktige 

Gjennom  
snitts høyde,  

cm 

Gjennom  
snitts  vekt,  

kg 

I alt 26 656 179,5 75,5

Østfold 1 380 180,1 76,0

Akershus 3 697 179,8 73,6

Oslo 2 684 179,5 73,4

Hedmark 1 086 178,6 77,8

Oppland 864 179,3 76,3

Buskerud 1 748 179,4 75,4

Vestfold 1 308 178,9 74,3

Telemark 1 102 180,3 77,1

Aust-Agder 555 180,8 76,8

Vest-Agder 847 180,8 76,3

Rogaland 2 037 180,0 76,0

Hordaland 2 469 180,1 75,9

Sogn og 
Fjordane 326 180,8 76,8

Møre og 
Romsdal 1 063 179,5 76,5

Sør- 
Trøndelag 1 579 179,3 75,6

Nord-
Trøndelag 807 179,0 77,8

Nordland 1 292 178,6 76,4

Troms  
Romsa 1 178 178,7 75,8

Finnmark 
Finnmárku 564 176,8 76,8
1 Oppgavene gjelder menn i utskrivningsstyrken året før.

Kilde: Statistisk årbok 2010, Statistisk sentralbyrå.

Figur 2. Gjennomsnittlig kroppshøyde. 1878-2006
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1 Gjelder menn i utskrivingsstyrken året før. 1878-1900: Tallene gjelder kun for sørlige Norge t.o.m. Nord-
  Trøndelag. 1878-1912: Rekrutter under 158 cm og over 185 cm er ikke med. 1913-1916: Rekrutter 
  under 157 cm og over 186 cm er ikke med. 1938-1950: Interpolert.
Kilde: Bore 2007, Statistisk sentralbyrå.
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vernepliktige født i Norge på 70,3 kilo og 
økende i perioden, mens vernepliktige 
født i utlandet var på rundt 69 kilo i hele 
perioden. 

Tross vektøkning har unge menn på 
mange områder sunnere livsstil enn 
før. Flere i alderen 16-24 år mosjonerer 
ukentlig, og færre sier at de aldri mosjo-
nerer. Dagligrøykende er så å si halvert 
på ti år. Og færre unge menn drikker 
sukkerholdige drikker og spiser søtsaker 
daglig (SSB 2009).

Julie Kjelvik  
er samfunns økonom og 
prosjektleder i Statistisk 
sentralbyrå, Seksjon for 
helsestatistikk.  
(julie.kjelvik@ssb.no)
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Oslo-gutter lettest
4,4 kilo i gjennomsnitt skiller fylkene 
med letteste og tyngste vernepliktige 
i 2010 (se tabell 1). Vernepliktige fra 
Oslo var de letteste, med 73,4 kilo, mens 
vernepliktige fra Nord-Trøndelag og Hed-
mark var de tyngste, med 77,8 kilo i snitt. 
Fylkesvise forskjeller i vernepliktiges vekt 
varierer noe fra år til år, men verneplik-
tige fra Oslo har hatt lav gjennomsnitts-
vekt i alle år siden 1995. 

I 2010 ser vi for første gang en nedgang 
i vekten siden tusenårsskiftet. Da gikk 
gjennomsnittsvekten for norske verne-
pliktige ned med 400 gram fra året før. 
Det gjenstår å se om dette er en midlerti-
dig eller permanent nedgang.

Høyden har stagnert
Fra rundt år 1900 har vernepliktige vokst 
ti centimeter, men stagnert like under 
1,80 meter fra og med 1980-tallet (Bore 
2007). Varierende sesjonsalder medfø-
rer noe usikkerhet rundt tallene, men 
hovedårsakene til den historiske veksten 
er bedre kosthold, mindre arbeidsslit og 
færre som er utsatt for sykdom. I løpet 
av århundret har Norge opplevd økt 
velstand og økonomisk vekst, noe som 
reflekteres blant annet i at høyden til 
vernepliktige har gått opp.

I et historisk perspektiv ser det ut til at 
høydekurven til unge menn er i ferd 
med å flate ut (se figur 2). Det er blitt 
drøftet om det finnes et fysiologisk «tak» 
på gjennomsnitthøyden for unge menn i 
en befolkning, men fordi vi ser at neder-
lenderne er et enda høyere folk, kan det 
dermed være mulig å bli høyere. Noe av 
forklaringene på den stagnerte veksten er 
at gevinster knyttet til økonomisk vekst 
og bedre helsetjenester er brukt opp. 
Det pekes også på at Norge i større grad 
er blitt et multikulturelt samfunn hvor 
mange har bakgrunn fra land hvor gjen-
nomsnittshøyden gjerne er lavere enn i 
Norge.

Fire centimeter skiller gjennomsnitts-
høyden i fylkene med de laveste og de 
høyeste vernepliktige i 2010. Høyden på 
finnmarkingene har vært 2–3,5 cm under 
landsgjennomsnittet for alle målinger 
tilbake til 1915, noe som muligens kan 
relateres til at samene jevnt over er kor-
tere enn andre. De høyeste vernepliktige 
finner vi i dag i Agder-fylkene og Sogn og 
Fjordane, mens høyden på Oslo-gutter er 
lik gjennomsnittet for landet.

Økende BMI
Siden høyden har stabilisert seg, følger 
utviklingen i vernepliktiges BMI kurven 

Figur 1. Vernepliktiges vekt. 
1995-2010. Kilo

Kilo

Kilde: Statistisk årbok, Statistisk sentralbyrå.
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Tabell 1. Høyde og vekt for vernepliktige1, etter 
fylke. 2010

Antall  
verne   

pliktige 

Gjennom  
snitts høyde,  

cm 

Gjennom  
snitts  vekt,  

kg 

I alt 26 656 179,5 75,5

Østfold 1 380 180,1 76,0

Akershus 3 697 179,8 73,6

Oslo 2 684 179,5 73,4

Hedmark 1 086 178,6 77,8

Oppland 864 179,3 76,3

Buskerud 1 748 179,4 75,4

Vestfold 1 308 178,9 74,3

Telemark 1 102 180,3 77,1

Aust-Agder 555 180,8 76,8

Vest-Agder 847 180,8 76,3

Rogaland 2 037 180,0 76,0

Hordaland 2 469 180,1 75,9

Sogn og 
Fjordane 326 180,8 76,8

Møre og 
Romsdal 1 063 179,5 76,5

Sør- 
Trøndelag 1 579 179,3 75,6

Nord-
Trøndelag 807 179,0 77,8

Nordland 1 292 178,6 76,4

Troms  
Romsa 1 178 178,7 75,8

Finnmark 
Finnmárku 564 176,8 76,8
1 Oppgavene gjelder menn i utskrivningsstyrken året før.

Kilde: Statistisk årbok 2010, Statistisk sentralbyrå.

Figur 2. Gjennomsnittlig kroppshøyde. 1878-2006
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1 Gjelder menn i utskrivingsstyrken året før. 1878-1900: Tallene gjelder kun for sørlige Norge t.o.m. Nord-
  Trøndelag. 1878-1912: Rekrutter under 158 cm og over 185 cm er ikke med. 1913-1916: Rekrutter 
  under 157 cm og over 186 cm er ikke med. 1938-1950: Interpolert.
Kilde: Bore 2007, Statistisk sentralbyrå.

http://www.ssb.no/emner/03/01/helseforhold/
http://www.ssb.no/emner/03/01/helseforhold/
http://www.ssb.no/emner/03/00/sa94/
http://www.ssb.no/emner/03/00/sa94/
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for vernepliktiges vekt. I 2009 hadde den 
gjennomsnittlige vernepliktige en BMI 
på 23,5, mens bunnpunktet for perioden 
1995-2010 var på 22,5 i 1997 (se figur 
3). Siden vi her ser kun på summariske 
data, kan ikke andelen overvekt bereg-
nes. Grensen for mulig undervekt og 
overvekt settes tradisjonelt på henholds-
vis under 20 og over 25. Det er således in-
gen tvil om at de vernepliktiges vekt har 
gått i retning overvekt, men siden vekten 
gikk litt ned i 2010, kan det være mulig 
at trenden er i ferd med å snu.

I 1985 var gjennomsnittlig BMI for verne-
pliktige enda lavere, på 21,7 (Bjerkedal 
og Brevik 2001). Bjerkedal og Brevik 
studerer variasjoner i BMI for årskull av 
sesjonerte menn født i perioden 1967-
1980, det vil si gutter som ble 18 år i 
perioden 1985-1998. Hovedresultatene 
fra studien er økt BMI på landsnivå, 
fylkesvise forskjeller, jevn stigning av 
andel menn med fedme og fallende andel 
undervektige.

Om BMI
BMI er en forkortelse for 
Body Mass Index, som betyr 
kroppsmasseindeks, og er 
et mål på forholdet mellom 
høyde og vekt. Målet skiller 
ikke mellom fett- og mus-
kelmasse. 

BMI = (vekt i kilo) / (høyde i 
meter x høyde i meter)
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Olav den Hellige borte neri graset
Den kjepphøye Solan Gundersen kunne belære den engstelige 
Ludvig om så mangt. Fra sjølveste forskningssjefen i Statistisk sen-
tralbyrå, Odd Aukrust, hadde Solan fått vite at den norske soldat 
i gjennomsnitt var 179 centimeter og vokste 0,8 millimeter om 
året. Og da var det bare å regne seg tilbake til slaget på Stiklestad 
og forkynne til Ludvig at: «Dessa oppskrytte råskinna som barka 
sammen i slaget på Stiklestad var itte høyere enn 29 centimeter!» 
[…] «Døm var rett og slett borte neri graset». – Etter det holdt 
Ludvig seg til opptråkkede stier ... (Aukrust 1977).

Skulle vi brukt Solans «statistiske kjensgjerninger» på beregning 
av vekt, ville en norsk soldat på 1630-tallet vært like lett som en 
melkekartong. Og bruker vi Solan-metoden som en framskrivning, 
vil norske rekrutter veie et tiendedels tonn på 2130-tallet. De  
blir i hvert fall ikke «borte neri graset»!
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I 2008 døde anslagsvis 8,8 millioner av verdens barn under fem år, over halv-
parten av disse i Afrika sør for Sahara (You, Wardlaw mfl. 2010). Mange av 
dødsfallene kunne vært forhindret med enkle virkemidler. En billig og relativt 
effektiv metode for å redusere dødeligheten er å vaksinere barna tidlig mot 
sykdommer som meslinger, polio og tuberkulose. For å få oversikt over hvor 
mange barn som dør, hvilke grupper som er mest utsatt, og hva som er årsa-
kene til dette, er det viktig med gode data. 

I forbindelse med at FNs tusenårsmål (se tekstboks) ble lansert i 2000, har det 
blitt gjennomført flere tiltak for å bedre datakvaliteten i utviklingsland. Den 
nasjonale statistikken over antall vaksinerte barn har derfor blitt bedre i de 
fleste land. Når det gjelder vaksinedekningen, er det stort sett administrative 
data som er kilden til informasjon, det vil si at helsepersonell som gir vaksine-
ne, rapporterer til ansvarlige myndigheter og eventuelt giverorganisasjoner. 
Alternative datakilder som husholdsundersøkelsene er likevel viktige for å ha 
kontroll på at det som rapporteres inn, er troverdig informasjon. 

Vibeke Oestreich Nielsen

Vaksinering i Malawi

God statistikk bidrar til at flere vaksineres
God statistikk er et viktig styringsverktøy for å øke vaksinedekningen i utviklingsland. 
Statistisk sentralbyrå jobber tett med blant annet det lokale statistikkontoret i Malawi 
for å bedre tilgangen til og kvaliteten på data. En husholdsundersøkelse gjennomført de 
siste årene gir mye nyttig informasjon om vaksinasjonsdekningen i landet. Tallene viser 
at det er store forskjeller i hvilke barn som blir vaksinert. De geografiske forskjellene er 
spesielt store, men også type vaksine og grad av fattigdom spiller en rolle. 

FNs tusenårsmål
Tusenårsmålene er åtte mål som alle 
FNs medlemsland i år 2000 ble enige 
om å oppnå innen 2015. Alle målene 
er rettet mot å redusere fattigdom-
men og bedre kårene for de dårligst 
stilte i verden.

De åtte målene er til sammen delt inn 
i 60 ulike indikatorer som i praksis er 
statistikk over blant annet helsesitua-
sjon, tilgang på rent drikkevann og 
inntekt. 

Ett av de åtte målene er å redusere 
dødeligheten blant barn under fem år 
med to tredjedeler fra 1990 til 2015. 
En av indikatorene for å nå dette 
målet er andelen ettåringer som er 
immunisert mot meslinger.

Vibeke Oestreich Nielsen  
er samfunnsøkonom og senior-
rådgiver i Statistisk sentralbyrå, 
Seksjon for internasjonalt 
utviklingssamarbeid. 
(vibeke.nielsen@ssb.no)
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Vaksinering i Malawi

Selv om barnedødeligheten har gått ned i Malawi, dør fremdeles 140 av 1 000 
barn før de fyller fem år (National Statistical Office Malawi 2008b). 87 av 
disse dør før de fyller ett år, så det er derfor viktig at vaksinene gis tidlig. 

Vaksinasjon av barn foretas stort sett av lokale helsestasjoner. Vaksinene gis 
på helsestasjonene, men også av omreisende helsepersonell. Nøkkelpersoner 
er helseoppsynsassistenter som dekker alle landsbyer i Malawi (Roll-Hansen, 
Cooper mfl. 2009)

Mangel på helsepersonell
Det har imidlertid over lang tid vært mangel på kvalifisert helsepersonell i 
Malawi (Norad 2008). En viktig grunn til dette er at helsepersonell fra Ma-
lawi får langt mer lukrative tilbud om arbeid i utlandet, også i vestlige land. 
Selv om det nå utdannes flere helsearbeidere enn tidligere, vil det i mange 
områder av landet fortsatt være svært få helsearbeidere i forhold til antall 
personer som skal dekkes. Oppfølging og vaksinasjon vil det derfor ikke alltid 
være mulig å gjennomføre like aktivt som en skulle ønske. 

Det er totalt ni vaksinedoser som vanligvis inkluderes i undersøkelsene (se 
tekstboks om standardvaksiner). Den første dosen med polio skal gis i for-
bindelse med fødsel, men siden det fremdeles er vanlig med hjemmefødsler, 
er det mange som ikke får denne vaksinen. I det følgende har vi derfor sett 
på det som fullvaksinasjon når de har fått åtte eller ni vaksiner. Vaksinene 
skal gis i første leveår, og alle barn yngre enn tolv måneder er derfor utelatt i 
utvalget vi ser på. 

Data fra en husholdsundersøkelse (se 
tekstboks) gjennomført av det nasjona-
le statistikkontoret i Malawi med støtte 
fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 
det er store variasjoner i vaksinedek-
ningen i Malawi. Det er for eksempel 
langt flere barn som vaksineres mot 
meslinger enn mot tuberkulose. Ved å 
se på den geografiske fordelingen av 
vaksinedekning i Malawi blir det også 
tydelig at noen distrikter har langt 
bedre resultater enn andre. Vi finner 
også at sentralitet og barnets kjønn 
spiller en langt mindre rolle. 

Datasettet er svært omfattende og kom-
binert med feltanalyse kan dette være 
et godt styringsverktøy for myndigheter 
og internasjonale organisasjoner til å 
jobbe mer målrettet for å forbedre vak-
sinedekningen i utsatte områder.

Statistisk sentralbyrås 
bistandsarbeid
Statistisk sentralbyrå (SSB) har i flere 
år bistått nasjonale statistikkontorer i 
utviklingsland med å utvide og forbe-
dre tilgjengelig statistikk. Fagkunnskap 
kombinert med lokalkunnskap og en 
fleksibel tilnærming har gitt nyttig 
informasjon som kan forklare lokal 
variasjon i for eksempel vaksinedeknin-
gen. Kunnskap om hvordan man lager 
gode undersøkelser som er tilpasset 
lokale forhold, kan i neste omgang 
gi grunnlag for et forbedret opplegg 
andre steder. 

En viktig del av arbeidet er å øke kunnskapen om statistikk både blant de an-
satte på nasjonale statistikkontorer og blant mulige brukere i utviklingsland-
ene SSB samarbeider med. Et av SSBs mål de siste årene har vært å synlig-
gjøre arbeidet som gjøres i de nasjonale statistikkontorene, og å vise at det 
finnes mye god statistikk nasjonalt i tillegg til det en finner på internasjonale 
organisasjoners hjemmesider.

Malawi – et lite land i det sydlige Afrika
Malawi ligger i den sydlige delen av Afrika, inneklemt mellom Tanzania, 
Zambia og Mosambik. Ifølge siste folketelling i 2008 hadde landet da en 
total befolkning på omtrent 13 millioner (National Statistical Office Malawi 
2008a). På tross av at stadig flere flytter inn til byene, bor fremdeles nærmere 
85 prosent av befolkningen på landsbygda. Landet er delt inn i tre regioner og 
27 distrikter. Den nordlige delen av landet er den tynnest befolkede og den 
minst fremkommelige. Det er totalt ni ulike etniske grupper i landet når andre 
nasjonaliteter ikke regnes med.

Årlig husholdsundersøkelse i Malawi
Det nasjonale statistikkontoret i Malawi (National Statistical Office: NSO) har 
gjennomført husholdsundersøkelsen Welfare Monitoring Survey (WMS) årlig si-
den 2005. De første tre årene bidro Statistisk sentralbyrå (SSB) med fagkunnskap 
på alle områder av undersøkelsen, men siden 2008 har NSO arbeidet selvstendig 
med undersøkelsen.  

Datasettet inneholder informasjon om husholdningen generelt, slik som antall 
medlemmer, relasjoner mellom medlemmene, bo- og hygienefasiliteter samt 
region og sentralitet. I tillegg har en blant annet en modul om vaksinerte barn i 
aldersgruppen 0-5 år. Det er mor eller verge som svarer på spørsmål om hvilke 
vaksiner barnet har fått. Om husholdningen har barnets vaksinekort, skal dette 
fremvises og informasjonen hentes derfra. Omtrent 80 prosent har vaksinekort. 

De som intervjuer, har fått beskjed om å fylle inn informasjon fra mor i tillegg 
til eventuell informasjon fra vaksinasjonskort. Det er i denne undersøkelsen ikke 
mulig å se om informasjonen er hentet fra vaksinasjonskortet eller fra formyn-
ders hukommelse. Forskning har imidlertid vist at formynders hukommelse er 
troverdig, så dette bør ikke ha påvirkning på utfallet. En annen og kanskje vikti-
gere mangel i datasettet er at dato for når vaksinen ble gitt, ikke er tilgjengelig.

I 2007 ble datasettet fra husholdsundersøkelsen (WMS) inkludert som en av åtte 
moduler i den nasjonale jordbruksundersøkelsen (National Census of Agriculture 
and Livestock: NACAL). Det er dermed langt flere faktorer som kan trekkes inn 
som mulige forklaringsvariabler når en analyserer hvilke grupper i befolkningen 
som blir vaksinert. Blant annet inneholder undersøkelsen informasjon helt ned 
på landsbynivå. Det er også spørsmål om etnisitet, type ekteskap og avstand til 
viktige fasiliteter.

Siden undersøkelsen i 2007 omfatter langt flere husholdninger og forklarings-
faktorer, har vi i første omgang valgt å kun bruke dette datasettet til analyse. 
Nærmere 30 000 husholdninger er inkludert i undersøkelsen i 2007, og disse 
hadde totalt over 21 090 barn i aldersgruppen 0-5 år. Utvalget skal være et 
representativt utvalg av befolkningen. 

NSO har utgitt rapporter basert på store deler av datasettet, men biten om vak-
sinedekning har så vidt vi vet ikke blitt analysert før. Gitt finansiering, ønsker SSB 
sammen med partnere i Norge og Malawi å bruke dette datasettet som basis for 
å vurdere om en kan identifisere klare mønstre i hvem som får vaksiner og ikke. 
Sammenhengene vi viser i denne artikkelen, vil være et godt utgangspunkt for 
videre analyser.

Standardvaksiner for barn  
under fem år
Meslingvaksinen – en dose som skal 
gis før barnet har fylt 9 måneder

BCG – beskytter mot tuberkulose –  
en dose ved fødsel

Polio – totalt fire doser. Den første 
dosen (polio 0) skal gis før barnet er 
14 dager. Andre dose (polio 1) gis 
etter 6 uker, tredje dose (polio 2) en 
måned etter dette og fjerde dose 
(polio 3) en måned etter at tredje 
dose er gitt.

DPT – beskytter mot kikhoste, difteri  
og stivkrampe – totalt tre doser. 
Første dose gis etter seks uker eller 
senere, andre dose en måned etter 
første dose og tredje dose en måned 
etter denne igjen

(Roll-Hansen, Cooper mfl. 2009).

Malawis flagg og beliggenhet i Afrika

http://www.ssb.no/english/subjects/03/90/rapp_200945_en/
http://www.ssb.no/english/subjects/03/90/rapp_200945_en/
http://www.ssb.no/english/subjects/03/90/rapp_200945_en/
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informasjon som kan forklare lokal 
variasjon i for eksempel vaksinedeknin-
gen. Kunnskap om hvordan man lager 
gode undersøkelser som er tilpasset 
lokale forhold, kan i neste omgang 
gi grunnlag for et forbedret opplegg 
andre steder. 

En viktig del av arbeidet er å øke kunnskapen om statistikk både blant de an-
satte på nasjonale statistikkontorer og blant mulige brukere i utviklingsland-
ene SSB samarbeider med. Et av SSBs mål de siste årene har vært å synlig-
gjøre arbeidet som gjøres i de nasjonale statistikkontorene, og å vise at det 
finnes mye god statistikk nasjonalt i tillegg til det en finner på internasjonale 
organisasjoners hjemmesider.

Malawi – et lite land i det sydlige Afrika
Malawi ligger i den sydlige delen av Afrika, inneklemt mellom Tanzania, 
Zambia og Mosambik. Ifølge siste folketelling i 2008 hadde landet da en 
total befolkning på omtrent 13 millioner (National Statistical Office Malawi 
2008a). På tross av at stadig flere flytter inn til byene, bor fremdeles nærmere 
85 prosent av befolkningen på landsbygda. Landet er delt inn i tre regioner og 
27 distrikter. Den nordlige delen av landet er den tynnest befolkede og den 
minst fremkommelige. Det er totalt ni ulike etniske grupper i landet når andre 
nasjonaliteter ikke regnes med.

Årlig husholdsundersøkelse i Malawi
Det nasjonale statistikkontoret i Malawi (National Statistical Office: NSO) har 
gjennomført husholdsundersøkelsen Welfare Monitoring Survey (WMS) årlig si-
den 2005. De første tre årene bidro Statistisk sentralbyrå (SSB) med fagkunnskap 
på alle områder av undersøkelsen, men siden 2008 har NSO arbeidet selvstendig 
med undersøkelsen.  

Datasettet inneholder informasjon om husholdningen generelt, slik som antall 
medlemmer, relasjoner mellom medlemmene, bo- og hygienefasiliteter samt 
region og sentralitet. I tillegg har en blant annet en modul om vaksinerte barn i 
aldersgruppen 0-5 år. Det er mor eller verge som svarer på spørsmål om hvilke 
vaksiner barnet har fått. Om husholdningen har barnets vaksinekort, skal dette 
fremvises og informasjonen hentes derfra. Omtrent 80 prosent har vaksinekort. 

De som intervjuer, har fått beskjed om å fylle inn informasjon fra mor i tillegg 
til eventuell informasjon fra vaksinasjonskort. Det er i denne undersøkelsen ikke 
mulig å se om informasjonen er hentet fra vaksinasjonskortet eller fra formyn-
ders hukommelse. Forskning har imidlertid vist at formynders hukommelse er 
troverdig, så dette bør ikke ha påvirkning på utfallet. En annen og kanskje vikti-
gere mangel i datasettet er at dato for når vaksinen ble gitt, ikke er tilgjengelig.

I 2007 ble datasettet fra husholdsundersøkelsen (WMS) inkludert som en av åtte 
moduler i den nasjonale jordbruksundersøkelsen (National Census of Agriculture 
and Livestock: NACAL). Det er dermed langt flere faktorer som kan trekkes inn 
som mulige forklaringsvariabler når en analyserer hvilke grupper i befolkningen 
som blir vaksinert. Blant annet inneholder undersøkelsen informasjon helt ned 
på landsbynivå. Det er også spørsmål om etnisitet, type ekteskap og avstand til 
viktige fasiliteter.

Siden undersøkelsen i 2007 omfatter langt flere husholdninger og forklarings-
faktorer, har vi i første omgang valgt å kun bruke dette datasettet til analyse. 
Nærmere 30 000 husholdninger er inkludert i undersøkelsen i 2007, og disse 
hadde totalt over 21 090 barn i aldersgruppen 0-5 år. Utvalget skal være et 
representativt utvalg av befolkningen. 

NSO har utgitt rapporter basert på store deler av datasettet, men biten om vak-
sinedekning har så vidt vi vet ikke blitt analysert før. Gitt finansiering, ønsker SSB 
sammen med partnere i Norge og Malawi å bruke dette datasettet som basis for 
å vurdere om en kan identifisere klare mønstre i hvem som får vaksiner og ikke. 
Sammenhengene vi viser i denne artikkelen, vil være et godt utgangspunkt for 
videre analyser.

Standardvaksiner for barn  
under fem år
Meslingvaksinen – en dose som skal 
gis før barnet har fylt 9 måneder

BCG – beskytter mot tuberkulose –  
en dose ved fødsel

Polio – totalt fire doser. Den første 
dosen (polio 0) skal gis før barnet er 
14 dager. Andre dose (polio 1) gis 
etter 6 uker, tredje dose (polio 2) en 
måned etter dette og fjerde dose 
(polio 3) en måned etter at tredje 
dose er gitt.

DPT – beskytter mot kikhoste, difteri  
og stivkrampe – totalt tre doser. 
Første dose gis etter seks uker eller 
senere, andre dose en måned etter 
første dose og tredje dose en måned 
etter denne igjen

(Roll-Hansen, Cooper mfl. 2009).

Malawis flagg og beliggenhet i Afrika

http://www.ssb.no/english/subjects/03/90/rapp_200945_en/
http://www.ssb.no/english/subjects/03/90/rapp_200945_en/
http://www.ssb.no/english/subjects/03/90/rapp_200945_en/
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flere tilbud, og at økt tilbud gjør at flere benytter seg av tjenesten. Det er be-
hov for en nærmere analyse for å se etter andre mulige årsakssammenhenger.

Jevnt over er det store forskjeller mellom de ulike distriktene. Rhumpi, som 
ligger nord i landet, har en fullvaksinasjonsrate, det vil si barn som har mot-
tatt alle vaksinene vi har nevnt tidligere, på bare 2 prosent. I Nsanje som lig-
ger helt i sør, er fullvaksinasjonsraten derimot på hele 73 prosent. Forskjellen 
mellom nabodistrikter er i mange tilfeller også stor, selv om nord-sentrum-sør 
fordelingen stort sett går igjen. 

Variasjonen etter regioner tyder på at vaksinasjonen opptrer i klynger. Syk-
dommene som disse vaksinene beskytter mot, er alle svært smittsomme. Med 
lave vaksinasjonsrater er faren for epidemiutbrudd stor, og noen av distrik-
tene er derfor svært utsatte. Å jobbe målrettet mot de svært utsatte distriktene 
bør derfor være en prioritert oppgave.

Det er flere mulige forklaringsfaktorer for de store forskjellene mellom ulike 
distrikt. En mulig årsak er tilgangen på helsepersonell. En annen mulig for-
klaring er tilgangen på vaksiner. I 2007 ble det rapportert om tomme lagre av 
både BCG- og DPT-vaksinene (Norad 2008). Dette kan ramme noen områder 
hardere enn andre. Det er også mulig at faktorer som utdanning, etnisitet og 
lokale skikker spiller en rolle. Forskjellen mellom urbane og rurale strøk er 
langt mindre enn mellom distrikter. Det gjelder uavhengig av hvilke vaksiner 
vi ser på.

Kjønn og fattigdom spiller en mindre rolle
Det er et kjent fenomen at gutter prioriteres fremfor jenter i mange asiatiske 
land (Ueyama 2007) da gutter sees på som viktigere for familiens fremtid. 
Dette kan også slå ut i ulikt nivå på vaksinedekningen. I Malawi er det imid-
lertid nesten ingen forskjell mellom kjønnene, og for de aller fleste vaksinene 
er det faktisk slik at dekningen er noe høyere blant jenter. Dette kan forklares 
med at den vanligste formen for ekteskapsinngåelse i Malawi er matrilineær. 
Det vil si at mannen følger kvinnen til hennes familie og landsby etter at gif-
termålet er inngått. Å ha sunne og friske jentebarn er derfor viktig for å sikre 
familien og landsbyens fremtid.

Basert på fattigdomsmålet (se tekstboks) ser vi at andelen vaksinerte barn er 
høyere i rikere husholdninger enn i fattige. Forskjellen er likevel ikke så stor 
at vi med sikkerhet kan si at det er noen reell sammenheng. Det kan dessuten 
være flere bakenforliggende faktorer som påvirker resultatet. Blant annet ser 
vi at mødre fra rikere husholdninger oftere har kontakt med helsepersonell 
i forbindelse med fødsel. Sannsynligheten for at disse dermed også får mer 
oppfølging fra helsepersonell etter fødsel, er dermed større enn for mødre fra 
fattige husholdninger.  

Internasjonalt fokus på å nå målet
Siden FNs tusenårsmål ble lansert i 2000, har det blitt fokusert mye mer på å 
bedre datatilgangen fra utviklingsland. Det er derfor nå mer statistikk tilgjen-
gelig for de aller fleste land, men det er fremdeles mye arbeid som gjenstår.

AVI-alliansen (Global Alliance for Vaccines and Immunisations) er en av de 
viktigste bidragsyterne når det gjelder å oppnå tusenårsmålet om redusert 
barnedødelighet. Gjennom denne alliansen gis det blant annet svært mye 
midler til vaksinasjon i utviklingsland. Deler av midlene som overføres, er 

Store forskjeller i vaksinedekning
Basert på husholdsundersøkelsen (WMS) er vaksinedekningen i Malawi på 
bare 33 prosent om alle ni vaksinasjonsdoser regnes med. Holder vi uten-
for den første dosen med polio som skal gis ved fødsel, øker andelen til 43 
prosent. Da mange barn blir smittet i svært tidlig alder, er det viktig at også 
vaksinen gis tidlig. Når FN måler andelen vaksinerte barn, bruker de kun 
informasjon om barn i alderen 12-23 måneder. Følger vi denne definisjonen, 
er det bare 29 prosent som har fått alle vaksinedosene, og 40 prosent som har 
fått alle unntatt polio 0.

I 2000 var meslinger den femte vanligste dødsårsaken blant barn under fem 
år ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO 2009). Det har derfor vært spesielt 
mye fokus på denne vaksinen. I Malawi er gjennomsnittlig vaksinasjonsrate 
for meslinger 87 prosent om alle barn mellom ett og fem år inkluderes. Følger 
vi FNs definisjon, er det bare 72 prosent som har fått vaksinen. To mulige 
forklaringer til denne forskjellen kan være at barna får vaksinen for sent, eller 
at flere barn er blitt vaksinert i de foregående årene.

Det er langt færre som får BCG vaksinen mot tuberkulose (se figur 1). En 
mulig årsak kan være at det har vært en del negativ oppmerksomhet rundt 
vaksinen, og hvorvidt den har noen effekt. Forskning har blant annet vist at 
andelen som blir immune mot tuberkulose, faller jo nærmere man kommer 
ekvator (WHO 2009). Leveranseproblemer kan være en annen årsak til at 
langt færre får denne vaksinen.

Få er fullvaksinerte mot kikhoste, difteri og stivkrampe
Andelen vaksinerte ettåringer som har fått alle dosene av DPT mot kikhoste, 
difteri og stivkrampe, er på 46 prosent. For de enkelte dosene er andelen høy-
ere og ligger på rundt 70 prosent. Det er med andre ord mange barn som kun 
har fått noen av dosene, og derfor ikke er fullvaksinert mot kikhoste, difteri 
og stivkrampe. Noe overraskende er det større variasjon i hvilke doser som 
i snitt er gitt når også de eldre barna inkluderes, selv om andelen barn som 
har fått alle tre vaksinene, er omtrent den samme, 47 prosent. Det er mange 
mulige forklaringsfaktorer, men vi har ikke mulighet til å gå videre inn på det 
i analysen som presenteres her.

Om vi utelater den første poliovaksinen (polio 0), er andelen som har fått 
de tre påfølgende dosene med polio, like stor som for DPT. Alle tre dosene er 
gitt til om lag 70 prosent av ettåringene. Når barn opp til fem år inkluderes, 
øker andelen som får siste dose, til over 80 prosent, mens det er langt færre 
(omtrent 60 prosent) som har fått første og andre dose. 

Store geografiske variasjoner
Andelen barn som vaksineres, er høyest i den sentrale regionen, lavest i nord 
og ligger omtrent rundt snittet i sør. Dette går igjen for alle vaksinene og også 
når en ser på vaksinene samlet (se figur 2). Det er interessant og overrasken-
de at dødeligheten er høyest i de regionene som har høyest vaksinedekning, 
men mange faktorer kan spille inn her. 

Blant annet er det mulig at de mindre tett befolkede områdene i nord er min-
dre utsatt for epidemier fordi folk har mindre kontakt med mulige smittekil-
der. Men det er også mulig at forklaringen er som for helsetilbud generelt – jo 
flere helsetilbud, jo flere registrerte syke. Dette kan både forklares ut fra at 
områder med stor helserisiko, for eksempel malariautsatte sumpområder, får 

Figur 2. Andel fullvaksinerte barn i alderen 
1-5 år (8 vaksiner). Fordelt på Malawis 
regioner. 2007. Prosent

Kilde: Welfare Monitoring Survey, National
Statistical Office Malawi, 2007.
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Fattigdomsmål
Vi bruker såkalte fattigdomskvintiler. 
Det vil si at hele befolkningen deles 
inn i fem deler. De fattigste 20 pro-
sent i første kvintil og så videre. 

Fattigdomskvintilene som i denne 
artikkelen er brukt for å måle fat-
tigdom, er laget ut fra estimert 
husholdsforbruksutgift basert på en 
modell utviklet av Astrid Mathiassen 
(Mathiassen 2007). 

Det er altså ikke et vanlig konsumag-
gregat som ligger til grunn, men et 
anslag basert på Mathiassens modell. 
Flere ulike konsumvariabler (ingen 
helsevariabler) brukes til å fastslå hvil-
ket kvintil en husholdning tilhører. 

Figur 1. Vaksinedekning i Malawi for alle 
barn mellom henholdsvis 1-5 år og 12-23 
måneder. 2007. Prosent

0 20 40 60 80 100

Polio3

Polio2

Polio1

Polio0

DPT3

DPT2

DPT1

BCG

Meslinger

Prosent

Kilde: Welfare Monitoring Survey, National
Statistical Office Malawi, 2007.

1-5 år 12-23 måneder

Om samarbeidet mellom SSB i 
Norge og NSO i Malawi
Samarbeidet mellom Statistisk sentral-
byrå (SSB) og statistikkontoret i Ma-
lawi, National Statistical Office (NSO), 
startet opp i 2004. Samarbeidet har 
dekket et vidt spekter av faglige og 
administrative problemstillinger, og 
SSB har bidratt med fagkunnskap på 
flere områder. Helt siden starten har 
SSB-ansatte vært stasjonert i Malawi 
og jobbet tett sammen med de NSO-
ansatte. Den lokale tilstedeværelsen 
har i stor grad bidratt til økt kunnskap 
om landet i SSB, noe som er viktig for 
å gi god opplæring og hjelpe til med 
å lage nyttig statistikk.
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flere tilbud, og at økt tilbud gjør at flere benytter seg av tjenesten. Det er be-
hov for en nærmere analyse for å se etter andre mulige årsakssammenhenger.

Jevnt over er det store forskjeller mellom de ulike distriktene. Rhumpi, som 
ligger nord i landet, har en fullvaksinasjonsrate, det vil si barn som har mot-
tatt alle vaksinene vi har nevnt tidligere, på bare 2 prosent. I Nsanje som lig-
ger helt i sør, er fullvaksinasjonsraten derimot på hele 73 prosent. Forskjellen 
mellom nabodistrikter er i mange tilfeller også stor, selv om nord-sentrum-sør 
fordelingen stort sett går igjen. 

Variasjonen etter regioner tyder på at vaksinasjonen opptrer i klynger. Syk-
dommene som disse vaksinene beskytter mot, er alle svært smittsomme. Med 
lave vaksinasjonsrater er faren for epidemiutbrudd stor, og noen av distrik-
tene er derfor svært utsatte. Å jobbe målrettet mot de svært utsatte distriktene 
bør derfor være en prioritert oppgave.

Det er flere mulige forklaringsfaktorer for de store forskjellene mellom ulike 
distrikt. En mulig årsak er tilgangen på helsepersonell. En annen mulig for-
klaring er tilgangen på vaksiner. I 2007 ble det rapportert om tomme lagre av 
både BCG- og DPT-vaksinene (Norad 2008). Dette kan ramme noen områder 
hardere enn andre. Det er også mulig at faktorer som utdanning, etnisitet og 
lokale skikker spiller en rolle. Forskjellen mellom urbane og rurale strøk er 
langt mindre enn mellom distrikter. Det gjelder uavhengig av hvilke vaksiner 
vi ser på.

Kjønn og fattigdom spiller en mindre rolle
Det er et kjent fenomen at gutter prioriteres fremfor jenter i mange asiatiske 
land (Ueyama 2007) da gutter sees på som viktigere for familiens fremtid. 
Dette kan også slå ut i ulikt nivå på vaksinedekningen. I Malawi er det imid-
lertid nesten ingen forskjell mellom kjønnene, og for de aller fleste vaksinene 
er det faktisk slik at dekningen er noe høyere blant jenter. Dette kan forklares 
med at den vanligste formen for ekteskapsinngåelse i Malawi er matrilineær. 
Det vil si at mannen følger kvinnen til hennes familie og landsby etter at gif-
termålet er inngått. Å ha sunne og friske jentebarn er derfor viktig for å sikre 
familien og landsbyens fremtid.

Basert på fattigdomsmålet (se tekstboks) ser vi at andelen vaksinerte barn er 
høyere i rikere husholdninger enn i fattige. Forskjellen er likevel ikke så stor 
at vi med sikkerhet kan si at det er noen reell sammenheng. Det kan dessuten 
være flere bakenforliggende faktorer som påvirker resultatet. Blant annet ser 
vi at mødre fra rikere husholdninger oftere har kontakt med helsepersonell 
i forbindelse med fødsel. Sannsynligheten for at disse dermed også får mer 
oppfølging fra helsepersonell etter fødsel, er dermed større enn for mødre fra 
fattige husholdninger.  

Internasjonalt fokus på å nå målet
Siden FNs tusenårsmål ble lansert i 2000, har det blitt fokusert mye mer på å 
bedre datatilgangen fra utviklingsland. Det er derfor nå mer statistikk tilgjen-
gelig for de aller fleste land, men det er fremdeles mye arbeid som gjenstår.

AVI-alliansen (Global Alliance for Vaccines and Immunisations) er en av de 
viktigste bidragsyterne når det gjelder å oppnå tusenårsmålet om redusert 
barnedødelighet. Gjennom denne alliansen gis det blant annet svært mye 
midler til vaksinasjon i utviklingsland. Deler av midlene som overføres, er 

Store forskjeller i vaksinedekning
Basert på husholdsundersøkelsen (WMS) er vaksinedekningen i Malawi på 
bare 33 prosent om alle ni vaksinasjonsdoser regnes med. Holder vi uten-
for den første dosen med polio som skal gis ved fødsel, øker andelen til 43 
prosent. Da mange barn blir smittet i svært tidlig alder, er det viktig at også 
vaksinen gis tidlig. Når FN måler andelen vaksinerte barn, bruker de kun 
informasjon om barn i alderen 12-23 måneder. Følger vi denne definisjonen, 
er det bare 29 prosent som har fått alle vaksinedosene, og 40 prosent som har 
fått alle unntatt polio 0.

I 2000 var meslinger den femte vanligste dødsårsaken blant barn under fem 
år ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO 2009). Det har derfor vært spesielt 
mye fokus på denne vaksinen. I Malawi er gjennomsnittlig vaksinasjonsrate 
for meslinger 87 prosent om alle barn mellom ett og fem år inkluderes. Følger 
vi FNs definisjon, er det bare 72 prosent som har fått vaksinen. To mulige 
forklaringer til denne forskjellen kan være at barna får vaksinen for sent, eller 
at flere barn er blitt vaksinert i de foregående årene.

Det er langt færre som får BCG vaksinen mot tuberkulose (se figur 1). En 
mulig årsak kan være at det har vært en del negativ oppmerksomhet rundt 
vaksinen, og hvorvidt den har noen effekt. Forskning har blant annet vist at 
andelen som blir immune mot tuberkulose, faller jo nærmere man kommer 
ekvator (WHO 2009). Leveranseproblemer kan være en annen årsak til at 
langt færre får denne vaksinen.

Få er fullvaksinerte mot kikhoste, difteri og stivkrampe
Andelen vaksinerte ettåringer som har fått alle dosene av DPT mot kikhoste, 
difteri og stivkrampe, er på 46 prosent. For de enkelte dosene er andelen høy-
ere og ligger på rundt 70 prosent. Det er med andre ord mange barn som kun 
har fått noen av dosene, og derfor ikke er fullvaksinert mot kikhoste, difteri 
og stivkrampe. Noe overraskende er det større variasjon i hvilke doser som 
i snitt er gitt når også de eldre barna inkluderes, selv om andelen barn som 
har fått alle tre vaksinene, er omtrent den samme, 47 prosent. Det er mange 
mulige forklaringsfaktorer, men vi har ikke mulighet til å gå videre inn på det 
i analysen som presenteres her.

Om vi utelater den første poliovaksinen (polio 0), er andelen som har fått 
de tre påfølgende dosene med polio, like stor som for DPT. Alle tre dosene er 
gitt til om lag 70 prosent av ettåringene. Når barn opp til fem år inkluderes, 
øker andelen som får siste dose, til over 80 prosent, mens det er langt færre 
(omtrent 60 prosent) som har fått første og andre dose. 

Store geografiske variasjoner
Andelen barn som vaksineres, er høyest i den sentrale regionen, lavest i nord 
og ligger omtrent rundt snittet i sør. Dette går igjen for alle vaksinene og også 
når en ser på vaksinene samlet (se figur 2). Det er interessant og overrasken-
de at dødeligheten er høyest i de regionene som har høyest vaksinedekning, 
men mange faktorer kan spille inn her. 

Blant annet er det mulig at de mindre tett befolkede områdene i nord er min-
dre utsatt for epidemier fordi folk har mindre kontakt med mulige smittekil-
der. Men det er også mulig at forklaringen er som for helsetilbud generelt – jo 
flere helsetilbud, jo flere registrerte syke. Dette kan både forklares ut fra at 
områder med stor helserisiko, for eksempel malariautsatte sumpområder, får 

Figur 2. Andel fullvaksinerte barn i alderen 
1-5 år (8 vaksiner). Fordelt på Malawis 
regioner. 2007. Prosent

Kilde: Welfare Monitoring Survey, National
Statistical Office Malawi, 2007.
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Fattigdomsmål
Vi bruker såkalte fattigdomskvintiler. 
Det vil si at hele befolkningen deles 
inn i fem deler. De fattigste 20 pro-
sent i første kvintil og så videre. 

Fattigdomskvintilene som i denne 
artikkelen er brukt for å måle fat-
tigdom, er laget ut fra estimert 
husholdsforbruksutgift basert på en 
modell utviklet av Astrid Mathiassen 
(Mathiassen 2007). 

Det er altså ikke et vanlig konsumag-
gregat som ligger til grunn, men et 
anslag basert på Mathiassens modell. 
Flere ulike konsumvariabler (ingen 
helsevariabler) brukes til å fastslå hvil-
ket kvintil en husholdning tilhører. 

Figur 1. Vaksinedekning i Malawi for alle 
barn mellom henholdsvis 1-5 år og 12-23 
måneder. 2007. Prosent
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Kilde: Welfare Monitoring Survey, National
Statistical Office Malawi, 2007.

1-5 år 12-23 måneder

Om samarbeidet mellom SSB i 
Norge og NSO i Malawi
Samarbeidet mellom Statistisk sentral-
byrå (SSB) og statistikkontoret i Ma-
lawi, National Statistical Office (NSO), 
startet opp i 2004. Samarbeidet har 
dekket et vidt spekter av faglige og 
administrative problemstillinger, og 
SSB har bidratt med fagkunnskap på 
flere områder. Helt siden starten har 
SSB-ansatte vært stasjonert i Malawi 
og jobbet tett sammen med de NSO-
ansatte. Den lokale tilstedeværelsen 
har i stor grad bidratt til økt kunnskap 
om landet i SSB, noe som er viktig for 
å gi god opplæring og hjelpe til med 
å lage nyttig statistikk.
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ytelsesbasert, det vil si at jo flere vaksiner som rapporteres gitt, og jo større 
forbedring av dekningsgraden, jo mer midler vil det enkelte land motta. Det 
er derfor viktig for myndighetene å få inn informasjon fra helsesentrene om 
hvor mange vaksiner som har blitt gitt. Det gir dessuten det internasjonale 
samfunnet en bedre oversikt over hvor mange barn som er vaksinert i de ulike 
landene, og om man er på vei i riktig retning for å oppnå tusenårsmålet om 
redusert barnedødelighet. 

Selv om de administrative dataene har blitt langt bedre de siste årene, er det 
fremdeles noen mangler ved denne innrapporteringsmetoden. Da økonomisk 
støtte fra GAVI-alliansen til vaksiner er ytelsesbasert, kan helsepersonell være 
utsatt for press til å overrapportere antall vaksiner gitt (Roll-Hansen, Cooper 
mfl. 2009). Informasjonen fra helsesektoren kan dessuten ikke kobles mot 
annen informasjon om barnet som vaksineres, og husholdningen det tilhører. 
Både for å sikre seg at dataene er pålitelige, og for å kunne se mer på årsaks-
sammenhenger, bør derfor også alternative kilder benyttes.

Viktig med husholdsundersøkelser 
Husholdsundersøkelsene dekker bare et utvalg av befolkningen, men kan li-
kevel være viktige alternative kilder til informasjon. Husholdningene som blir 
valgt ut, har i utgangspunktet ikke insentiv til å gi feil informasjon. Husholds-
undersøkelser har dessuten informasjon, ikke bare om vaksiner gitt, men 
også om barnet selv, familien og omgivelsene barnet er en del av. Med denne 
informasjonen kan man få et mer nyansert bilde av i hvilke deler av befolknin-
gen vaksinedekningen er lav, og hvem som trenger mer oppfølging.

Arbeidet som gjøres av nasjonale statistikkontorer, er derfor svært viktig for 
forståelsen av hvordan samfunnet fungerer. Husholdsundersøkelser brukes 
allerede i forskning og analyse. Undersøkelsen vi her har omtalt, er likevel 
spesiell i det at den gjennomføres årlig, og fordi datasettet fra 2007 innehol-
der svært mye informasjon. Mer omfattende analyse basert på denne under-
søkelsen kan derfor gi mye ny og nyttig innsikt om hvor vaksineinnsatsen bør 
intensiveres. 
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Lønnsstatistikk. Ansatte i staten, per 1. okto-
ber 2010

1 900 kroner mer i måneden 
Heltidsansatte i staten hadde en 
gjennomsnittlig månedslønn eksklu-
sive overtid på 38 700 kroner per 1. 
oktober 2010. Dette er 1 900 kroner 
eller 5,2 prosent mer enn på samme 
tidspunkt året før. 

Lønnsstatistikken for ansatte i staten 
omfatter i tillegg til ansatte i forvalt-
ningen, blant annet ansatte i de statlige 
delene av undervisning, samferdsel, 
helse- og sosialtjenester eksklusive helse-
foretakene, faglig teknisk tjenesteyting 
og bygg- og anleggsvirksomhet. Måneds-
lønna for ansatte i helse- og sosialtjenes-
ter eksklusive helseforetakene utgjorde 
i snitt 33 900 kroner per 1. oktober 
2010. Dette var en økning på 5,6 prosent 
fra året før. Ansatte i statlig bygge- og 
anleggsvirksomhet hadde en tilsvarende 
månedslønn på 36 900 kroner, eller 3,3 
prosent mer enn året før. Til sammenlig-
ning økte månedslønna med 3,9 prosent 
til 38 000 kroner for ansatte i statlig 
undervisning, hvor vi blant annet har 
ansatte ved universitetene. 

Forskjeller mellom kvinner og menn
Heltidsansatte menn i staten hadde en 
månedslønn på 40 300 kroner, mens hel-
tidsansatte kvinner hadde en måneds-
lønn på 36 800 kroner. Dette tilsvarte en 
vekst på henholdsvis 4,9 og 5,7 prosent, 
eller 1 900 kroner og 2 000 kroner.

Forvaltningen
Heltidsansatte i statlig forvaltning hadde 
en månedslønn på 38 600 kroner, en 
lønnsvekst på 2 100 kroner eller 5,8 pro-
sent fra oktober 2009. Statlig forvaltning 
omfatter offentlig administrasjon og 
forvaltning, administrasjon av utenriks- 
og sikkerhetssaker og trygdeordninger 
underlagt offentlig administrasjon. 

Månedslønna for ansatte i politi- og 
påtalemyndighet var på 39 600 kroner, 
noe som tilsvarte en vekst på 2 800 
kroner eller 7,6 prosent fra året før. Til 
sammenligning hadde ansatte i retts- 
og fengselsvesenet en månedslønn på 
39 000 kroner, en vekst på 2 100 kroner 
eller 5,7 prosent. I forsvar var måneds-
lønna i gjennomsnitt på 36 600 kroner. 
Dette tilsvarte en vekst på 4 prosent fra 
året før. Heltidsansatte som jobber med 
utenrikssaker, hadde en månedslønn på 
46 100 kroner. Dette var en økning på 
6,7 prosent fra året før. 

Deltidsansatte
For å sammenligne lønna til heltids- og 
deltidsansatte regnes lønna til de del-
tidsansattes om til heltidsekvivalenter, 
det vil si hva månedslønna ville vært om 
de jobbet heltid. Månedslønna for alle 
deltidsansatte i staten var etter denne 
omregning på 35 100 kroner, en økning 
på 5,1 prosent fra året før. 

3.2.2011

Registrert arbeidsledighet blant innvandrere, 
4. kvartal 2010

Innvandrerledigheten øker 
fortsatt 
Den registrerte arbeidsledigheten 
blant bosatte innvandrere gikk opp 
fra 6,6 prosent i november 2009 til 7,1 
prosent i november 2010. I resten av 
befolkningen var det en svak oppgang 
fra 2 til 2,1 prosent. 

Veksten i ledigheten blant innvandrere 
har vært relativt moderat det siste året 
sammenliknet med den sterke oppgan-
gen vi så i løpet av 2009. Når det gjelder 
antall deltakere på arbeidsmarkedstiltak, 
er det en nedgang både blant innvan-
drere og i befolkningen for øvrig. 

Størst økning blant innvandrere fra 
Afrika
Ledigheten blant innvandrere fra Afrika 
økte med 1,2 prosentpoeng fra 4. kvartal 
2009 til 4. kvartal 2010. I de øvrige 
gruppene var økningen på under 1 
prosentpoeng. De fleste innvandrergrup-
pene hadde svakere vekst i ledigheten 
enn i de foregående kvartalene i 2010.

Innvandrere fra Afrika hadde høyest an-
del registrerte ledige med 13,4 prosent i 
4. kvartal 2010. Dernest kom gruppene 
fra EU-landene i Øst-Europa og Asia, 
med henholdsvis 8,6 og 8,3 prosent 
ledige. Gruppene fra Øst-Europa utenom 
EU og fra Sør- og Mellom-Amerika 
hadde hver en ledighet på 7,3 prosent. 
Som vanlig er det stor avstand til inn-
vandrere fra Norden og Vest-Europa der 
andel registrerte ledige er langt lavere, 
på henholdsvis 3 og 3,2 prosent. 

Det høye ledighetsnivået blant innvan-
drere fra Afrika må blant annet ses på 
bakgrunn av den store flyktningandelen 
i denne gruppen. Afrikanske innvan-
drere har i mange år hatt det høyeste 
ledighetsnivået uavhengig av konjunktu-
rene på arbeidsmarkedet. Når det gjelder 
gruppen fra EU- landene i Øst-Europa, 
skyldes ledighetsnivået at mange 
arbeidsinnvandrere i denne gruppen 
mistet jobben som følge av konjunktur-
nedgangen som særlig rammet bygge- og 
anleggsnæringen i 2009. Aktiviteten i 
denne næringen har nå begynt å ta seg 
opp igjen, og vi ser at ledighetsøkningen 
i denne innvandrergruppen nå er mye 
svakere enn i de foregående kvartalene 
i 2010. 

Litt større økning blant innvandrer-
kvinner 
Økningen i den registrerte ledigheten 
var litt større blant innvandrerkvinner 
enn innvandrermenn i 4. kvartal 2010, 
henholdsvis 0,8 mot 0,3 prosentpoeng. I 
befolkningen for øvrig var det kun kvin-
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ner som hadde en viss økning, på 0,1 
prosentpoeng. Disse tallene represente-
rer et brudd med tendensen de foregå-
ende kvartalene der menn har hatt langt 
sterkere økning enn kvinner, både blant 
innvandrere og i befolkningen ellers. 
Dette henger sammen med at offentlig 
sektor har hatt størst økning i ledighe-
ten det siste året, blant annet innenfor 
undervisnings-, helse- og omsorgsyrker 
som er svært kvinnedominerte. Ledig-
hetsnivået er likevel fortsatt høyest blant 
menn. I innvandrergruppen ser vi en 
ledighet på 7,7 prosent blant menn og 
6,4 prosent blant kvinner. I resten av 
befolkningen var andelene ledige hen-
holdsvis 2,5 og 1,7 prosent. 

Fortsatt høyest ledighet i Østfold
Østfold hadde høyest registrert ledig-
het blant innvandrere, med 6,6 prosent 
av befolkningen mellom 15 og 74 år. 
Denne utregningsmåten gir et litt lavere 
nivå enn det man får hvis man regner 
som andel av arbeidsstyrken, som i de 
foregående avsnittene. Det tilsvarende 
landsgjennomsnittet for innvandrere var 
på 4,7 prosent, mot 1,5 prosent i befolk-
ningen ellers. Det laveste nivået finner vi 
i Troms, med 3 prosent ledige innvan-
drere. Nordland og Østfold hadde størst 
økning i ledigheten blant innvandrere, 
og begge gikk opp med 0,8 prosentpo-
eng. Ellers var det fem fylker med en viss 
nedgang. Av disse hadde Finnmark størst 
nedgang, 0,4 prosentpoeng.

Moderat økning i ungdomsgruppene
Norskfødte med innvandrerforeldre ut-
gjør fortsatt kun en liten gruppe arbeids-
ledige, nærmere bestemt 784 registrert 
ledige i 4. kvartal 2010. I aldersgruppen 
15-29 år, der vi finner de aller fleste 
ledige i denne befolkningsgruppen, var 
ledigheten på 5,3 prosent i 4. kvartal. 
Dette er 1,7 prosentpoeng over nivået 
blant jevnaldrende i majoritetsbefolk-
ningen, som lå på 3,6 prosent. Men det 
er 2,5 prosentpoeng under nivået blant 
innvandrerne i samme alder, som var på 
7,8 prosent. Av disse tre unge befolk-
ningsgruppene var det innvandrerne 
som hadde størst økning i ledighetspro-
senten, med 0,4 prosentpoeng. I alle 
tre gruppene var økningen mindre enn 
tidligere.

Fortsatt økning i gruppen arbeids-
ledige på korttidsopphold 
I alt 1 764 av de arbeidsledige var ikke 
registrert bosatt i 4. kvartal 2010. Av 
disse var 873 statsborgere fra EU-lande-
ne i Øst-Europa og 398 fra de nordiske 
landene. Gruppen av ikke-bosatte ledige 
har økt med 27,6 prosent siden 4. kvar-
tal 2009, da de utgjorde 1 382 personer. 
Av de ikke-bosatte ledige var 84 prosent 
menn i 4. kvartal 2010.

Stadig nedgang i deltakelsen på 
arbeidsmarkedstiltak 
Antall innvandrere som deltok på or-
dinære arbeidsmarkedstiltak, gikk ned 
fra 8 150 i 4. kvartal 2009 til 6 410 i 4. 
kvartal 2010. Blant deltakerne utenom 
innvandrergruppen gikk antallet ned 
fra 13 568 til 9 035 deltakere. I alt var 
15 445 personer registrert som deltakere 
på arbeidsmarkedstiltak i 4. kvartal i 
2010, og innvandrere utgjorde 41,5 
prosent av dem. Av disse innvandrerne 
hadde 67 prosent bakgrunn fra Asia eller 
Afrika. 

2.2.2011

Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2010

Flere undersysselsatte
Tallet på undersysselsatte økte med 
13 000 personer fra 4. kvartal 2009 til 
4. kvartal 2010. Totalt var det 67 000 
undersysselsatte personer i 4. kvartal 
i 2010. 

Undersysselsatte er deltidsansatte som 
har forsøkt å få lengre avtalt arbeidstid. 
Summen av alle arbeidstimene arbeids-
ledige og de undersysselsatte ønsket 
å arbeide i 4. kvartal 2010, svarer til 
98 000 heltidsjobber. Dette er en økning 
på 15 000 heltidsjobber fra samme kvar-
tal året før.

Antall arbeidsledige økte med 10 000 
personer fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 
2010. Veksten kom blant personer som 
hadde vært ledige mindre enn tre må-
neder. Antall langtidsledige var uendret 
gjennom perioden. Av totalt 85 000 ar-
beidsledige var 20 000 langtidsledige i 4. 
kvartal 2010. Langtidsledige er personer 
som har vært arbeidsledige i mer enn 26 
uker.

Nedgang i yrkesaktiviteten
Arbeidsstyrken økte med 30 000 per-
soner fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 
2010, mens befolkningen økte med 
61 000 personer i samme periode. Dette 
gir en arbeidsstyrkeprosent på 71,4 av 
befolkningen, som er en nedgang på 0,4 
prosentpoeng fra tilsvarende kvartal 
året før. Nedgangen kom blant kvinner. 
Yrkesaktiviteten blant kvinner var 68,3 
prosent i 4. kvartal 2010, mens den blant 
menn var 74,5 prosent. 

Selv om yrkesaktiviteten blant kvinner 
har gått ned i perioden, har andelen av 
de sysselsatte kvinnene som arbeider 
heltid økt med 1 prosentpoeng. Andelen 
var på om lag 60 prosent i 4. kvartal 
2010. 86 prosent av de mannlige sys-
selsatte var i samme periode sysselsatte 
på heltid.

31 000 flere utenfor arbeidsstyrken 
Befolkningen mellom 15 og 74 år økte 
med 61 000 fra 4. kvartal 2009 til 4. 
kvartal 2010. Veksten i antall personer 
utenfor arbeidsstyrken var dermed 
31 000. Av økningen av personer utenfor 
arbeidsstyrken var det blant annet 
19 000 flere personer som oppga ulike 
former for pensjon som sin hovedsake-
lige virksomhet.

Økning i sysselsettingen i personlig 
tjenesteyting og helse- og sosial-
tjenester
Tallet på sysselsatte økte med 20 000 
personer fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 
2010. Størst vekst har personlig tjenes-
teyting og helse- og sosialtjenester hatt 
med en økning på henholdsvis 8 000 
og 13 000 sysselsatte. Tallene fra AKU 
indikerer at nedgangen i sysselsettingen 
i industrien har stoppet opp. 

Antallet midlertidig ansatte var i siste 
kvartal 2010 på 186 000 personer, eller 
8 prosent av alle ansatte. Det er innenfor 
overnattings- og serveringsvirksomhet 
og personlig tjenesteyting at andelen 
midlertidig ansatte er størst med hen-
holdsvis 12 og 14 prosent av de syssel-
satte. 

20.1.2011

Skatterekneskapsstatistikk, januar-desember 
2010

Litt høgare skatteinnbetaling
I løpet av 2010 ble det betalt inn 
705 milliardar kroner i skatt. Dette 
beløpet er 1,6 prosent høgare enn den 
samla skattebetalinga året før. Innbe-
talingane er likevel lågare enn dei var 
i 2008, og det er skattebetaling knytt 
til oljeverksemda som er lågare. 

Det er ein auke i innbetalingane for 
desember som gjer at dei totale innbe-
talingane i 2010 ble høgare enn innbe-
talingane i 2009. Fram til oktober 2010 
var samla innbetalingar lågare enn dei 
var året før. I oktober hadde dei samla 
innbetalingane for 2010 nådd same nivå 
som i 2009.

Høge oljeskattar i desember
Den største komponenten av skattar i 
desember var oljeskattane. Denne måna-
den kom det inn til saman 29 milliardar 
kroner i særskatt og ordinær skatt på ol-
jeutvinning. Dette er 10 milliardar meir 
enn i desember 2009. Innbetalingane for 
heile året var likevel om lag 10 milliardar 
kroner, eller 5,8 prosent, lågare enn året 
før. Samanlikna med 2008 er det ein re-
duksjon på om lag 85 milliardar kroner.

Høgare samla innbetalingar utanom 
olje
Personlege skattytarar betalte inn til 
saman 479 milliardar kroner i 2010, mot 
464 milliardar i 2009. For upersonlege 
skattytarar utanom oljeskattane var 
summen av innbetalingar i 2010 71 mil-
liardar kroner, noko som er 5 milliardar, 
eller 8,3 prosent, høgare enn i 2009.

Ni milliardar meir til kommunane
I 2010 blei det betalt inn til saman 138,2 
milliardar kroner i skatt til kommunefor-
valtninga. I nasjonalbudsjettet for 2010 
blei denne størrelsen anslått til 137,4 
milliardar kroner. Samla innbetalingar 
i 2010 var om lag 9 milliardar høgare 
enn i 2009 og 15 milliardar høgare 
enn i 2008. Innbetalingane i desember 
betyr lite for den totale summen i eit år, 
ettersom det ikkje er noko hovudforfall 
for forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift 
denne månaden.

Svak auke i innbetalingar til folke-
trygda
Innbetalingar til folketrygda auka med 
1,5 prosent frå 2009 og enda på 213 mil-
liardar kroner ved utgangen av året. Av 
desse innbetalingane var 123 milliardar 
kroner betalt i arbeidsgjevaravgift og 
90 milliardar betalt som medlemsavgift 
til folketrygda. Dette gjev ei auke på 
høvesvis 1,7 og 1,3 prosent frå 2009. Her 
er heller ikkje innbetalingar i desember 
av stor betyding.

Liten auke i innbetalingar til staten
Det blei betalt til saman 196 milliardar 
kroner i skatt til statsforvaltninga i 2010. 
Dette er ei auke på 8 milliardar, eller 4,5 
prosent, frå 2009. Summen for heile året 
er også litt større enn han var i 2008.

14.1.2011

Skattestatistikk for personer. Inntekt og 
formue, 2009

Mindre inntektsfradrag
Tall fra ligningen for bosatte personer 
17 år og eldre i 2009, viser at inntekts-
fradragene utgjorde totalt 366 mil-
liarder kroner. Dette er 23 milliarder, 
eller 6 prosent, mindre enn året før. 
Dette skyldes i hovedsak reduserte 
rentefradrag og mindre tap ved salg 
av aksjer.

I gjennomsnitt utgjorde inntektsfradrag 
per bosatt person 17 år og eldre, 96 000 
kroner.

Økt alminnelig inntekt
Summen av skattepliktige inntekter 
(bruttoinntekt) økte med nær 2 prosent 
fra året før. Dette, sammen med en 
nedgang i inntektsfradrag på 6 prosent, 
ga en økning på 5 prosent i summen 
av alminnelig inntekt etter særfradrag. 
Gjennomsnittlig alminnelig inntekt etter 
særfradrag utgjorde 250 000 kroner i 
2009. Kommune-, fylkes- og fellesskatt, 
som beregnes ut fra alminnelig inntekt 
etter særfradrag, økte med 5 prosent. 
Endring i skattøre medførte at kom-
mune- og fylkesskatten økte med 10 
prosent, mens fellesskatten hadde en 
nedgang fra året før.

Færre med toppskatt
Summen av toppskattegrunnlaget økte 
med 4,4 prosent, til 1 246 milliarder kro-
ner. Drøyt 870 000 personer fikk utlignet 

toppskatt. Dette er om lag 35 000 færre 
personer enn i 2008. Utlignet toppskatt 
blant personer 17 år og eldre var om-
trent uendret, med 18 milliarder kroner. 
Personinntekter fra pensjoner og lønn 
økte med henholdsvis 6,6 og 4,3 prosent, 
mens personinntekt fra primærnæring 
og annen næring ble redusert med hen-
holdsvis 3,3 og 1,1 prosent.

Færre med formuesskatt
Nær 750 000 bosatte personer 17 år og 
eldre fikk utlignet 11,7 milliarder kroner 
i formuesskatt i 2009. Innslagspunktet 
for formuesskatten økte fra 350 000 kro-
ner i 2008 til 470 000 kroner i 2009. An-
tall personer med utlignet formuesskatt 
ble redusert med vel 100 000 i forhold 
til året før, mens summen av utlignet 
formuesskatt økte med nær 3 prosent.

97 000 i utlignet skatt
I overkant av 90 prosent av alle bosatte 
personer 17 år og eldre har utlignet 
skatt. Gjennomsnittlig skatt for disse var 
97 000 kroner i 2009.

6.1.2011 

Nasjonale prøver, 2010

Foreldres utdanningsnivå  
påvirker resultat
Årets nasjonale prøver viser at elev-
enes prøveresultater på åttende trinn 
har klar sammenheng med mestrings-
nivået de hadde på femte trinn. Elever 
med høyt utdannede foreldre forbe-
drer resultatet fra femte til åttende 
trinn i større grad enn øvrige elever.

Resultatene på de nasjonale prøvene på 
åttende trinn kan i 2010 sammenstilles 
med de samme elevenes resultater på 
femte trinn tre år tidligere. Disse sam-
menligningene viser at elever som skåret 
på det laveste mestringsnivået på femte 
trinn, i stor grad fortsetter å være på et 
lavt nivå på åttende trinn. 

Tendensen er tydeligst i matematikk, der 
67 prosent av elevene skårer på et lavt 
nivå på åttende trinn dersom de lå på det 
laveste mestringsnivået på femte trinn. 
For lesing og engelsk er det tilsvarende 
tallet henholdsvis 65 og 61 prosent. Til 
sammenligning er det svært få av elev-
ene som var på det høyeste mestringsni-
vået på femte trinn som skårer på et lavt 
nivå på åttende trinn. På regneprøven 



Dagens statistikk Dagens statistikk58 59

Siden sist

Samfunnsspeilet 1/2011 Samfunnsspeilet 1/2011

Siden sist

ner som hadde en viss økning, på 0,1 
prosentpoeng. Disse tallene represente-
rer et brudd med tendensen de foregå-
ende kvartalene der menn har hatt langt 
sterkere økning enn kvinner, både blant 
innvandrere og i befolkningen ellers. 
Dette henger sammen med at offentlig 
sektor har hatt størst økning i ledighe-
ten det siste året, blant annet innenfor 
undervisnings-, helse- og omsorgsyrker 
som er svært kvinnedominerte. Ledig-
hetsnivået er likevel fortsatt høyest blant 
menn. I innvandrergruppen ser vi en 
ledighet på 7,7 prosent blant menn og 
6,4 prosent blant kvinner. I resten av 
befolkningen var andelene ledige hen-
holdsvis 2,5 og 1,7 prosent. 

Fortsatt høyest ledighet i Østfold
Østfold hadde høyest registrert ledig-
het blant innvandrere, med 6,6 prosent 
av befolkningen mellom 15 og 74 år. 
Denne utregningsmåten gir et litt lavere 
nivå enn det man får hvis man regner 
som andel av arbeidsstyrken, som i de 
foregående avsnittene. Det tilsvarende 
landsgjennomsnittet for innvandrere var 
på 4,7 prosent, mot 1,5 prosent i befolk-
ningen ellers. Det laveste nivået finner vi 
i Troms, med 3 prosent ledige innvan-
drere. Nordland og Østfold hadde størst 
økning i ledigheten blant innvandrere, 
og begge gikk opp med 0,8 prosentpo-
eng. Ellers var det fem fylker med en viss 
nedgang. Av disse hadde Finnmark størst 
nedgang, 0,4 prosentpoeng.

Moderat økning i ungdomsgruppene
Norskfødte med innvandrerforeldre ut-
gjør fortsatt kun en liten gruppe arbeids-
ledige, nærmere bestemt 784 registrert 
ledige i 4. kvartal 2010. I aldersgruppen 
15-29 år, der vi finner de aller fleste 
ledige i denne befolkningsgruppen, var 
ledigheten på 5,3 prosent i 4. kvartal. 
Dette er 1,7 prosentpoeng over nivået 
blant jevnaldrende i majoritetsbefolk-
ningen, som lå på 3,6 prosent. Men det 
er 2,5 prosentpoeng under nivået blant 
innvandrerne i samme alder, som var på 
7,8 prosent. Av disse tre unge befolk-
ningsgruppene var det innvandrerne 
som hadde størst økning i ledighetspro-
senten, med 0,4 prosentpoeng. I alle 
tre gruppene var økningen mindre enn 
tidligere.

Fortsatt økning i gruppen arbeids-
ledige på korttidsopphold 
I alt 1 764 av de arbeidsledige var ikke 
registrert bosatt i 4. kvartal 2010. Av 
disse var 873 statsborgere fra EU-lande-
ne i Øst-Europa og 398 fra de nordiske 
landene. Gruppen av ikke-bosatte ledige 
har økt med 27,6 prosent siden 4. kvar-
tal 2009, da de utgjorde 1 382 personer. 
Av de ikke-bosatte ledige var 84 prosent 
menn i 4. kvartal 2010.

Stadig nedgang i deltakelsen på 
arbeidsmarkedstiltak 
Antall innvandrere som deltok på or-
dinære arbeidsmarkedstiltak, gikk ned 
fra 8 150 i 4. kvartal 2009 til 6 410 i 4. 
kvartal 2010. Blant deltakerne utenom 
innvandrergruppen gikk antallet ned 
fra 13 568 til 9 035 deltakere. I alt var 
15 445 personer registrert som deltakere 
på arbeidsmarkedstiltak i 4. kvartal i 
2010, og innvandrere utgjorde 41,5 
prosent av dem. Av disse innvandrerne 
hadde 67 prosent bakgrunn fra Asia eller 
Afrika. 

2.2.2011

Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2010

Flere undersysselsatte
Tallet på undersysselsatte økte med 
13 000 personer fra 4. kvartal 2009 til 
4. kvartal 2010. Totalt var det 67 000 
undersysselsatte personer i 4. kvartal 
i 2010. 

Undersysselsatte er deltidsansatte som 
har forsøkt å få lengre avtalt arbeidstid. 
Summen av alle arbeidstimene arbeids-
ledige og de undersysselsatte ønsket 
å arbeide i 4. kvartal 2010, svarer til 
98 000 heltidsjobber. Dette er en økning 
på 15 000 heltidsjobber fra samme kvar-
tal året før.

Antall arbeidsledige økte med 10 000 
personer fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 
2010. Veksten kom blant personer som 
hadde vært ledige mindre enn tre må-
neder. Antall langtidsledige var uendret 
gjennom perioden. Av totalt 85 000 ar-
beidsledige var 20 000 langtidsledige i 4. 
kvartal 2010. Langtidsledige er personer 
som har vært arbeidsledige i mer enn 26 
uker.

Nedgang i yrkesaktiviteten
Arbeidsstyrken økte med 30 000 per-
soner fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 
2010, mens befolkningen økte med 
61 000 personer i samme periode. Dette 
gir en arbeidsstyrkeprosent på 71,4 av 
befolkningen, som er en nedgang på 0,4 
prosentpoeng fra tilsvarende kvartal 
året før. Nedgangen kom blant kvinner. 
Yrkesaktiviteten blant kvinner var 68,3 
prosent i 4. kvartal 2010, mens den blant 
menn var 74,5 prosent. 

Selv om yrkesaktiviteten blant kvinner 
har gått ned i perioden, har andelen av 
de sysselsatte kvinnene som arbeider 
heltid økt med 1 prosentpoeng. Andelen 
var på om lag 60 prosent i 4. kvartal 
2010. 86 prosent av de mannlige sys-
selsatte var i samme periode sysselsatte 
på heltid.

31 000 flere utenfor arbeidsstyrken 
Befolkningen mellom 15 og 74 år økte 
med 61 000 fra 4. kvartal 2009 til 4. 
kvartal 2010. Veksten i antall personer 
utenfor arbeidsstyrken var dermed 
31 000. Av økningen av personer utenfor 
arbeidsstyrken var det blant annet 
19 000 flere personer som oppga ulike 
former for pensjon som sin hovedsake-
lige virksomhet.

Økning i sysselsettingen i personlig 
tjenesteyting og helse- og sosial-
tjenester
Tallet på sysselsatte økte med 20 000 
personer fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 
2010. Størst vekst har personlig tjenes-
teyting og helse- og sosialtjenester hatt 
med en økning på henholdsvis 8 000 
og 13 000 sysselsatte. Tallene fra AKU 
indikerer at nedgangen i sysselsettingen 
i industrien har stoppet opp. 

Antallet midlertidig ansatte var i siste 
kvartal 2010 på 186 000 personer, eller 
8 prosent av alle ansatte. Det er innenfor 
overnattings- og serveringsvirksomhet 
og personlig tjenesteyting at andelen 
midlertidig ansatte er størst med hen-
holdsvis 12 og 14 prosent av de syssel-
satte. 

20.1.2011

Skatterekneskapsstatistikk, januar-desember 
2010

Litt høgare skatteinnbetaling
I løpet av 2010 ble det betalt inn 
705 milliardar kroner i skatt. Dette 
beløpet er 1,6 prosent høgare enn den 
samla skattebetalinga året før. Innbe-
talingane er likevel lågare enn dei var 
i 2008, og det er skattebetaling knytt 
til oljeverksemda som er lågare. 

Det er ein auke i innbetalingane for 
desember som gjer at dei totale innbe-
talingane i 2010 ble høgare enn innbe-
talingane i 2009. Fram til oktober 2010 
var samla innbetalingar lågare enn dei 
var året før. I oktober hadde dei samla 
innbetalingane for 2010 nådd same nivå 
som i 2009.

Høge oljeskattar i desember
Den største komponenten av skattar i 
desember var oljeskattane. Denne måna-
den kom det inn til saman 29 milliardar 
kroner i særskatt og ordinær skatt på ol-
jeutvinning. Dette er 10 milliardar meir 
enn i desember 2009. Innbetalingane for 
heile året var likevel om lag 10 milliardar 
kroner, eller 5,8 prosent, lågare enn året 
før. Samanlikna med 2008 er det ein re-
duksjon på om lag 85 milliardar kroner.

Høgare samla innbetalingar utanom 
olje
Personlege skattytarar betalte inn til 
saman 479 milliardar kroner i 2010, mot 
464 milliardar i 2009. For upersonlege 
skattytarar utanom oljeskattane var 
summen av innbetalingar i 2010 71 mil-
liardar kroner, noko som er 5 milliardar, 
eller 8,3 prosent, høgare enn i 2009.

Ni milliardar meir til kommunane
I 2010 blei det betalt inn til saman 138,2 
milliardar kroner i skatt til kommunefor-
valtninga. I nasjonalbudsjettet for 2010 
blei denne størrelsen anslått til 137,4 
milliardar kroner. Samla innbetalingar 
i 2010 var om lag 9 milliardar høgare 
enn i 2009 og 15 milliardar høgare 
enn i 2008. Innbetalingane i desember 
betyr lite for den totale summen i eit år, 
ettersom det ikkje er noko hovudforfall 
for forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift 
denne månaden.

Svak auke i innbetalingar til folke-
trygda
Innbetalingar til folketrygda auka med 
1,5 prosent frå 2009 og enda på 213 mil-
liardar kroner ved utgangen av året. Av 
desse innbetalingane var 123 milliardar 
kroner betalt i arbeidsgjevaravgift og 
90 milliardar betalt som medlemsavgift 
til folketrygda. Dette gjev ei auke på 
høvesvis 1,7 og 1,3 prosent frå 2009. Her 
er heller ikkje innbetalingar i desember 
av stor betyding.

Liten auke i innbetalingar til staten
Det blei betalt til saman 196 milliardar 
kroner i skatt til statsforvaltninga i 2010. 
Dette er ei auke på 8 milliardar, eller 4,5 
prosent, frå 2009. Summen for heile året 
er også litt større enn han var i 2008.

14.1.2011

Skattestatistikk for personer. Inntekt og 
formue, 2009

Mindre inntektsfradrag
Tall fra ligningen for bosatte personer 
17 år og eldre i 2009, viser at inntekts-
fradragene utgjorde totalt 366 mil-
liarder kroner. Dette er 23 milliarder, 
eller 6 prosent, mindre enn året før. 
Dette skyldes i hovedsak reduserte 
rentefradrag og mindre tap ved salg 
av aksjer.

I gjennomsnitt utgjorde inntektsfradrag 
per bosatt person 17 år og eldre, 96 000 
kroner.

Økt alminnelig inntekt
Summen av skattepliktige inntekter 
(bruttoinntekt) økte med nær 2 prosent 
fra året før. Dette, sammen med en 
nedgang i inntektsfradrag på 6 prosent, 
ga en økning på 5 prosent i summen 
av alminnelig inntekt etter særfradrag. 
Gjennomsnittlig alminnelig inntekt etter 
særfradrag utgjorde 250 000 kroner i 
2009. Kommune-, fylkes- og fellesskatt, 
som beregnes ut fra alminnelig inntekt 
etter særfradrag, økte med 5 prosent. 
Endring i skattøre medførte at kom-
mune- og fylkesskatten økte med 10 
prosent, mens fellesskatten hadde en 
nedgang fra året før.

Færre med toppskatt
Summen av toppskattegrunnlaget økte 
med 4,4 prosent, til 1 246 milliarder kro-
ner. Drøyt 870 000 personer fikk utlignet 

toppskatt. Dette er om lag 35 000 færre 
personer enn i 2008. Utlignet toppskatt 
blant personer 17 år og eldre var om-
trent uendret, med 18 milliarder kroner. 
Personinntekter fra pensjoner og lønn 
økte med henholdsvis 6,6 og 4,3 prosent, 
mens personinntekt fra primærnæring 
og annen næring ble redusert med hen-
holdsvis 3,3 og 1,1 prosent.

Færre med formuesskatt
Nær 750 000 bosatte personer 17 år og 
eldre fikk utlignet 11,7 milliarder kroner 
i formuesskatt i 2009. Innslagspunktet 
for formuesskatten økte fra 350 000 kro-
ner i 2008 til 470 000 kroner i 2009. An-
tall personer med utlignet formuesskatt 
ble redusert med vel 100 000 i forhold 
til året før, mens summen av utlignet 
formuesskatt økte med nær 3 prosent.

97 000 i utlignet skatt
I overkant av 90 prosent av alle bosatte 
personer 17 år og eldre har utlignet 
skatt. Gjennomsnittlig skatt for disse var 
97 000 kroner i 2009.

6.1.2011 

Nasjonale prøver, 2010

Foreldres utdanningsnivå  
påvirker resultat
Årets nasjonale prøver viser at elev-
enes prøveresultater på åttende trinn 
har klar sammenheng med mestrings-
nivået de hadde på femte trinn. Elever 
med høyt utdannede foreldre forbe-
drer resultatet fra femte til åttende 
trinn i større grad enn øvrige elever.

Resultatene på de nasjonale prøvene på 
åttende trinn kan i 2010 sammenstilles 
med de samme elevenes resultater på 
femte trinn tre år tidligere. Disse sam-
menligningene viser at elever som skåret 
på det laveste mestringsnivået på femte 
trinn, i stor grad fortsetter å være på et 
lavt nivå på åttende trinn. 

Tendensen er tydeligst i matematikk, der 
67 prosent av elevene skårer på et lavt 
nivå på åttende trinn dersom de lå på det 
laveste mestringsnivået på femte trinn. 
For lesing og engelsk er det tilsvarende 
tallet henholdsvis 65 og 61 prosent. Til 
sammenligning er det svært få av elev-
ene som var på det høyeste mestringsni-
vået på femte trinn som skårer på et lavt 
nivå på åttende trinn. På regneprøven 
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gjelder dette 1 prosent av elevene, mens 
det i lesing og engelsk gjelder henholds-
vis 2 og 3 prosent.

Høyt utdannede foreldre øker sjan-
sen for forbedring av resultat
Som for tidligere år er det en klar positiv 
sammenheng mellom prøveresultater 
og foreldrenes utdanningsnivå. Barn av 
foreldre med høyere utdanning skårer i 
større grad på de øverste mestringsnivå-
ene på alle prøvene enn øvrige elever. 
Årets nasjonale prøver viser at dersom 
elevenes foreldre har høyere utdanning, 
er det også større sjanse for at prøve-
resultatene forbedrer seg fra femte til 
åttende trinn. Halvparten av elevene 
med høyt utdannede foreldre som skåret 
på mestringsnivå 1 på engelskprøven på 
femte trinn, havner på et middels eller 
høyt nivå på engelskprøven i åttende. 
Det samme er tilfelle for en tredjedel av 
elever med foreldre uten høyere utdan-
ning. Vi finner lignende forskjeller i 
lesing og regning. Barn av foreldre med 
høyere utdanning har også større sjanse 
for å opprettholde et høyt mestringsnivå 
fra femte til åttende trinn.

Jevnt mellom utdanningsgrupper i 
Buskerud
Det er klare fylkesvise forskjeller i an-
delen elever som opprettholder et høyt 
mestringsnivå fra femte til åttende trinn. 
I Oslo fortsetter 81 prosent av elevene å 
være på et høyt mestringsnivå i regning, 
mens det i Vest-Agder gjelder 71 prosent. 

På landsbasis opprettholder 67 prosent 
av elevene med foreldre uten høyere ut-
danning et høyt mestringsnivå i regning 
fra femte til åttende trinn, sammenlignet 
med 80 prosent for elever som har høyt 
utdannede foreldre. 

I Buskerud er forskjellen mellom de to 
utdanningsgruppene i underkant av 7 
prosentpoeng, mens differansen i Opp-
land er hele 21 prosentpoeng. Forskjel-
len mellom disse to fylkene skyldes at 
det i Buskerud er en høyere andel av 
elevene med lavt utdannede foreldre 
som opprettholder et høyt mestrings-
nivå. 75 prosent av Buskerud-elevene 
med foreldre uten høyere utdanning som 
var på mestringsnivå 3 på femte trinn, er 
fortsatt på et høyt nivå i åttende. Tilsva-
rende andel er 62 prosent i Oppland og 
61 prosent i Hordaland. 

Bedre resultater på niende trinn
I 2010 hadde elevene på åttende og ni-
ende trinn den samme prøven i lesing og 
regning, og poenggrensene mellom ulike 
mestringsnivå er de samme på niende 
som på åttende trinn. Sammenligninger 
av resultatene på de to trinnene viser, 
som forventet, at niendeklassingene skå-
rer bedre på begge prøvene. Forskjellen 
er størst i lesing. Mens en av tre åttende-
klassinger er på de to øverste mestrings-
nivåene på denne prøven, gjelder dette 
halvparten av elevene på niende trinn. 
På regneprøven er denne forskjellen 
13 prosentpoeng i niendeklassingenes 
favør.

17.12.2010

Karakterer, avsluttet grunnskole, 2010

Jevne og høye karakterer i 
Sogn og Fjordane
Elevene som gikk ut av grunnskolen i 
Sogn og Fjordane i 2010 hadde, som 
foregående år, det høyeste karakter-
snittet av alle fylkene i Norge. Det 
er særlig elever med lavt utdannede 
foreldre som hadde et høyere ka-
raktersnitt i Sogn og Fjordane enn i 
landet ellers. 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng i 
Sogn og Fjordane var 41,3, mot 39,9 for 
hele landet. Sogn og Fjordane hadde 
også jevnere karakternivå enn de andre 
fylkene, dersom en tar i betraktning 
elevenes sosiale bakgrunn. I 2010 hadde 
elever med lavest utdannede foreldre i 
Sogn og Fjordane 37,5 i gjennomsnitt-
lige grunnskolepoeng, mot 34,1 for den 
tilsvarende gruppen i hele landet. Ser vi 
på elever med foreldre som har lang høy-
ere utdanning, hadde Sogn og Fjordane 
imidlertid et karakternivå på linje med 
hele landet. 

Sammenheng mellom standpunkt-
karakterer og nasjonale prøver
Fra og med 2010 er det mulig å sam-
menligne standpunktkarakterene fra 
grunnskolen med resultatene de samme 
elevene hadde ved nasjonale prøver på 
8. trinn tre år tidligere. Det er en tydelig 
sammenheng mellom karakterer og 
nasjonale prøver, men dette varier mel-
lom fag. 

Av elevene som var på det laveste mest-
ringsnivået i regning på 8. trinn, endte 

nær 80 prosent av dem med standpunkt 
1 eller 2 i matematikk. Derimot endte 
bare rundt 40 prosent av elevene som 
var på det laveste mestringsnivået i 
lesing på 8. trinn med standpunktka-
rakteren 1 eller 2 i norsk hovedmål. 
Av de elevene som var på det laveste 
mestringsnivået i engelsk på 8. trinn, 
oppnådde halvparten karakteren 3 eller 
bedre i standpunkt i engelsk skriftlig.

Sammenhengen med lavt mestringsnivå 
på de nasjonale prøvene er noe mindre 
markert for standpunktkarakteren i 
engelsk muntlig enn i engelsk skriftlig. 
Det samme er tilfelle for norsk muntlig 
versus norsk hovedmål. 

Jenter oppnår høyere karakterer i 
skolen
Gjennomsnittlig antall grunnskolepo-
eng, som er et samlemål for karakterer 
i grunnskolen, viser at jentene i snitt 
fikk 41,9 poeng, mens guttene i snitt 
fikk 37,9 poeng. Jentene får høyere 
karakterer enn gutter både i standpunkt 
og til eksamen. Forskjellene mellom 
gutter og jenter holder seg også på tvers 
av elevenes sosiale bakgrunn i form 
av foreldrenes utdanningsnivå. Størst 
kjønnsforskjeller i karakternivået finner 
vi i mat og helse, kunst og håndverk og 
norskfagene, hvor jentene i snitt oppnår 
omtrent en halv karakter høyere enn 
guttene. I matematikk er det kun liten 
forskjell mellom guttene og jentene, og 
kroppsøving er det eneste faget der gut-
tene i snitt oppnår høyere karakter enn 
jentene.

Sosial bakgrunn påvirker karakter-
nivået
Elevenes sosiale bakgrunn, her i form av 
foreldrenes utdanningsnivå, gir utslag på 
karakternivået. Gjennomsnittlig grunn-
skolepoeng varierer med nær 12 poeng, 
fra 34,1 poeng for elever med de lavest 
utdannede foreldrene, til 45,8 poeng for 
barn av foreldre med lang høyere utdan-
ning. Foreldrenes utdanningsnivå gir 
mest utslag i teoretiske fag som matema-
tikk, naturfag og samfunnsfag, mens det 
for mat og helse, kunst og håndverk og 
kroppsøving gir mindre utslag.



12 prosent    
     av alle innvandrere 

her til lands var i 2005-2007 fattige 
når vi defi nerer fattigdom som 
lav inntekt over en treårsperiode. 
Dette er en nedgang fra 19 pro-
sent i 1993-1995, og skyldes først 
og fremst høyere lønnsinntekter. 
Andelen fattige i befolkningen for 
øvrig gikk ned fra 3 til 2 prosent i 
samme periode. Likevel opplever 
mange innvandrere vedvarende 
fattigdom. 

Les mer om fattigdom blant inn-
vandrere i Manudeep Bhuller og 
Rolf Aaberges artikkel på side 28.

8,8 millioner  
    barn under fem år

døde i 2008, og over halvparten av 
disse bodde i Afrika sør for Sahara. 
En billig og relativt effektiv me-
tode for å få ned dødeligheten er 
å vaksinere barna. For å få oversikt 
over hvor mange barn som dør, og 
hvilke grupper som er mest utsatt, 
er det viktig med god statistikk. 
Statistisk sentralbyrå jobber tett 
med blant annet det lokale statis-
tikkontoret i Malawi for å bedre 
tilgangen og kvaliteten på data. 

Les mer om vaksinering i Malawi i 
Vibeke Oestreich Nielsens artikkel 
på side 51.

76 kilo                           
                var gjennomsnittsvekten

for en vernepliktig i 2009. I vår nye 
spalte «skråblikk på statistikk» kan 
du lese at de vernepliktige stadig 
blir tyngre, og at vekten i løpet av 
de siste 15 årene har økt med tre 
kilo. Vernepliktige fra Oslo er let-
test, og de fra Nord-Trøndelag og 
Hedmark er tyngst. Høyden, deri-
mot, har stagnert på 1,80 meter 
siden 1980-tallet. 

Les mer i vår nye spalte, som 
denne gangen er skrevet av Julie 
Kjelvik, på side 48.
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