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Kjæledyr

Som hund og katt?

Kjæledy l r j norske
husholdninger

Om lag fire av ti norske husholdninger har
kjæledyr. Det mest
vanlige er katt, deretter følger hund.
Hunder og kalter er
mest vanlig i spredtbygde strøk og i store
husholdninger, dvs. i
barnefamilier. Menn
har oftest hund, mens
kvinner foretrekker
katt.

Jan Erik Kristiansen
Statistisk sentralbyrå er en institusjon som teller og har således tall
om det meste, om personer og husholdninger, boliger og biler, fødte
og døde. Men vi har ikke noen
kjæledyrstatistikk. Via omnibusundersøkelsene (se ramme) har vi
nå imidlertid noen opplysninger
om våre kjæledyr, eller rettere
sagt: om deres eiere.
Nesten en tredjedel av husholdningene har hund og/eller katt, mens
om lag 10 prosent har andre typer

Datagrurmiaget

Dataene er hentet fra Statistisk.
sentralbyrås OmnIbusundersøkelse, mars 1994. Dette er en
intervjuundersøkelse med et utvalg på 1 514 personer i alderen
16-79 år. Spørsmålene som ble
stilt var:
husholdningen
noen form for kjæledyr?". D
som svarte "Ja", fikk deretter
spørsmål om hva slags kjæled
dette var.
s
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kjæledyr; som f.eks. fugl, fisk, hamster, kanin, marsvin, rotte eller
mus.

Figur 1: Andelen husholdninger i ulike bostedsstrøk som
har hund og/eller katt. Prosent
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Til sammen har 14 prosent av husholdningene hund, 17 prosent har
katt. Bare et lite mindretall (2 prosent) har både hund og katt. Dette
innebærer at ca. 245 000 husholdninger har hund, 300 000 har katt.
Av disse har 35 000 husholdninger
begge deler. Vi har ikke opplysninger om hvor mange hunder og katter den enkelte husholdning har
(og kan derfor ikke anslå det totale
antallet hunder og katter). Heller
ikke vet vi hva slags hund eller katt
husholdningen har.
Om vi for eksempel sammenlikner
med et land som Frankrike (som er
ett av de få landene det finnes liknende opplysninger for), finner vi
at andelen hunde- og katteeiere
der er langt høyere; vel halvparten
av franske husholdninger har hund
eller katt. Og fordelingen er motsatt; de fleste (37 prosent) har
hund, mens et mindretall (23 prosent) har katt.
Flest på landsbygda

Både hunder og katter trenger
plass å bevege seg på; ikke bare
innendørs, men også utomhus (noen "innedyr" finnes riktignok, men
de er ikke typiske). Det er derfor
ikke overraskende at hunde- og
katteholdet varierer med husholdningens bosted: Mens nesten halvparten av husholdningene bosatt i
spredtbygde strøk har hund og/
eller katt, synker andelen til 20
prosent i de store byene. Denne
forskjellen har nok sammenheng
med tilgangen til uteareal, men også hvilken bolig man har er av betydning. F.eks. har bare 11 prosent
av blokkboere hund eller katt.
På landsbygda er kattene i klart
flertall, i storbyene - derimot - er
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Vi finner imidlertid ingen slik sammenheng: små kjæledyr er like
vanlige i spredtbygde strøk som
storbyer. Derimot peker Trondel
seg ut som en region med swell
mange mindre kjæledyr. Mens
de øvrige landsdelene er 8-9 prosent som har små kjæledyr, er andelen 16 i Trøndelag. Noen foi klaring på dette er vanskelig å gi.
De ensliges trost?

100 000 innbyggere og mer
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Kilde: SSBs Omnibusundersokelse 1994

Er det så først og fremst sm.å husholdninger eks. enslige og barnløse par) som holder kjæledyr, som
en slags kompensasjon for manglende størrelse og sosial kontakt
innad i husholdningen?

Figur 2: Andelen husholdninger
med ulik størrelse som har hund titt
og/eller katt. Prosent
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andelen husholdninger med katter
og hunder like store. Det er også i
spredtbygde strok vi oftest finner
husholdninger som både har hund
og katt (5 prosent); i storbyene er
denne kombinasjonen nesten ikkeeksisterende: Her er alternativene
tydeligvis enten hund eller katt.
De regionale forskjellene er ikke
like markerte, men samlet sett er
hunder og katter vanligst på Ostlandet (utenom Oslo/Akershus),
med Nord-Norge som det andre
ytterpunktet. Fordelingen mellom
hunder og katter - derimot - varierer mye: Mens kattene er i klart
mindretall i Oslo/Akershus og
Trøndelag, er de i like klart flertall
på Vestlandet.
Små dyr i store byer?

Når husholdninger i de store byene
sjeldnere har hund og katt, har de
så kanskje oftere mindre kjæledyr;
som fugler, fisk eller mus? Disse er
mindre plasskrevende og de må
heller ikke være ute eller luftes.

1 person
2 personer
3 personer
4 personer
5 personer
og flere
10

I

20

30

40

50

Prosent

1111 Hund Ej Hund og katt

Katt

Kilde: SSBs Omnibusundersokelse 1994

Tallene tyder ikke på det. Andelen
hunde- og katteeiere øker tvert
imot med økende husholdningsstørrelse: Mens bare 14 prosent av
enpersonhusholdningene har hunct
og/eller katt, oker dette til 44 prosent i firepersonhusholdningene.
større husholdninger er andelen
noe lavere.

Kjæledyr

Samfunnsspeilet4/9z

Særlig i barnefamilier med
store barn

"Store husholdninger" betyr som
oftest barnefamilier. Spissformulert kan vi derfor si at kjæledyr,
snarere enn å være en slags "erstatning" for barn, heller er noe som
følger med det å ha barn, og særlig
litt større barn. De fleste som selv
har barn, vil være vel kjent med
barns intense ønsker om et kjæledyr.
Av figur 3 ser vi at det særlig er par
med barn i alderen 7-19 år og unge 16-24 år som bor hjemme som
oftest har hund og/eller katt (henholdsvis 54 og 45 prosent). Småbarnsfamilier synes i mindre grad å
ha tid og overskudd til kjæledyr.

Figura Andelen L: tilike typer
,
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Også enslige forsørgere har relativt

ofte kjæledyr, sammenliknet med
enslige uten barn. I alle barnefamiliene er kattene i flertall, særlig gjelder dette enslige forsørgere.
Mange barnløse har selvfølgelig
også kjæledyr, særlig par i alderen
44-66 år. Og i den grad disse dyrene på noen måte kan sies å være en
"erstatning" for barn, synes det å
være hunden oftere enn katten
som har denne funksjonen. Også
blant de yngste og eldste barnløse
parene er det en overvekt av hunder. Sagt på en annen måte: Barn
og unge synes å foretrekke katter,
par uten barn har oftere hund,
mens de enslige har en svak overvekt av katter. Enslige over pensjonsalderen (flest kvinner) har
nesten bare katter.
Kjæledyrenes rolle i barnefamiliene
viser seg også når det gjelder andre, mindre kjæledyr, som fugler,
fisker, hamstere o.l. Jo større husholdning, jo oftere har den små
kjæledyr: Mens bare 5 prosent av
enpersonhusholdningene har slike,
gjelder dette hele 19 prosent av
husholdningene med fem eller flere
medlemmer. Også her er det
barnefamiliene som oftest har dyr,
særlig familier med større barn.
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Som vi har sett, er det å ha både
hund og katt altså en relativt sjelden kombinasjon (2 prosent av
husholdningene). Hva så med
kombinasjonen hund eller katt og
andre, mindre dyr?

Hund og katt
Katt
'Husholdninger er gruppert etter personens
familiefase
Kilde: SSBs Omnibusundersokelse 1994

Hunden: Mannens beste venn?

I uttrykket "som hund og katt" ligger ikke bare en forestilling om
motsetning eller fiendtlighet; at
hunder og katter ikke "går
sammen". Uttrykket antyder også
klare ulikheter eller kontraster i
lynne og atferd: Med hunder forbinder vi lydighet og disiplin, mens
katter assosieres med selvstendighet og frihet.
En ikke unaturlig hypotese med
utgangspunkt i det tradisjonelle
kjønnsrollemønsteret, ville være at
menn oftere har hund og kvinner
oftere katt (selv om vi nok her burde hatt opplysninger om hunderase: noen hunderaser må vel sies
å være mer "maskuline" enn andre). Også mange av hundens ulik€
funksjoner - som jakthund, trekkhund, vakthund o.l. - kan i stor
grad knyttes til mannlige roller og
aktiviteter.
Ser vi på menn og kvinner som bor
alene (det er vanskelig å knytte dyr
i større husholdninger til enkeltFigur 4: Andelen menn og
ninger som har hund eller katt.
Prosent

Menn

Prosent
Hund

hundeeiere har oftere smådyr (16
prosent), mens pus (naturlig nok?)
noe sjeldnere har selskap av fugler,
fisker, rotter eller mus (10 prosent). I husholdninger uten hund
eller katt har bare 8 prosent mindre kjæledyr.

Snarere enn å være alternative former for kjæledyr, synes forholdet
her å være "jo flere, jo bedre": Av
husholdninger som både har hund
og katt har hele 24 prosent i tillegg
også (ett eller flere) mindre kjæledyr (sammenliknet med ca. 10 prosent i hele befolkningen). Også
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Figur 5: Andelen husholdninger som har hund eller katt. Utvalgte grupper.
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personer eller kjønn), finner vi at
hypotesen bekreftes. Den samlede
andelen menn og kvinner som har
hund eller katt er omtrent den
samme, men fordelingen er svært
ulik.
Dobbelt så mange menn har hund
som katt (10 og 5 prosent). For
kvinner er forholdet omvendt, et
klart flertall (10 prosent) har katt
og bare 3 prosent har hund. (Ingen
enslige - verken menn eller kvinner
- har både hund og katt.)
Etter dette kan vi oppsummere noen hovedtrekk ved kjæledyrholdet.
Figur 5 viser andelen husholdninger i utvalgte grupper som har
hund eller katt. De gruppene som
befinner seg over diagonalen har

alle en (større eller mindre) overvekt av katter, mens gruppene under diagonalen oftere har hunder.
Nede til venstre finner vi husholdninger med få kjæledyr, øverst til
høyre de med mange dyr. (For ikke
overlesse diagrammet, har vi her
bare tatt med utvalgte grupper.)
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