
Holdninger til likestilling 
blant barn av innvandrere i Norge

Ragni Hege Kitterød og Marjan Nadim

Funn fra artikkelen: 
Kitterød, R.H., & Nadim, M. (2020). Embracing gender equality: Gen-
der-role attitudes among second-generation immigrants in Nor-
way. Demographic Research, 42, 411-440. doi: 10.2307/26936794



Innvandrere i Norge kommer ofte fra land 
med mer tradisjonelle familiepraksiser og 
-verdier, hvor menn og kvinner tildeles ulike 
roller. Barna deres vokser imidlertid opp i et 
samfunn der likestillingen står sterkt. 

I Norge er det en sterk norm om en likestilt 
familiemodell, hvor begge foreldre er i jobb, 
og begge deltar i hus- og omsorgsarbeidet 
hjemme. En slik modell er et mål i familiepoli-
tikken og har stor institusjonell støtte.  

I denne studien sammenligner vi holdningene til den likestilte familiemodellen blant barn av innvan-
drere med holdningene blant majoritetsbefolkningen i Norge. Videre undersøker vi om det finnes noen 
klare skillelinjer blant barn av innvandrere knyttet til landbakgrunn, kjønn, religion eller utdanning. 

I undersøkelsen har vi analysert svarene på disse fire påstandene:

1. Arbeidende mødre 2. Husmorrollen

3. Delt forsørgeransvar 4. Delt omsorgsansvar

«En yrkesaktiv mor kan ha et like nært 
forhold til sine barn som en mor som ikke 
er yrkesaktiv.» 

«Å være husmor er like tilfredsstillende 
som å ha lønnet arbeid.» 

«Både mann og kone bør bidra økonomisk 
i husholdningen.»  

«Menn bør ta like mye ansvar som 
kvinner for hus og barn.»

Studien undersøker altså både holdninger til mødres yrkesarbeid og til fedres deltakelse hjemme. 

(Svarkategoriene var: Helt enig, noe enig, noe uenig, helt uenig)

Barn av innvandrere

Analysene av barn av innvandrere er basert 
på Levekårsundersøkelsen blant personer 
med innvandrerbakgrunn (LKI 2016), gjen-
nomført av Statistisk sentralbyrå. 

Utvalget er norskfødte barn av innvandrere i 
alderen 16–39 år,  med foreldre født i Sri Lan-
ka, Vietnam, Tyrkia og Pakistan.  

Antall respondenter er 1049.  

Sammenligning med majoritet

Analysene av majoritetsbefolkningen er 
basert på Verdiundersøkelsen 2008, gjen-
nomført av Statistisk sentralbyrå. Dette er 
den norske delen av World Values Survey/
European Value Survey (WVS/EVS) 2008. 

Utvalget er personer i alderen 18–39 år, som 
er født i Norge av to norske foreldre. 

Antall respondenter er 366.

Hva mener barn av innvandrere i Norge 
om en likestilt familiemodell?

Om undersøkelsen Spørsmål om holdninger til likestilling
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Flertallet av barn av innvandrere er positive til en likestilt familiemodell
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Blant barn av innvandrere er det flere som 
støtter husmorrollen enn i majoritetsbefolk-
ningen. Trolig har de oftere vokst opp med 
en hjemmeværende mor og ser på dette som 
en verdifull rolle.

Barn av innvandrere er positive til at 
menn bør ta like mye ansvar for hus 
og barn som det kvinner gjør.   

Barn av  innvandrere gir i hovedsak uttrykk 
for de samme likestillingsholdningene som 
majoritetsbefolkningen.  

Etterkommere av innvandrere i Norge 
støtter, i minst like stor grad som ma-
joriteten, at mødre er yrkesaktive, og at 
både menn og kvinner bidrar økonomisk 
til husholdningen.  
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Flertallet av barn av innvandrere støtter en likestilt familiemodell. Det er kun små og ganske usys–
tematiske forskjeller mellom ulike grupper – det er altså få klare skillelinjer i oppslutningen om 
likestilling.

Studien viser at barn av innvandrere 
slutter opp om en likestilt familiemodell, 
omtrent på samme måte som majoritets-
befolkningen. 

Spørsmålene i studien er hentet fra internasjonale  undersøkelser.  De har møtt kritikk for å være for 
generelle og grovmaskede.  

Kanskje ville bildet ha blitt annerledes med mer nyanserte spørsmål om en likestilt familiemodell, 
som skiller mellom kvinner (og menn) med heltids- og deltidsarbeid, mellom ulike typer husarbeid 
og ulike oppgaver i oppfølgingen av barna, og mellom foreldre med helt små barn og foreldre med litt 
større barn?  Dette er en oppgave for senere forskning.  

Denne studien gir uansett sterke indikasjoner på at barn av innvandrere ser en likestilt familiemod-
ell som en selvfølge, på samme måte som majoritetsbefolkningen. 

Forskjeller i oppslutning om likestilling? Barn av innvandrere er mer positive til husmorrollen enn majoriteten

Står kampen om likestillingen et annet sted?

Landbakgrunn

Religion

Kjønn

Utdanning

Etterkommere med pakistansk bakgrunn,  
er mindre positive til en likestilt familie-
modell enn andre, og dette gjelder særlig 
blant menn.

De som oppgir at religion er viktig, støtter 
i litt mindre grad en likestilt familiemod-
ell enn andre. 

Sammenhengen er litt sterkere for menn 
enn for kvinner, særlig for menn med pa-
kistansk bakgrunn. 

Kvinner støtter en likestilt familiemod-
ell i litt større grad enn menn. 

Kjønnsforskjellen er særlig tydelig 
blant dem med bakgrunn fra Pakistan 
og Sri Lanka.

De som har lang utdanning, er litt mer 
positive til en likestilt familiemodell 
enn dem med mindre utdanning. Denne 
sammenhengen er imidlertid svak, og 
mange av respondentene er fremdeles 
studenter. 

De er imidlertid mer positive 
til husmorrollen.  

Barn av innvandrere har vokst opp i et 
samfunn der det er vanlig at kvinner er 
i jobb også mens de har små barn, og at 
menn deltar i arbeidet hjemme. 

En slik likestilt familiemodell er en målset-
ting i den norske familiepolitikken og har stor 
institusjonell støtte, for eksempel ved god til-
gang til barnehager. Dette har trolig bidratt til å 
forme holdningene blant barn av innvandrere. 


