
 

 

Hvem gjelder det? 

 
En klasseanalyse av låneopptak i Norge 

 
Johannes Emil Bennetzen 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masteroppgave i sosiologi 
 

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS)  
 

UNIVERSITETET I OSLO  

 
02.07.2018 

 

 

  



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Johannes Emil Bennetzen 

2018 

Når gjelder det? - En klasseanalyse av låneopptak i Norge 

Johannes Emil Bennetzen 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Copy Cat Oslo 

 

http://www.duo.uio.no/


III 

 

Sammendrag 

Tema for denne oppgaven er låneopptak i Norge. Forskningsspørsmålet som stilles er:  

Hvilken betydning har sosial bakgrunn og klasse for et individs låneopptak over ulike 

livsfaser? 

Dette gjennomføres ved å først gi en litteraturgjennomgang av relevant forskning og teori på 

feltet. I denne delen blir det presentert tidligere forskning som tilsier at låneopptak varierer 

med ulike livsfaser. Etter dette blir et flerdimensjonalt klasseperspektiv med utgangspunkt i 

Pierre Bourdieus arbeider presentert. Antagelsen som legges til grunne er at låneopptak ikke 

kun bør sees i forbindelse med tilgjengelige økonomiske midler, men at også sosiale og 

kulturelle ressurser kan ha betydning. På dette grunnlaget drøftes ulike forventninger en kan 

gjøre til oppgavens empiriske analyser. Av særlig relevans blir de kulturelle begrepene 

gjeldsaversjon og utsatt behovstilfredsstillelse drøftet. Familiens økonomiske situasjon og 

dens betydning for eget låneopptak blir også presentert, da med et fokus på foreldrenes 

formuer. I den forbindelse trekkes det frem tre formuemekanismer som kan tenkes å ha 

betydning for eget låneopptak: Kjøpsmekanismen, forsikringsmekanismen og den normative 

mekanismen.    

Fra litteraturgjennomgangen utledes det fire hypoteser som testes empirisk ved bruk av 

multippel regresjonsanalyse. Dataen som analyseres er av typen registerdata. Under analysene 

kommer det frem en rekke funn. For det første er ikke stratifiseringen av låneopptak i Norge 

kun basert på økonomiske, men også kulturelle skiller. Disse mønstrene vedvarer selv etter at 

det blir innført kontroller for en rekke relevante variabler, herunder: alder, bosted, egen 

inntekt og egen utdannelse. Under analysene observeres det at personer med bakgrunn fra, 

eller posisjon i, den økonomiske overklassen har det største låneopptaket. Samtidig er det 

forskjeller mellom kjønnene, hvor størrelsen på effekten av de ulike bakgrunnene varierer for 

kvinner og menn. I tillegg analyseres betydningen av de ulike klassebakgrunnene over ulike 

livsfaser. Under analysene observeres de sterkeste effektene av klassebakgrunn i aldre 

assosiert med etableringsfasen, da for et flertall av personene. I de siste analysene undersøkes 

betydningen av foreldrenes formuer, hvor det observeres at størrelsen på disse summene er 

svakt positivt assosiert med eget låneopptak i aldre som forbindes med etableringsfasen. For 

de øvrige aldersgruppene er denne assosiasjonen mer negativ.  
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Avslutningsvis drøftes de empiriske analyseresultatene med utgangspunkt i 

litteraturgjennomgangen fra oppgavens første del. Det blir også presentert forlag til videre 

forskning.    
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1 Innledning 

Gjeld er et ord som dukker opp i flere ulike sammenhenger. På et makroplan møter vi 

det i forbindelse med storpolitiske hendelser som «Den Europeiske Gjeldskrisen», eller som 

en forklaring på den globale finanskrisen. På et mikroplan er mange av våre grunnleggende 

behov finansiert gjennom anskaffelse av gjeld: stedet vi bor, bilen vi kjører, utdannelsen vi 

tar. De siste årene har norske medier som regel behandlet temaet gjeld med bekymring og 

engstelse. Overskrifter som «For mange går i luksusfellen» (Werner, 2018) og «Advarer mot 

forbruksfest» (Landsend, 2018) forekommer hyppig. Noe mer usikkerhet knyttes til hvem 

disse «mange» er og hva en «forbruksfest» innebærer. Det stilles sjeldent spørsmål om hvem 

som låner mest, både med tanke på sosial posisjon og med livssituasjon. Målet med denne 

oppgaven er å undersøke fordelingen av gjeld i Norge. Forskningsspørsmålet som stilles er:  

Hvilken betydning har sosial bakgrunn og klasse for et individs låneopptak over ulike 

livsfaser? 

Den første delen av spørsmålet er utviklet for å undersøke om egen klasseposisjon og 

klassebakgrunn kan ha noe å si for hvor mye en låner. Det kan eksempelvis tenkes at ulike 

økonomiske ressurser og kulturelle holdninger påvirker både hvor mye en kan og ønsker å 

låne. Den andre delen er utviklet for å undersøke om noen perioder i livet kan medføre at en 

låner mer, eksempelvis i forbindelse med barnefødsler, eller når en skal gå til anskaffelse av et 

eget hjem. På denne måten berører problemstillingen spørsmål som er av samfunnsmessig og 

faglig interesse.  

Samfunnsmessig bidrar spørsmålet til å nyansere hvem disse lånerne er og hvilke 

grupper som benytter seg mest av tilbudene på lånemarkedet. I tillegg kan spørsmålet ha 

velferdsmessige implikasjoner. Et argument er at den norske befolkningen er blitt mer 

avhengige av låne penger for å sikre egen velferd (C. Poppe, Lavik, & Borgeraas, 2016). Hvis 

det er noen som benytter seg mer av lånemarkedet enn andre, uavhengig av eksempelvis egen 

inntekt og utdannelse, kan en stille spørsmål vedrørende markedets meritokratiske (Bell, 

1976) egenskaper. I den forstand at det kan inngå som et ledd i reproduksjon av sosiale 

forskjeller. Faglig er det særlig to poenger som kan trekkes frem. For det første har studier av 

gjeld og låneopptak falt i skyggen av andre temaer innenfor klasse- og 

stratifiseringsforskning, hvor de økonomiske ressursene formue, inntekt og 

eiendomsbesittelse dominerer (Grusky & Weisshaar, 2014). Dette er uheldig siden gjeld og 
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låneopptak kan tenkes å inngå i stratifiseringsprosesser på lik linje med de nevnte variablene. 

I likhet med formue kan gjeld gjøre stratifiseringssignaler uklare. Hvis eksempelvis en person 

har en høy inntekt og mye gjeld, vil den førstnevnte variabelen ikke være tilstrekkelig til å si 

alt om aktørens økonomiske situasjon (Sullivan, 2012).  

For det andre har det økonomiske feltet gjennomgått store endringer de siste 30 årene, 

med fremveksten av den såkalte «finansialiseringen» av økonomien (Epstein, 2005). Et viktig 

perspektiv innenfor denne litteraturen er finansialiseringen av hverdagslivet (van der Zwan, 

2014, p. 111), hvor finansielle produkter og tenkemåter ikke kun er forbeholdt en lukket elite, 

men er tilgjengelig for de fleste segmenter i samfunnet. En del av dette kan beskrives som en 

«demokratisering» av gjeld og kreditt (Niemi-Kiesilainen, Ramsay, & Whitford, 2003, p. 2). I 

den forstand at flere aktører må aktivt forholde seg til lånemarkedet. Enten de vil det, eller 

ikke. På denne måten vil en analyse av låneopptak i Norge bidra til å øke vår kunnskap om 

hvordan ulike aktører benytter seg av de finansielle mulighetene som eksisterer i det norske 

samfunnet.  

I denne oppgaven vil forskningsspørsmålet besvares ved å først gi en 

litteraturgjennomgang av tidligere teoretiske og empiriske arbeider på feltet. Det vil her bli 

gjennomgått studier som både er norske og internasjonale. Målet med den nevnte 

gjennomgangen er å konstruere et rammeverk for hvordan en kan forstå låneopptak i et 

livsfase- og klasseperspektiv. Etter dette vil det bli fremsatt fire hypoteser som vil være 

grunnlaget for oppgavens empiriske analyser. De nevnte analysene vil være kvantitative og 

benytte registerdata. Avslutningsvis drøftes oppgavens empiriske funn opp mot litteraturen 

som ble gjennomgått i den første delen. 

1.1.1 Norge, et lite land med mye gjeld 

Norge rangeres ofte høyt når det kommer til ulike mål på livskvalitet. Mye av dette 

kan sees i sammenheng med en sterk, sosialdemokratisk velferdsstat som promoterer 

universell inkludering og har et mål om å jevne ut forskjeller mellom alle innbyggere (Esping-

Andersen & Myles, 2014; Torben et al., 2007, p. 11). På grunn av dette har Norge, sammen 

med de øvrige skandinaviske landene, en høyere grad av økonomisk mobilitet enn både USA 

og resten av Europa (Jäntti, 2005), et sterkt sikkerhetsnett (Jusko, 2016) og en lav grad av 

inntektsulikhet (Fisher & Smeeding, 2016). Samtidig er norske husholdninger blant de med 
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høyest gjeld i verden. I 2016 sammenlignet Finanstilsynet gjeldsbelastningen1 til 17 utvalgte 

OECD-land. I denne analysen kom det frem at Norge lå på en tredjeplass, kun overgått av 

Danmark og Nederland (Finanstilsynet, 2016, p. 7). For en illustrasjon se figur 1.  

Figur 1.1 - Husholdningenes gjeldsbelastning i utvalgte OECD-land. Hentet fra (Finanstilsynet, 2016, p. 7) 

 

Den samme rapporten påpeker at det har vært en utvikling i både gjeldsbelastning og 

bruttogjeld over tid. I perioden fra 2000 til 2015 var det en økning i de norske 

husholdningenes bruttogjeld på nesten 260 prosent. Denne økningen var større enn 

inntektsøkningen, på 120 prosent, og renteutgiftene, 70 prosent. I samme periode økte 

boligprisene i Norge med 146 prosent. På grunn av dette er Norge i en periode med en 

historisk høy gjeldsbelastning. Den gjennomsnittlige husholdningen hadde i 2015 en gjeld 

som utgjorde 215 prosent av disponibel inntekt. Til sammenligning var gjeldsbelastningen i år 

2000 på ca. 130 prosent (Finanstilsynet, 2016, p. 51).  

 

                                                 
1 Forstått som gjeld i forhold til disponibel inntekt. Målet er ofte brukt som en indikator på kredittrisiko i 

husholdningene. Det finnes også andre måter å måle husholdninger gjeldsnivå, hvilket som benyttes avhenger 

således av hva en ønsker å undersøke. For en kort oversikt se  (Vatne, Solheim, Riser, & Lindquist, 2014, pp. 11 

- 12). 
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1.1.2 Hvordan kom vi hit? En kort historisk redegjørelse 

 Den norske gjeldsveksten2 bør sees i sammenheng med boligmarkedet3 

(Finansdepartementet, 2011, p. 88; Tangeland, 2014; Vatne et al., 2014, p. 8). Omtrent 82 

prosent av den norske befolkningen eier sitt eget hjem (Eurostat, 2018) og en stor del av den 

totale lånesummen i Norge er knyttet til boligformål. I 2018 ble det anslått av Statistisk 

Sentralbyrå at boliglånenes andel av samlet gjeld i 2017 var på 79 prosent, dette er en økning 

fra om lag 63 prosent i 1995 (SSB, 2018e, pp. 94 - 95). Til sammenligning utgjorde usikrede 

lån med høy rente (forbrukslån) kun 3 prosent av de norske husholdningenes lån i 2017  

(Finanstilsynet, 2017, p. 3). På grunn av boligens betydning for låneopptak er det nødvendig å 

gi en kort redegjørelse for den økonomiske politikken4 som har blitt ført de siste 40 årene og 

hva dette har innebåret for dagens gjeldssituasjon.  

På 1980-tallet skjedde det store endringer i den norske økonomien. Det var, med Jon 

Skeies ord, «en forskyvning fra en velferdsstatslogikk til en markedslogikk»5 (Skeie, 2004). På 

denne måten ble det etablert et system for markedsbasert velferd, hvor aktørene i større grad 

ble nødt til å innhente velferdsgoder ved bruk av markedsmekanismene (C. Poppe, 2016, p. 

7). Jeg vil her nevne to mekanismer som fikk stor betydning for låneopptak: Liberaliseringen 

av boligmarkedet og deregulering av finansmarkedet. I det nevnte tiåret opphevet regjeringen 

Willoch prisreguleringen på boliger. I tillegg ble seksjonering av bygårder og oppløsning av 

borettslag tillat i Norge (Skeie, 2004, p. 320). Denne endringen innebar at markedet skulle bli 

det fremste fordelingsprinsippet for boliger og således erstatte køen, som tidligere hadde vært 

gjeldende. Konsekvensen av denne liberaliseringen var en sterk prisøkning. Eksempelvis økte 

prisene på vanlige boliger med 100 prosent i 1982. Dereguleringen av finansmarkedet skjedde 

                                                 
2 Forholdet mellom deregulering av kredittmarkeder, økende boligpriser og økende husholdningsgjeld er ikke 

kun et norsk fenomen. De samme mekanismene er eksempelvis observert i Sverige. For en kort oversikt se 

(Johansson & Persson, 2007). 
3 Grunnen til at det i denne delen fokuseres på boliglån er fordi ordet i seg selv kan være noe misvisende, i den 

forstand at denne typen lån har et bruksområde som strekker seg utover hytter og egen bolig. Eksempelvis ble 

boliglån i perioden 2013 til 2015 brukt til å finansiere en rekke andre områder som eksempelvis oppussing, kjøp 

av bil og til å nedbetale eksisterende gjeld. Grunnen til dette er trolig at renten på denne typen lån har vært 

historisk lav og har dermed vært mer gunstig for aktører å benytte seg av (C. Poppe, 2015, p. 12). 
4 Det finnes også alternative forklaringer på gjeldsveksten utover det politiske, et eksempel på dette er 

utviklingen av datateknologi. Dette gjorde det mulig å sortere og kalkulere lånesummer og risiko mye mer 

effektivt. På grunn av dette kunne banker ha en større oversikt over hvor mye de lånte ut og til hvem. For en 

introduksjon til dette temaet se (Sullivan, 2012, p. 50). 
5 Dette fenomenet har globalt blitt omtalt som «privatisert Keynsianisme», hvor utgifter som tidligere hadde vært 

forbehold staten ble overført til individene (Crouch, 2009) (Streeck, 2011). Det kan også omtales som den 

nyliberale vendingen, i den forstand at markedet blir ansett som en informasjonsprosessor som er mer effektiv 

enn det staten noen gang kan være. For en gjennomgående ideologisk oversikt se (Harvey, 2005; Mirowski, 

2014; Mirowski & Plehwe, 2015).   
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i 1983 og innebar at reguleringene av de private bankenes utlån ble avviklet. Frem til dette 

hadde det vært vanskelig å få lån i Norge, men med denne nye politikken ble kreditt lettere 

tilgjengelig og prisene på bolig steg raskt (Skeie, 2004, p. 328). Med unntak av en periode fra 

slutten av 1980- og frem til starten av 1990-tallet, som ofte blir omtalt som «den norske 

gjeldskrisen», har de norske boligprisene steget frem til i dag. I tråd med de voksende 

boligprisene har også den private gjelden i Norge vokst fra ca. 540 milliarder i 1981 til ca. 

2790 milliarder i 2014 (C. Poppe et al., 2016, p. 21). Samtidig er det viktig å bemerke at 

prisveksten ikke har vært jevnt fordelt i Norge. Det har skjedd en økning i boligpriser 

nasjonalt, men samtidig har den største veksten vært i såkalte «pressområder». Det vil si 

urbane områder tilknyttet de sentrale områdene, eksempelvis er boligprisene markant høyere i 

Oslo og Akershus enn de er i Finnmark (SSB, 2018a). 

 På grunn av den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld utga 

Finanstilsynet i 2011 nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål6. De 

nye retningslinjene ble legitimert med at de skulle bidra til trygghet for både bankene og 

låntagerne. Selve innstramningene av retningslinjene var at lån til boligformål ikke skulle 

overstige 85 prosent av boligens markedsverdi, en endring fra 90 prosent i mars 2010. Det vil 

si at for å få boliglånet innvilget er en nødt til å kunne stille med 15 prosent av kjøpesummen i 

personlig egenkapital. I tillegg ble det gjennomført strengere retningslinjer for aktørenes 

betjeningsevne, noe som innebar at bankene ble nødt til å ha sikker informasjon om 

låntagerens inntekt og samlede gjeld. Det ble også gjennomført krav om at lånekunder skulle 

tåle en renteøkning på 5 prosent (Finanstilsynet, 2011). 

 

                                                 
6 Det har også kommet nye retningslinjer etter denne datoen, grunnen til at det her refereres til 2011 og 

eksempelvis ikke 2017 er fordi dataen som benyttes i denne oppgaven er fra 2012. For å sikre en viss grad av 

konsistens med oppgavens empiriske analyser ansees det som lite hensiktsmessig å referere til det nyeste 

regelverket da dette ikke eksisterte da data ble innsamlet.  
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2 Teori og tidligere forskning 

2.1.1 Kohort, livsløp og livsfase 

 Basert på den historiske gjennomgangen i kapittel 1 kan vi se at det har vært en stor 

økning i nordmenns låneopptak fra 1980-tallet og frem til i dag. En ting er at det totale volum 

har økt og at retningslinjene har endret seg. En annen ting er når, hvordan og hvorfor aktører 

innenfor den norske økonomien låner som de gjør. Jeg vil i denne delen gi en kort 

gjennomgang av sentrale sosiologiske begreper som kan brukes for å analysere dette: kohort, 

livsløp og livsfase. Deretter vil jeg presentere disse i et låneperspektiv og vise tidligere 

forskning som har omhandlet dette.  

 Innenfor sosiologisk forskning er begrepet kohort ofte brukt for å skille mellom 

personer som deler felles livsløp og livsskjebne. Selve begrepet omfatter personer som er født 

innenfor samme tidsintervaller og dermed eldes sammen. Ideen er at hvert nye fødselskohort 

kommer i kontakt med den samme sosiale verden og dermed bærer med seg inntrykk av 

denne gjennom sine liv (Ryder, 1965, p. 844). Fødselskohorter er ikke et lukket begrep, og 

kan dermed innebære personer født i et bestemt år, eksempelvis 1972, eller innenfor perioder 

som eksempelvis 1972 – 1977.  

 Begrepet livsløp refererer til hvordan aktørers liv blir strukturert. Dette er 

aldersgraderte mønstre som er formet av de sosiale institusjonene og historiske kontekstene 

som aktørene befinner seg i (Elder, 2004, p. 4). Innenfor analyser av livsløp er det vanlig å 

dele inn livets organisering i ulike livsfaser. Dette er for å kunne gripe heterogeniteten i de 

ulike aktørenes kultur, tilgjengelige ressurser og muligheter innenfor den gitte fasen. Et poeng 

med livsløpsanalyse er derfor å undersøke de ulike fasenes utforming og overgangen mellom 

disse. Samtidig er det viktig å understreke at det ikke nødvendigvis er en direkte sammenheng 

mellom en gitt alder og en gitt livsfase, innenfor ulike historiske perioder kan disse variere. I 

årene 1950 – 1960 var ungdomstiden en relativt kort periode og allerede i midten av 

tyveårene var det vanlig å være gift og å ha barn (Brusdal & Lavik, 2011, p. 11). På grunn av 

utdanningsekspansjonen er det flere som utsetter dette og i dagens Norge er det mange som 

venter til de er over 30 år med å tre inn i etableringsfasen (Berg og Lavik i Lavik, Berg, & 

Brusdal, 2014, p. 13).  
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Til tross for at ulike grupper, individer og fødselskohorter har ulike livsløp kan en i 

historiske perioder snakke om dominerende former for livsløpsorganisering innenfor de 

spesifikke historiske periodene. Dette er dominerende fortellinger, eller forestillinger, om 

hvordan livsløpet skal organiseres og de ulike fasenes innhold. (Kjølsrød & Frønes, 2005, pp. 

284 - 285). Slike fortellinger sikrer en viss grad av konsistens innenfor et tilsynelatende 

varierende livsløps og livsfaser-felt. 

2.1.2 Låneopptak i et livsfaseperspektiv, en mulig dominerende 

fortelling 

 Det finnes mange måter å se for seg låneopptak i et livsfase- og livsløpsperspektiv7. I 

boken «Personlig økonomi» (Boye, 2008, pp. 531 - 532) illustrerer Knut Boye et tenkt 

økonomisk livsløp ved å dele dette løpet inn i syv faser: 

 Den første fasen er helt i starten av en mulig arbeids- eller utdannelseskarriere, altså 

tidligst etter obligatorisk grunnskole er fullført. Hvis en aktør velger å begynne å arbeide er 

inntektene preget av en lav lønn, men samtidig er det muligheter til å kunne spare inn deler av 

inntekten hvis en får dekket kost og losji av foreldre, eller andre foresatte. Hvis en velger å ta 

utdannelse vil denne livsfasen innebære at en opparbeider seg en viss grad studielån. Etter 

dette følger den andre fasen, som ofte omtales som «etableringsfasen». Fasen kjennetegnes av 

pardannelse og at en går til anskaffelse av egen bolig, i tillegg er utdannelse fullført. Utgiftene 

knyttet til denne fasen er som regel store, eksempelvis står boliglån sentralt. I tillegg er 

inntektene relativt lave hvis en nettopp har tredd inn i arbeidsmarkedet. Den tredje fasen er 

når barn har innfunnet seg, her vil utgiftene øke betraktelig (mat, klær, barnehage ol.). I 

tillegg kan det skje en reduksjon i en del av inntektene i forbindelse med foreldrepermisjon. 

Denne fasen bærer også preg av at foreldrene må redusere sitt forbruk på grunn av en trangere 

økonomi. 

I den fjerde fasen har barna blitt eldre og det største behovet for barnepass faller bort. 

På grunn av dette kan begge foreldre inneha fulltidsstillinger og dermed øke sine inntekter. 

Samtidig øker behovet for å oppjustere boplass og mange vil derfor ønske å anskaffe se større 

boliger, som kan føre til økt behov for låneopptak. Fase fem er når barna er i tenårene. Her vil 

                                                 
7 Eksempelvis benytter (Lavik et al., 2014, p. 9) en inndeling som har et større fokus på personer over 70 år. 

Siden denne oppgaven ikke vil undersøke personer over pensjonistalderen direkte vil dette ikke bli gjennomgått 

her. Det må likevel bemerkes at deres inndeling i stor grad overlapper med den som presenteres her.  
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utgifter knyttet til fritidssysler være relativt høye. Øvrige utgifter til boliglån kan også være 

store dersom en har gått til anskaffelse av et større hjem. Til tross for dette er inntektene også 

større enn i de foregående fasene på grunn av bedrede muligheter innenfor yrkeslivet.  

Den neste siste fasen, fase seks, markeres ved at barna flytter hjemmefra og dermed 

reduseres også utgiftene knyttet til dette. I denne fasen er også mange finansielle utgifter, som 

eksempelvis boliglån, nedbetalt. Samtidig er også inntektene høye. På grunn av dette har 

aktørene gode muligheter til å spare midler, da økonomien har bedret seg. Den syvende og 

siste fasen er en pensjonisttilværelse. Inntektene er lave, men samtidig er også utgiftene lave. 

På grunn av dette er det fortsatt mulighet for at økonomien kan være mer romslig, da en lever 

på de investeringene som ble gjennomført i de foregående fasene. En illustrasjon av et slikt 

livsløp er vist i figur 2.1.  

Figur 2.1 - Illustrasjon av et tenkt økonomisk livsløp. Hentet fra (Ottesen, 1996, p. 92) 

 

2.1.3 Ny-klassiske perspektiver på låneatferd innenfor livsfaser 

 Boyes fortelling om hvordan aktører bruker låneopptak for å spre forbruket sitt 

mellom ulike livsfaser har sine røtter innenfor det som kan omtales som ny-klassisk, eller 

post-keynesiansk økonomisk teori. En av de aller første teoretiseringene rundt disse temaene 

finner vi hos den italienske økonomen Franco Modigliani og det som skulle bli kjent som 

hans livssyklus-hypotese. Selve hypotesen ble utviklet på 1950-tallet og er meget lik den vi 

finner hos Boye, i den forstand at det som undersøkes er hvordan aktører forsøker å jevne ut 



9 

 

sin permanente inntekt8 over hele livsløpet (The Life-Cycle Hypothesis i Modigliani & Abel, 

2005, p. 4).  

Grunnen til at det her legges vekt på Modigliani er fordi han er mer eksplisitt i sitt 

handlingsperspektiv. Modigliani skriver at livssyklus-hypotesen bygger på en grunnleggende 

antagelse om at aktørene er nyttemaksimerende (Modigliani & Abel, 2005, p. ix). 

Nyttemaksimerende betyr at aktører har klare preferanser for hvilke varer og tjenester de 

ønsker seg og vil orientere sine økonomiske handlinger for å øke sitt konsum av disse (Black, 

Hashimzade, & Myles, 2012). Innenfor dette perspektivet vil aktører optimalt fordele alle 

tilgjengelige ressurser over hele livsløpet for å kunne maksimere sin nytte. Ressurser vil her 

innebære nåværende inntekter, fremtidige inntekter, nåværende formuer osv. (Modigliani & 

Abel, 2005, p. 48). I dette perspektivet vil låneopptak være et resultat av rasjonelle aktører 

som har klare preferanser for hva de ønsker og vil derfor rette sine økonomiske handlinger inn 

etter dette.  

2.1.4 Tidligere forskning på låneopptak i et livsfaseperspektiv 

 Forholdet mellom livsfaser og låneopptak har til en viss grad kommet i skyggen av 

mer makroorienterte studier. De fleste har sett på historiske trender innenfor gjeldsutviklingen 

og da med hele populasjoner som de relevante analyseenhetene, eller en sammenligning på 

tvers av land, eksempelvis (Campbell & Hercowitz, 2009, 2010; Maki, 2002; Reiakvam & 

Solheim, 2013; Røstadsand, 2017).  

 Likevel finnes det noen empiriske forskningsarbeider som tar for seg låneopptak i et 

livsfaseperspektiv. I en studie fra USA undersøker Jason Houle om det har skjedd en endring i 

tre fødselskohorters låneopptak i livsfasen som unge voksne (Houle, 2014). Dataen som ble 

brukt var av typen surveydata, alderskohortene som ble analysert var mellom 24 og 28 år, 

fødselsårene var enten i 1970-, 1980-, eller i 2000-årene. På denne måten plasserer studien 

seg i krysningspunktet mellom et historisk og et livsfaseperspektiv. Under analysene ble det 

observert at de yngste kohortene (altså de som var unge voksene på 2000-tallet) hadde et 

betydelig høyere låneopptak enn de eldre kohortene. Disse funnene indikerte at for de yngre 

fødselskohortene hadde gjeld blitt en viktigere kilde for å kunne realisere de godene som var 

                                                 
8 Forstått som forventet gjennomsnittlig inntekt over en lang tidsperiode (Friedman, 1957, p. 20). 
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forbundet med etableringsfasene, som eksempelvis å anskaffe egen bolig og fullføre en 

utdannelse (Houle, 2014, pp. 461 - 462).  

Disse funnene støttes av andre arbeider innenfor feltet. Eksempelvis er gjeld blitt 

avgjørende for å kunne sikre høyere utdannelse i USA og er således et avgjørende middel for 

kunne sikre en overgang til et etablert voksenliv (Dwyer, McCloud, & Hodson, 2012, p. 

1150). For kvinner er det også observert en positiv assosiasjon mellom å påta seg studielån og 

å utsette ekteskap og barnefødsel (Addo, 2014; Nau, Dwyer, & Hodson, 2015). Samtidig er 

det ikke enighet på feltet når det kommer til utviklingen over tid. Eksempelvis er det stilt 

spørsmål vedrørende et ensidig fokus på å undersøke gjennomsnittsforskjeller i unge 

menneskers låneopptak. I en artikkel fra 2007 påpeker Ngina S. Chiteji at unge husholdninger 

i USA mellom 25 og 34 år ikke har økt låneopptaket sitt merkbart de siste 40 årene. Det er 

fortsatt slik at de yngste husholdningene låner mer enn de eldre, men på grunn av et skjevt 

forhold mellom gjennomsnitts- og medianforskjeller i låneopptak er det tenkelig at «stor-

lånere» gir et ubalansert bilde av populasjonens utvikling (Chiteji, 2007).  

Innenfor norsk samfunnsforskning er det særlig Statens institutt for forbruksforskning 

(SIFO) som har undersøkt forholdet mellom låneopptak og livsfaser, da med særlig fokus på 

betalingsproblemer. Ragnhild Brusdals rapport «Unge voksne og personlig økonomi» er av 

særlig interesse (Brusdal, 2013). Rapporten er basert på surveydata med fokus på unge 

respondenter i alderen 18 – 25 år. I likhet med perspektivet til Boye antas det at 

respondentene er i en overgangs- og på vei mot en etableringsfase, de vil således være i en 

fase markert av et økt behov for lån. Under analysene ble de unges forhold til ulike lånetilbud 

undersøkt, samt deres kunnskap om disse og hvor de henter informasjonen sin fra. 

Resultatene viste at de unge hadde et realistisk forhold til gjeld, eksempelvis ble kreditt i liten 

grad ansett som gode finansieringsalternativer. Blant respondentene var studielån den 

vanligste formen for gjeld, etterfulgt av boliglån. I tillegg ble det observert økt låneopptak 

blant de eldre respondentene og de som hadde en fast partner, eller barn. Disse 

observasjonene støtter antagelsen om at låneopptak øker når en nærmer seg etableringsfasen. 

De unge hentet informasjon om «gode» økonomiske valg i hovedsak fra foreldrene sine, som 

ble ansett som meget viktige støttespillere for denne aldersgruppen (Brusdal, 2013, pp. 45 - 

46). Tema knyttet til hjem og foreldre som en viktig informasjonskanal for hva som er et godt 

låneopptak kommer også frem i kvalitativ forskning. Eksempelvis finner de samme 
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artikkelforfatterne at ungdom har lite kunnskap om hvilke økonomiske valg som er gunstige 

og derfor er foreldrene såpass viktige (Brusdal & Lavik, 2011, p. 59).  

Det finnes også norske studier som tar for seg låneopptak i et mer helhetlig 

livsfaseperspektiv. I SIFO-rapporten «Eldre og økonomi» undersøker Randi Lavik økonomien 

hos personer i aldersgruppen 61 til 70 og 71 til 80 år, sammenlignet med andre aldersgrupper 

som befinner seg i ulike livsfaser (Lavik, 2014, p. 41). I rapporten observeres det en 

sammenheng mellom alder, inntekt og låneopptak. De eldste kohortene i utvalget hadde færre 

betalingsproblemer og mindre låneopptak, både i form av studie- og boliglån. I tillegg hadde 

de et mer optimistisk syn på sin egen økonomi enn de yngre kohortene. Tilsvarende hadde de 

yngre kohortene et større behov for et økt låneopptak, de hadde også mindre «penger i 

bakhånd» og generelt større lån (Lavik, 2014, p. 51).  

Den samme studien viser også at variasjonen i hva lån brukes til også avhenger av 

livsfaser. Studien vier at blant de eldre kohortene er det færre som bruker boliglån til faktisk 

kjøp av bolig. Blant respondentene over 40 år var det mellom 30 og 41 prosent som brukte 

boliglån til å kjøpe bolig, sammenlignet med mellom 80 og 63 prosent i aldersgruppene under 

40 år (Lavik et al., 2014, pp. 47 - 48). Disse funnene kan sees som en bekreftelse på at lån er 

viktig i etableringsfasene: hvor de unge er mer avhengige av et spesifikt låneopptak for å 

kunne realisere sine ønskede goder, mens de eldre allerede har opparbeidet dette og kan 

således være mer kreative i sitt konsum.  

Rapporten er utarbeidet ved bruk av surveydata, noe som medfører at en kan stille 

spørsmål ved funnenes overførbarhet til den generelle norske befolkningen9. Samtidig kan en 

finne støtte til funnene ved bruk av registerdata. Hvert år utgir Norges Bank rapporten 

Finansiell Stabilitet, med mål om å gi en vurdering av strukturen i det norske finanssystemet. 

I den nevnte rapporten vises det at gjeldsbelastningen i Norge følger et klart livsfasemønster, 

hvor det er husholdninger i de to aldersgruppene 25 - 34 og 35 – 44 år som har den største 

belastningen (Norges Bank, 2017, p. 10). 

I artikkelen «Debt in Norwegian Households within a life-cycle perspective: an 

analysis using household-level data» undersøker Bjørn Vatne med kolleger både den 

historiske utviklingen av husholdningsgjeld i Norge og hvordan aktørene opptar gjeld i 

                                                 
9 Innenfor faglitteraturen er problemer knyttet til over- og undervurdering av egen økonomiske situasjon 

innenfor surveydata et stort tema. For et eksempel diskuterer (Tudela, 2004) noen av disse problemene knyttet til 

surveyen British Household Panel Survey (BHPS).  
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forbindelse med ulike livsfaser (Vatne et al., 2014). Dette gjennomføres ved bruk av norsk 

registerdata. Funnene viser klare livsfasemønstre over aldersgruppene, hvor det er 

førstegangskjøpere av bolig (alderen 25 – 34) og de som oppgraderer bolig (alderen 35 – 44) 

som har det største låneopptaket. Etter dette skjer det en reduksjon i total gjeld etter hvert som 

alderen stiger. Samtidig observerer forfatterne at det har skjedd en endring over tid, hvor 

aktørene i større grad øker sine låneopptak senere i livet, altså at flere utsetter å øke sitt 

låneopptak når de nærmer seg 30-årene (Vatne et al., 2014, p. 13). Dette funnet ligner poenget 

som ble presentert tidligere, hvor et økende antall av den norske befolkningen velger å tre inn 

i etableringsfasen i 30-årene (Berg og Lavik i Lavik et al., 2014, p. 13). I tillegg påpeker 

forfatterne at det også i Norge er en stor skjevhet knyttet størrelsen på låneopptaket. 

Eksempelvis har en stor del av den norske befolkningen lite gjeld og en stor andel av den 

totale gjelden i landet befinner seg relativt få husholdninger (Vatne et al., 2014, p. 6). Dette 

funnet ligner det som ble rapportert i USA (Chiteji, 2007) og er støttet av andre studier i 

Norge, da også med bruk av registerdata (Vatne, 2008, p. 6). Eksempelvis finner Vatne i den 

nevnte artikkelen at lån på mer enn 1 000 000 000 kroner utgjorde over halvparten av den 

totale gjeldsveksten i 2006. Samtidig var kun 10 prosent av de utstedte lånene på denne 

størrelsen. Til sammenligning var ca. 33 prosent av utstedte lån på under 50 000 kroner. 

Hvis det er en skjevfordeling i lånesummene vil det være nyttig å konstruere et 

rammeverk som gjøre det mulig å analysere disse forskjellene mer nøyaktig, da alder og 

livsfaser i seg selv ikke vil være tilstrekkelig for å gripe om dette. For å gjøre dette vil jeg i de 

kommende delkapitlene utvide livsfaseperspektivet ved å gi en gjennomgang av sosiologisk 

klasseanalyse, og drøfte hvordan dette perspektivet kan gi en utvidet forståelse for hvordan 

låneopptak kan variere i ulike livsfaser. Målet vil være å undersøke om og hvordan et 

klasseperspektiv kan gjøre det mulig å trekke slutninger rundt aktørenes mer subjektive 

dimensjoner og hvordan dette kan legge føringer for økonomisk handling.  

2.2 Klasseanalyse, en kort redegjørelse 

 Innenfor sosiologien har begrepet klasse lenge hatt en sentral plass, selv om det er mye 

usikkerhet til hva begrepet skal inneholde og hvordan det skal forstås (Atkinson, 2015; 

Savage, 2016). Jeg vil av hensyn til plass hovedsakelig fokusere på tre klasseteoretikere i 

denne delen. De to første er hentet fra «sosiologiens klassikere», representert ved Karl Marx 

og Max Weber, disse to er valgt da de er et viktig bakteppe for hvordan en skal forstå 
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klassebegrepet som legges til grunn i denne oppgaven. Etter dette vil jeg kort gjennomgå 

sentrale begreper innenfor Pierre Bourdieus klasseanalyse, med fokus på hans teorier knyttet 

til de ulike kapitalformene, det sosiale rom og forholdet mellom disse.  

 Innenfor en marxistisk klasseforståelse er hovedfokuset på to klasser i samfunnet: 

borgerskapet og proletarer. Forholdet mellom disse to er preget av motsetninger på grunn av 

deres ulike tilgang på og kontroll over produksjonsmidlene, forstått som fysiske objekter som 

er sentrale i gjennomføringen av industriell produksjon. Borgerskapet hadde kontroll over 

produksjonsmidlene og proletarene hadde det ikke. På grunn av dette var proletarene nødt til å 

selge sin arbeidskraft til borgerskapet i bytte mot lønnsinntekt. De to klassene stod i et 

motsetningsforhold siden borgerskapet utnyttet proletarene for å akkumulere profitt (Marx, 

1992, pp. 15 - 24). På grunn av dette hevdet Marx at klasser var materielle tilstander, de ble 

definert ut fra de rettighetene og den makten som var nedfelt i eierskap over 

produksjonsmidlene (Wright, 2005b, p. 6). 

Max Weber hadde en klasseforståelse som skilte seg noe fra den marxistiske. I følge 

Weber var forholdet mellom de som hadde og ikke hadde kontroll over produksjonsmidlene 

viktig, men samtidig utvidet han denne klasseforståelsen ved å vektlegge flere faktorer. Et 

sentralt begrep hos Weber var livssjanser, forstått som de sjansene et individ har for å kunne 

dra nytte av de sosialt skapte kulturelle og økonomiske godene som typisk eksisterer i et 

samfunn. I følge Weber kan en kun snakke om klasser når en gruppe mennesker deler 

sannsynligheten for å besitte visse posisjoner, eller anskaffe goder, i løpet av sine liv. Med 

andre ord er klasser situasjoner der flere personer deler de samme livssjansene. I tillegg 

innførte Weber begrepet stender, som er grupperinger av personer med felles livsstil, smak og 

omgangskrets (Weber, 1978).   

Innenfor klasseforskning var det lenge en motsetning mellom de teoriene som enten 

var inspirert av Marx eller Weber. Den franske sosiologen Pierre Bourdieu forsøkte derimot å 

forene Webers skille mellom klasse og stand (Bourdieu, 1984, p. xii). Bourdieus klasseteorier 

baserer seg på en tanke om et sosiale rom som er differensiert med utgangspunkt i fordelingen 

av ulike former for kapital: kulturell, økonomisk og sosial. Kulturell kapital er kulturelle 

ressurser som gir personer mulighet til å oppnå en høyere status i samfunnet. Den eksisterer i 

tre hovedformer, kroppsliggjort (tale og væremåte), objektiv (bøker, malerier osv.) og i en 

institusjonalisert form (vitnemål fra utdannelsesinstitusjoner osv.). Økonomisk kapital utgjør 

penger og andre former for økonomiske ressurser. Sosial kapital er en kollektiv form for 
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kapital som omfatter en persons omgangskrets og sosiale. En siste kapitalform bør også kort 

bemerkes, den symbolske. Denne formen kan kort beskrives som ære, prestisje og 

annerkjennelse som kan benyttes som ressurser. Eksempelvis kan en krigshelt bruke symbolsk 

kapital for å anskaffe posisjoner innenfor politikken (Bourdieu, 1986, pp. 15 - 26). 

De ulike kapitaltypene kan også konverteres i hverandre. Eksempelvis kan en person 

med mye sosial og kulturell kapital inneha «gode» kontakter og være i besittelse av den 

«korrekte» kulturen. Komposisjonen av disse to kapitalformene kan derfor la seg konvertere 

til økonomisk kapital, en godt betalt jobb. Aktørenes plassering i det sosiale rom preger deres 

habitus, det vil si mentale klassifiseringsskjemaer som aktører forstår, vurderer og oppfatter 

verden gjennom. Habitus er et produkt av en sosialiseringsprosess, hvor praksiser og 

væremåter som er felles for en gruppe, eller en klasse, internaliseres (Bourdieu, 1977, p. 86). 

2.2.1  Låneopptak i et klasseperspektiv  

Forholdet mellom ulike sosiale klasser og låneopptak er ikke et nytt tema. Historikeren 

Lendol Calder skriver at det i USA på slutten av 1800- og starten av 1900-tallet var en stor 

forskjell i arbeider- og middelklassens forhold til gjeld og kreditt. Familier som enten var 

fattige, eller fra arbeiderklassen, lånte hovedsakelig penger på grunn av økonomisk 

nødvendighet og i et forsøk på å hindre deres livssituasjoner fra å forverre seg. I motsetning 

lånte middelklassen penger for å bedre sine livsstandarder, i form av anskaffelse av bedre 

hjem og tilsvarende statussymboler. For den sistnevnte klassen var ikke økt låneopptak noe en 

utførte på grunn av en ren nødvendighet, men heller et forsøk på å tilfredsstille behov av en 

mer symbolsk og psykologisk art (Calder, 1999, p. 58). 

Som det ble nevnt tidligere har det vært en sterk økning i gjeld de siste tiårene i store 

deler av den vestlige verden, men til tross for dette har ikke temaet vært grundig undersøkt i et 

klasseperspektiv. En av årsakene til dette har vært tilgang på data. Eksempelvis skriver Teresa 

A. Sullivan de store datasettene i USA ikke inneholder noe informasjon om gjeld, dette er 

tilfellet både for US Census og The General Social Survey (Sullivan, 2012, pp. 44 - 45).  

Innenfor norsk sosiologi har tema om gjeld som regel omhandlet betalingsproblemer 

og ulike årsaker til dette (Gulbrandsen, 1999, 2005; Lavik & Tufte, 2011; C. Poppe, 2008). 
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Andre tema som også er undersøkt er eksempelvis vurdering av dårlig betalingsmoral10 og 

moralforestillinger knyttet til gjeldsordning11 (Gulbrandsen, 1999; Tufte, 2005). I tillegg 

kommer de ulike rapportene fra SIFO som ble presentert i delkapittel 2.1.4 og en 

masteroppgave som omhandler betalingsproblemer i et livsfaseperspektiv (C. K. Poppe, 

2014). Temaet mengde gjeld og størrelse på låneopptak har vært studert av økonomer, men da 

ved bruk av noe grove mål for sosial posisjon som eksempelvis inntektsdesiler og uten mål 

for sosial bakgrunn (Finanstilsynet, 2016, p. 57; Vatne, 2008; Vatne et al., 2014). Et unntak 

som her bør nevnes er masteroppgaven i sosiologi fra Universitetet i Bergen: «Økt gjeld - økte 

forskjeller?» (Den Ouden, 2017). 

I denne oppgaven er et klasseperspektiv valgt for å ta høyde for begrensingene i de 

økonomiske studiene og for å analysere aktører innenfor det økonomiske feltet på bakgrunn 

av flere ulike karakteristikker. En klasseposisjon er ikke kun en gitt mengde inntekt, eller en 

stillingstittel. Den kan heller ansees som en «pakke» som påvirker aktørers handlinger, 

meninger og ideer. I delkapittel 2.1.3 ble Modiglianis økonomiske og ny-klassiske 

perspektiver kort presentert, her var nyttemaksimering og rasjonelle handlinger viet et stort 

fokus. Et problem ved disse teoriene er at aktørene her behandles som homogene, i den 

forstand at de alle ønsker å maksiemere sin egen nytte. Med et klasseperspektiv kan en stille 

spørsmål ved et slikt handlingsperspektiv, ettersom det er mange andre faktorer som kan ligge 

til grunne for aktørenes handlinger. En sosiologisk klasseanalyse av låneopptak i Norge vil 

innebære å kontekstualisere de sosiale forhold aktørene lever i, institusjonene de forholder seg 

til, hvordan de vurderer verden omkring dem, deres sosiale nettverk og maktforholdet mellom 

disse.   

2.2.2 Låneopptak, et tveegget sverd? 

En velegnet metafor for gjeld og låneopptak er et tveegget sverd (Dwyer et al., 2012, 

p. 1136). På den ene siden er tilgang på lånte penger en viktige kilde for å realisere 

ettertraktede goder, som eksempelvis å fullføre en utdannelse eller å anskaffe en egen bolig 

                                                 
10 Det er viktig å understreke at den nevnte artikkelen ikke omhandler gjeld og låneopptak direkte. Temaet er om 

å betale regninger for sent. Den er likevel sitert her på grunn av Gulbrandsens begrunnelse for studien, hvor det 

påpekes at kreditt er av stor betydning i det moderne samfunnet (Gulbrandsen, 1999, p. 9). Således berører 

studien denne oppgavens tema indirekte.  
11 Den nevnte avhandlingen innehar et klasseperspektiv, men er samtidig sitert her. Grunnen til dette er fordi den 

omhandler hvilke ideer aktørene har om et verdig liv under gjeldsordning og ikke hvilke summer de faktisk 

opparbeider seg (Tufte, 2005). 
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(Dwyer, McCloud, & Hodson, 2011). På den andre siden er ikke de likvide12 midlene som 

anskaffes gjennom låneopptak identisk med de som kommer gjennom eksempelvis 

lønnsarbeid, gaver eller andre former for overføringer. Dette er fordi lån som regel må betales 

tilbake (Hodson, Dwyer, & Neilson, 2014, p. 316). Således er forholdet mellom debitor (den 

som skylder penger) og kreditor (den som låner ut penger) en relasjon preget av ulikhet. De to 

partene kan være standsmessige (i Weberiansk forstand) like, men når den ene låner ut penger 

til den andre vil det som regel oppstå en form for hierarkisk logikk (Graeber, 2011, p. 121) 

som ikke vil avslutte før debitor betaler det hun/han skylder13.  

I et klasseperspektiv er denne formen for dualitet meget interessant. Med tanke på 

Bourdieus teorier virker det trolig at ulike klassesosialiseringer og habituser kan medføre at 

det positive aspektet (realisere ettertraktede goder) og negative aspektet (kravet om 

tilbakebetaling) blir vurdert ulikt av aktørene. Dermed vil holdningene til gjeld variere 

mellom de ulike klassene i samfunnet. Et viktig spørsmål når en inngår i en gjeldsrelasjon kan 

tenkes å være «Hvordan kan jeg betale dette tilbake?». I slike spørsmål er det meget tenkelig 

at en aktør vil vurdere de totale ressursene hun/han innehar og der noen ser muligheter ser 

andre ulemper.  

I forbindelse med en slik tankegang er begrepet «gjeldsaversjon»14 relevant å trekke 

inn. Selve begrepet refererer til en motvilje mot å oppta gjeld og omhandler de psykologiske 

byrdene som er assosiert med låneopptak, herunder de monetære kostandene og risikoene 

dette innebærer. Hovedideen er at aktører kan være mer redde for et potensielt tap enn en 

potensiell gevinst og vil derfor være tilbakeholdene for å ta risiko. Dette er selv om den 

antatte risikable handlingen kan betraktelig bedre ens livssituasjon (Baum & Schwartz, 2013, 

p. 16). Sagt med Franco Modiglianis termer kan dette betraktes som en form for irrasjonalitet, 

da slike handlinger kan gå på bekostning av muligheten til å maksimere ens nytte. 

2.2.3 Tidligere forskning på holdninger til gjeld  

Innenfor faglitteraturen er det tidligere diskutert om ord som «gjeld» og «lån» i seg 

selv kan være noe av årsaken til at noen aktører velger å unngå slike relasjoner og ikke det 

faktiske innholdet. For å teste dette utførte IMF en studie av såkalte «merkelapp-effekter», 

                                                 
12 Forstått som eiendeler som hurtig kan omsettes i et marked, eksempelvis kontanter ol. 
13 Se også (Williams, 2004, p. 6) som beskriver forholdet mellom kreditor og debitor som «inkarnert dominans».   
14 Min oversettelse.  



17 

 

dette ble gjennomført ved å gi to grupper med studenter valg mellom to økonomiske pakker. 

Pakkene var identiske i innhold, hvor målet var å gi dem økonomisk hjelp til å gjennomføre et 

utdannelsesløp. Forskjellen lå i pakkenes navn, den ene ble omtalt som en «kontrakt» og den 

andre ble omtalt som et «lån». Under analysene kom det frem at å omtale en pakke som en 

«kontrakt» fremfor et «lån» økte sannsynligheten for at respondentene ville velge den 

(Caetano, Patrinos, & Palacios, 2011, p. 16). 

Flere empiriske studier har vist at ulike sosiale klasser har ulike holdninger knyttet til 

låneopptak. Av særlig interesse er Claire Callender og Jonathon Jacksons artikkel fra 2005, 

samt oppfølgningsartikkelen fra 2017. Den førstnevnte studien undersøker gjeldsaversjon 

blant studenter i England, basert på surveydata fra 2002. Målet er var å undersøke om 

studielån gjør studentene mindre tilbøyelige til å ta høyere utdannelse. Resultatene fra 

analysene viser at personer fra de lavere15 sosiale klassene har en større forekomst av 

gjeldsaversjon enn de fra middel- og overklassen. Disse negative holdningene til låneopptak 

medfører at personer fra de lavere klassene har mindre sannsynlighet for å begynne med 

høyere utdannelse, et mønster som vedvarer selv etter at det ble kontrollert for flere relevante 

faktorer (Callender & Jackson, 2005).  

Oppfølgningsartikkelen fra 2017 hadde som mål å teste det samme, men samtidig ble 

det understreket at de økonomiske rammene for å oppta studielån har endret seg siden den 

forrige studien. Å ta høyere utdannelse hadde blitt relativt dyrere i 2015 enn i 2002, på grunn 

av dette var det mulig å undersøke om de økte kostnadene hadde hatt en effekt på 

låneopptaket. Artikkelen viser at gjeldsaversjon fortsatt er til stede i det engelske samfunnet 

og har økt siden den forrige studien ble gjennomført. Studenter fra de lavere klassene hadde 

en større grad av gjeldsaversjon enn de fra middel- og overklassen, i tillegg hadde de en 

høyere grad av gjeldsaversjon enn studenter med lavere klassebakgrunn i 2002. Dette ble 

konkludert på bakgrunn av den høye korrelasjonen mellom å ha foreldre med tilgang på store 

økonomiske ressurser, eller å ha foreldre som selv hadde fullført høyere utdannelse. 

Forfatterne fremhevet derfor at fremtidig studier burde undersøke både de kulturelle og 

økonomiske ressursene i familien som potensiell viktig faktor for å ta opp studielån og for å 

fullføre høyere utdannelse (Callender & Mason, 2017, p. 41).  

                                                 
15 I dette kapittelet vil ord som «lav klasse» hovedsakelig benyttes fremfor ord som «arbeiderklasse» for å sikre 

en viss grad av språklig konsistens. Dette er fordi flere av forfatterne ikke bruker ordene arbeiderklasse direkte, 

men refererer heller til målet «low socioeconomic status (SES)». Leseren bør dermed gjøres oppmerksom på at 

disse ordene til tider kan bli brukt synonymt. 
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Innenfor norsk samfunnsforskning har lignende fenomener blitt observert. 

Eksempelvis viser Silje Fekjær at studenter i Norge fra familier med lite utdannelse også er de 

som benytter seg minst av tilbudene fra lånekassen (Fekjær, 2000, p. 13). Tilsvarende 

orienteringer kan en også finne innenfor kvalitativ forskning fra USA. Det er observert at 

flere studenter med bakgrunn fra familier med lav inntekt også unngår å låne penger for å ta 

høyere utdannelse (Burdman, 2005). Hovedgrunnen til dette er at de stiller seg tvilende til sin 

egen betalingsevne. Slike handlingsmønstre er ikke nødvendigvis ubegrunnet, flere av 

informantene trakk på sine egne familiers erfaring med gjeld og låneopptak. Eksempelvis 

forteller en ung kvinne at «Når en kommer fra rå fattigdom er lån sånn ‘Hvordan skal jeg 

noensinne klare å betale?’ Det er en veldig fryktinngytende reduksjon av friheten din» 

(Burdman, 2005, p. 7)16. 

Denne nedvurderingen kan også manifestere seg i de psykologiske byrdene som er 

assosiert med gjeld og låneopptak. I artikkelen «Credit Card Blues: The Middle Class and the 

Hidden Costs of Easy Credit» påpeker artikkelforfatterne at personer fra de lavere klassene og 

arbeiderklassene opplever de største mentale byrdene med gjeld, mens de mer velstående 

lånerne er relativt upåvirket av dette (Hodson et al., 2014).  

På den andre siden er det også mulig å argumentere for at aktører fra lavere klasser 

også kan være mer tilbøyelige til å øke sitt låneopptak. I 1953 introduserte Lysggard og 

Schneider begrepet utsatt behovstilfredsstillelse, som innebærer å utsette tilfredsstillelse i nuet 

og således oppnå større goder i fremtiden (Lysgaard & Schneider, 1953). Konseptet har i 

senere tid blitt omtalt som ulike tidshorisonter og diskontering av fremtidige belønninger, og 

blitt brukt innen både psykologi, økonomi og sosiologi (Sørensen, 2000, p. 1539). Lysgaard 

og Schneider poengterte at et vesentlig trekk ved ungdom fra arbeiderklassen var at de gikk 

rett ut i arbeidslivet, unnlot å ta utdannelse og dermed endte opp med dårlige lønninger på 

lang sikt. Dette var et resultat av at de hadde en mindre tidshorisont enn de øvrige og således 

ikke rasjonelt planla sine liv (Sørensen, 2000, p. 1539). 

Med bakgrunn i denne tankegangen er det tenkelig at aktører fra lavere sosiale klasser 

vil være mer tilbøyelige til å øke opptaket av eksempelvis usikret kreditt, en form for «kjøp-

nå-betal-senere»-logikk, jf. (Brusdal, 2011, p. 11). I artikkelen «Economic socialization, 

saving and assets in European young adults» undersøker Paul Webley og Ellen Nyhus 

                                                 
16 Min oversettelse.  
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sammenhengen mellom utsatt behovstilfredsstillelse og låneopptak i Norge og Nederland 

(Webley & Nyhus, 2013). Det ble observert at ungdom som hadde lært å føre budsjetter og 

blitt oppmuntret til å spare av sine foreldrene også var mer bevisste i sine økonomiske valg. 

Tilsvarende var de som hadde begynt å jobbe som unge mindre flinke til å spare og hadde en 

større sannsynlighet for å sette seg i gjeld. Forfatterne trekker dette funnet frem som en 

indikasjon på at de som begynte å jobbe tidlig var fra mindre bemidlede bakgrunner, noe som 

reduserte sannsynligheten for at de ville ha sparepenger og økte sannsynligheten for at de ville 

være i gjeld (Webley & Nyhus, 2013, p. 9). 

Fra et hypotetisk ståsted er det også tenkelig at den norske velferdsstaten kan bidra til å 

øke låneopptaket hos personer med lavere klassebakgrunner og klasseposisjoner. Det er 

eksempelvis tenkelig at velferdsstaters sikkerhetsnett kan bidra til utsatt 

behovstilfredsstillelse, fordi en omfattende utjevningspolitikk reduserer den personlige 

sparingens betydning for egen velferd (Davies, 2011, p. 23). 

2.2.4 Økonomiske ressurser i familien 

Begreper som gjeldsaversjon, «kjøp-nå-betal-senere» og utsatt behovstilfredsstillelse 

kan karakteriseres som kulturelle, i den forstand at det fokuseres på aktørenes ideer, 

holdninger og forestillinger om hva låneopptak innebærer. Dette gjelder både for den enkelte 

aktørens subjektposisjon og for overføringen av holdninger mellom foreldre og barn. Utover 

disse kulturelle fenomenene må det bemerkes at klasseposisjoner og bakgrunner også er 

materielle tilstander, i den forstand at økonomisk kapital17 også kan ha stor betydning for 

størrelse på låneopptak.   

I kapittel 1.1.2 ble det fremlagt argumenter som tilsier at gjeldsveksten i de norske 

husholdningene bør sees i sammenheng med boligmarkedet, ettersom boliglån utgjør 

mesteparten av gjelden i Norge. I motsetning til studielån er ikke boliglån likt for alle, da 

lånets størrelse avhenger av flere faktorer enn behov knyttet til en bestemt livssituasjon. Målet 

med utdanningsstøtte å gi like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske lokasjon, 

alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold (regjeringen.no, 2016). I 

motsetning gis boliglån på bakgrunn av arbeidssituasjon, inntekt og andre former for midler, 

både likvide og ikke-likvide. Med denne bakgrunnen er det dermed tenkelig at det ikke kun er 

                                                 
17 I tråd med det flerdimensjonale perspektivet som ble presentert i forbindelse med Bourdieu i delkapittel 2.2.  
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kulturelle holdninger til låneopptak som er avgjørende for hvor mye gjeld en aktør har, men 

også de økonomiske ressursene en kan trekke på for å realisere en gitt lånesum. Innenfor 

økonomisk forskning er det flere ganger påpekt en sammenheng mellom høy inntekt og et 

stort låneopptak (Finanstilsynet, 2016, p. 57; Vatne, 2008, p. 8). Et problem ved slike studier 

er at de meget sjeldent undersøker betydningen av økonomiske familieressurser som aktørene 

kan trekke på.  

Et spørsmål som dermed bør stilles er i til hvilken grad foreldre bidrar med direkte 

overføring av økonomiske midler til sine barn, som igjen gir mulighet til å ta opp lån. Et 

populært argument er at det i perioden med økende boligpriser har oppstått 

«intergenerasjonell ulikhet» mellom unge og eldre mennesker (Thane, 2012, p. 9), hvor de 

eldre i større grad kan nyte godt av voksende boligformuer og de yngre sliter med å «komme 

seg inn på markedet». Innenfor faglitteraturen er det diskutert hva disse forskjellene mellom 

generasjonene vil føre til. En hypotese som har vært fremsatt er den såkalte «crowding out»-

hypotesen, som hevder at grunnet en solid velferdsstat vil graden av familiesolidaritet svekkes 

og de eldre vil bruke sine boligformuer på seg selv. Dermed vil økonomisk støtte fra hjemmet 

også bli redusert (Künemund & Rein, 1999).  

Innenfor empirisk forskning finnes det lite støtte for den fremsatte hypotesen – det er 

heller observert det motsatte: Familieoverføringer mellom eldre og yngre generasjoner skjer i 

et betydelig omfang (Albertini, Kohli, & Vogel, 2007; Attias-Donfut, Ogg, & Wolff, 2005). 

Norge er heller ikke noe unntak. Til tross for at boligprisene har steget har ikke antallet unge 

huseiere gått ned. Grunnet fraværet av egne oppsparte midler er flere førstegangskjøpere nødt 

til å anskaffe disse gjennom andre kanaler enn markedet. I følge Sandlie og Gulbrandsen er 

familien en viktig kilde til slike økonomiske midler. Med henvisning til en survey-

undersøkelse viser de at i 2013 hadde 41 prosent av boligeiere under 40 år mottatt finansiell 

assistanse fra familien. De to forfatterne konkluderte derfor at foreldrene spiller en vesentlig 

rolle for å styrke barnas posisjoner på lånemarkedet. Disse posisjonene ble ikke kun styrket 

gjennom kulturelle holdninger, men også gjennom tilgang på økonomiske midler fra familien 

(Sandlie & Gulbrandsen, 2015, pp. 78 - 79).  

Et sentralt poeng i artikkelen til Sandlie og Gulbrandsen er at private overføringer fra 

familien ofte går motsatt vei av overføringer fra velferdsstaten, altså at det er personer fra de 

mest bemidlede familiene som har størst nytte av slike midler. I en forlengelse av dette vil det 

være relevant å skissere hvilken betydning slike familieformuer har, og hvordan de kan 
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benyttes. Grunnen til dette er at familieformuer kan ha en stor innvirkning på de økonomiske 

valg personer gjør i løpet av livet, i den forstand at det kan gi indikasjoner på hva en kan 

forvente seg i livet utover egenskaper som erverves i yrkes- og utdanningslivet (Spilerman, 

2000, p. 517). Jeg vil gjøre dette ved å presentere tre formuemekanismer, hvor hver 

mekanisme viser en distinkt måte familieformuer kan fungere. De tre er: Kjøpsmekanismen, 

forsikringsmekanismen og den normative mekanismen. Alle tre er hentet fra artikkelen 

«Grand Advantage: Family Wealth and Grandchildren’s Educational Achievement in 

Sweden» (Hällsten & Pfeffer, 2017, pp. 9 - 11). 

Kjøpsmekanismen er den mest intuitive av de tre og er formuens funksjon for å direkte 

investere i barnas fremtid. Et eksempel på dette kan være foreldre som aktivt bidrar med 

likvid kapital for å redusere kredittrestriksjoner og dermed la barna øke sitt låneopptak. Dette 

er observert innenfor opptak av lån til høyere utdannelse i USA (Lovenheim, 2011), i det 

Israelske boligmarkedet (Spilerman, 2004, p. 96) og i Norge i form av den finansielle 

assistansen som ble nevnt ovenfor (Sandlie & Gulbrandsen, 2015). En kan også finne 

eksempler på kjøpsmekanismen ved å undersøke familier med redusert formue og dets 

negative konsekvenser for låneopptak over generasjoner. Eksempelvis påpekte Oliver og 

Shapiro en sammenheng mellom den lave andelen afro-amerikanere som eier sine egne hjem, 

eller driver egne virksomheter, og gruppens begrensede tilgang på familieressurser som gjør 

dem kredittverdige (Oliver & Shapiro, 1995).  

Forsikringsmekanismen omhandler ikke direkte bruk av formue, men heller potensialet 

dette kan ha. Formuer trenger ikke å bli konsumert for å være effektivt, det kan også være en 

latent ressurs som aktører kan trekke på i møte med uforutsette problemer. Eksempelvis kan 

de gi tilgang på likvide midler i perioder hvor inntekt er redusert. På grunn av dette har 

personer fra familier med betydelige formuer mulighet til å ta en større grad av risiko, som 

igjen kan gi større avkastning senere. Denne typen risiko kan være å ta utdannelser uten å 

være direkte avhengig av økonomiske humankapitalkalkulasjoner (Becker, 1962; Koerselman 

& Uusitalo, 2014), eller å starte egne foretak som ikke trenger å være lønnsomme med en 

gang. Dette lar seg gjennomføre siden familieformuens forsingsfunksjon reduserer farene ved 

låneopptak og andre former for investeringer preget av usikkerhet (Hällsten & Pfeffer, 2017, 

p. 10). I likhet med den korte drøftingen på slutten av delkapittel 2.2.3 er det også tenkelig at 

forsikringsmekanismen vil variere med statens utjevningspolitikk (Davies, 2011, p. 23). 

Samtidig er det tenkelig at den nevnte mekanismen fortsatt er relevant, grunnen til dette er at 

velferdsstater ikke kan gi komplett forsikring mot alle typer risiko (Hällsten, 2012). 
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Til sist har vi den normative mekanismen. Begrepet omhandler familieformuens funksjon 

for å fremme fremtidsrettede normer, altså at betydelige familieformuer vil skape de motsatte 

holdningene av de som ble presentert i forbindelse med utsatt behovstilfredsstillelse. 

Grunnantagelsen er at store familieformuer er assosiert med makt og privilegier, og på grunn 

av dette vil familier strekke seg etter å sikre disse fordelene for sine etterkommere. I følge 

Hällsten og Pfeffer er ikke nødvendigvis etterkommeres eliteposisjoner gitt, og derfor vil 

familien benytte seg av ulike strategier for å sikre familieformuens overlevelse (Hällsten & 

Pfeffer, 2017, p. 11). Tidligere har dette blitt undersøkt med et fokus på sosial reproduksjon 

gjennom høyere utdannelse (Bourdieu, 1996; Khan, 2011)18, samtidig er det også tenkelig at 

familieformuer som er stabile over tid kan påvirke aktørenes orienteringer innenfor det 

økonomiske feltet. Et eksempel på dette er artikkelen «Wealth, Health, and Child 

Development: Evidence from Administrative Data on Swedish Lottery Players» hvor 

forfatterne studerer familieformuens betydning for barnas utdannelses-resultater. I artikkelen 

brukes det å vinne i Lotto som et eksempel på eksogen19 tilgang på store formuer. Under 

analysene ble det avdekket at Lotto-gevinster ikke hadde noen effekt for hvordan barna gjorde 

det i utdannelsessystemet, noe som indikerer at denne typen formuer ikke har den samme 

effekten som de som er ervervet over generasjoner (Cesarini, Lindqvist, Ostling, & Wallace, 

2016). 

De tre mekanismene kan sees i sammenheng med andre teoretiske betraktninger innenfor 

gjeldslitteraturen. En noe idealtypisk fremstilling kan vi finne hos den tyske sosiologen Udo 

Reifner og hans skille mellom «investeringshusholdninger» og 

«kontantstrømhusholdninger»20. Den førstnevnte refererer til husholdninger som bruker lån 

for å generere formuer, eksempelvis gjennom investering i bolig, utdannelse, eller ulike 

former for finansielle instrumenter. Dette vil være en såkalt produktiv bruk av gjeld, da 

låneopptaket brukes aktivt med tanke på avkastning i fremtiden. Det sistnevnte begrepet 

refererer til husholdninger som bruker ulike typer kreditt for å sikre sitt konsum, noe som 

medfører en lavere avkastning på det lånefinansierte forbruket. I motsetning til den forrige vil 

                                                 
18 I disse arbeidene er ikke formue et direkte fokus, men heller sosiale posisjoner. De er likevel nevnt her som et 

ledd i sosial reproduksjon.   
19 Eksogen, kommer fra de greske ordene «ekso» og «gen», som betyr «utenfor» og «oppstå fra». Brukes om noe 

som er generert på utsiden av systemet (Dahlum, 2018). 
20 Mine oversettelser.  
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kontantstrømhusholdninger ha en uproduktiv bruk av gjeld, siden låneopptaket her brukes for 

å sikre konsum i nuet (Reifner, 2003).  

De to husholdningstypene er intensjonelt omtalt som «idealtypisk» og «teoretisk» siden 

det innenfor empirisk arbeid kan være vanskelig å skille mellom hva som er produktiv og 

uproduktiv bruk av gjeld. Et eksempel kan være en person som bruker kredittkort for å kjøpe 

seg en billig telefon med et dyrt abonnement, som ved første øyekast kan virke som 

uproduktiv bruk av gjeld. Det er likevel tenkelig at hun/han gjør dette for å kunne motta 

telefonsamtaler fra potensielle arbeidsgivere, noe som gjør denne bruken gjeld produktiv 

(Barr, 2009). 

De tre mekanismene og de idealtypiske husholdningene er valgt ut for å kunne gi innsikter 

i hva vi kan forvente av denne oppgavens empiriske analyser. For personer med tilknytning til 

overklassene, da særlig de økonomiske, er det tenkelig at de vil orientere seg i samhandling 

med de tre mekanismene og være såkalte investeringshusholdninger, grunnet deres likvide 

midler og økonomiske kunnskap. For de lavere klassene er det trolig at de, grunnet manglende 

likvide midler og økonomiske kunnskap, vil være kontantstrømhusholdninger. Disse to 

eksemplene kan anses som ytterender av en skala, hvor det på den ene siden er en høy og på 

den andre siden en lav total mengde av kapital. Et spørsmål som derfor bør rettes er hva vi 

kan forvente av middelklassen, som på den ene siden innehar mer ressurser enn de lavere 

klassene, men samtidig ikke har like mye som overklassene.  

2.2.5 En middelklasse i klemme?  

Et tema som er lite undersøkt i Norge, men som har blitt belyst innenfor forskning fra 

USA er «the middle class squeeze» (Scott & Pressman, 2011, pp. 333 - 334; E. Wolff, 2007), 

her oversatt som «middelklassen i klemme»21. Konseptet baserer seg på at banker og ulike 

låneinstitusjoner har tro på middelklassens betalingsevne, da de i motsetning til klassene 

vertikalt under dem har flere solide midler og bedre inntekter. På grunn av dette vil 

middelklassen ha relativt gode muligheter til å øke sitt låneopptak. Denne økte tilgangen skjer 

samtidig som et annet fenomen inntreffer, nemlig stagnerende lønninger og en nedbygging av 

velferdstilbud (Ramsay, Niemi-Kiesiläinen, & Whitford, 2003, p. 3). Middelklassen havner 

dermed i klemme fordi de er nødt til å ta opp lån for å kunne dekke for de tapte 

                                                 
21 Min oversettelse.  
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lønnsinntektene og velferdstilbudene, samtidig som gjelden deres øker. Dette medfører at de 

på sikt er nødt til å nedjustere sine levestandarder, da store deler av utgiftspostene deres går til 

å betjene en voksende gjeld. Innenfor amerikansk forskning på forholdet mellom klasse og 

gjeld har hypotesen om middelklassen i klemme spilt en vesentlig rolle de siste 10 årene (E. 

N. Wolff, 2010). Eksempelvis skriver Elizabeth Warren og Deborah Thorne at i dagens USA 

er ikke lenger betegnelsen «middelklasse» synonymt med «finansiell sikkerhet», dette er 

grunnet at konkurser hovedsakelig er et middelklassefenomen (Warren & Thorne, 2012, p. 

39). 

En skal være forsiktig med å overføre erfaringer fra andre land direkte til Norge, og 

jeg vil her nevne to punkter som er relevante i denne sammenhengen. For det første har Norge 

hatt en positiv lønnsvekst i lang tid (Nymoen, 2017, p. 5). For det andre er det lite som tyder 

på at det har skjedd en nedbygging av den norske velferdsstaten, og den «nordiske modellen» 

har en bred partipolitisk oppslutning (Vidje, 2012, p. 11). Samtidig er det visse betraktninger 

som fortsatt gjør de amerikanske funnene og hypotesene relevante for studier av den norske 

situasjonen: For det første sier de noe om middelklassens generelle posisjon, i den forstand at 

denne klassen har et potensiale til å oppnå store lånesummer gjennom kjøpsmekanismen. For 

det andre er det viktig å påpeke at den norske gjeldsveksten har skjedd raskere enn 

lønnsveksten (Finanstilsynet, 2017, p. 67). Den nevnte inntekstveksten har heller ikke vært 

jevnt fordelt. I sin artikkel «Top Incomes In Norway» poengterer Aaberge og Atkinson at det 

har skjedd en konsentrasjon av inntekter i Norge de siste årene, hvor den rikeste 1 prosenten 

mellom 1995 og 2005 økte sin andel av de samlede inntektene med nesten 100 prosent 

(Aaberge & Atkinson, 2008). Sett i sammenheng med en periode med større gjelds- og 

boligprisvekst enn lønnsvekst er det dermed tenkelig at den norske middelklassen er nødt til å 

låne mye mer for å kunne realisere ettertraktede goder som egen bolig.  

2.2.6 Konsum, klasse, status og representasjon 

 I et sosiologisk perspektiv er ikke konsum og anskaffelser av varer noe en kun gjør for 

å dekke umiddelbare behov, det inngår like mye som en del av en signaliseringsprosess. 

Stedet en person bor, bilen hun/han kjører, maten som spises, fritidsaktivitetene en bedriver 

osv. sender signaler om en aktørs plassering innenfor en sosial struktur. På denne måten kan 

en si at forbruk er en markør for sosial klasse og dermed et uttrykk for en bestemt livsstil 

(Veblen, 2016). I del 2.1 ble begrepet utsatt behovstilfredsstillelse presentert. Et sentralt 
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poeng var at det er tenkelig at noen aktører vil søke umiddelbare tilfredsstillelse for sine 

behov og dermed kunne opparbeide seg et større låneopptak. Et problem med et slikt 

resonnement er at det overser de sosiale aspektene ved forbruk, i den forstand at det er 

tenkelig at aktørene orienterer seg mot hverandres forbruk og de standarder som blir satt. En 

måte å teoretisere rundt dette er ved bruk av begrepet «standardpakker», først presentert i 

David Riesman og Howard Roseboroughs artikkel «Careers And Consumer Behaviour» fra 

1955 (Riesman & Roseborough, 1955).  

 Selve begrepet innebærer kulturelle forventninger og normer knyttet til hvilke varer, 

tjenester og aktiviteter en husholdning bør inneha, konsumere og delta i. Dette kan være de 

samme eksemplene som ble nevnt over, som stedet en bor, husholdningsvarene en innehar, 

fritidsaktiviteter en deltar i osv. Standardpakken har også sosiale implikasjoner, i den forstand 

at å inneha pakkens innhold symboliserer medlemskap innenfor et klassesegment. Å ikke 

inneha dette kan få negative følger, i form av ekskludering og mangelfull integrering. 

Innholdet i pakken formidles hovedsakelig gjennom sosialisering i oppvekstfamilien, hvor 

barn tilegner seg standardpakken og knytter dette til sitt fremtidige forbruk og væremåter 

(Riesman & Roseborough, 1955, pp. 1 - 2). Begrepet ble etter hvert utviklet, og i artikkelen 

«Some Sociological Dimensions of Consumer Spending» bruker Roseborough standardpakken 

for å danne et sett med ulike forbrukshypoteser. Av særlig relevans for denne oppgaven er 

hypotesen som omhandler inntektsreduksjon:  

Personer med inntekter som er mindre enn det som er nødvendig for å anskaffe seg 

standardpakken vil være tilbøyelige til å bruke mer enn de tjener i øyeblikket22. 

(Roseborough, 1960, p. 464) 

 Denne hypotesen gjør det plausibelt å se for at ulike sosiale bakgrunner også vil ha 

ulikt låneopptak. For denne oppgavens tema, låneopptak og sosiale klasser, er hypotesen 

relevant da den gjør det tenkelig at ulike grupper vil forsøke å konsumere det som ligger 

nærmest deres standardpakke. Eksempelvis er det tenkelig at en person med bakgrunn fra den 

økonomiske eliten vil være mer tilbøyelig til å øke sitt låneopptak for å kunne bo på «det rette 

stedet», grunnet et ønske om å konsumere sin klasses standardpakke og således få innpass 

blant sine likesinnede. Tilsvarende er det tenkelig at en person med bakgrunn fra den 

                                                 
22 Min oversettelse.  
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ufaglærte arbeiderklassen ikke vil ha de samme orienteringen og hun/han heller vil orientere 

seg til et annet bosted.  

2.3 Oppsummering av teori og tidligere forskning  

I dette kapitlet har det blitt gjennomgått omfattende, men til dels motsigende teoretiske 

og empiriske forskningsarbeider. Den første delen omhandlet begrepene kohort, livsløp og 

livsfase. Det ble fremlagt tidligere forskning som tilsa at behovet for låneopptak ikke er 

konstant over hele livsløpet, men vil variere over ulike livsfaser og nå et toppunkt i aldre 

assosiert med etableringsfasen. I tillegg ble det presentert én måte å forstå aktørenes 

handlingsmønstre på, dette ble gjort med referanse til den ny-klassiske økonomen Franco 

Modigliani og hans teorier knyttet til rasjonalitet og nyttemaksimering. Deretter ble et sett 

med empiriske forskningsarbeider på feltet lagt frem. Disse underbygget de teoretiske 

antagelsene om ulikt behov for låneopptak over livsfasene, men samtidig ble det bemerket at 

variasjonen i lånesummer kan være skjevfordelt og inneholde enkelte «stor-lånere».  

I den andre delen ble det redegjort for sosial klasse, og hva en flerdimensjonal 

forståelse av begrepet innebærer. Dette teoretiske perspektivet indikerte at å kun analysere 

låneopptak innenfor et ny-klassisk økonomisk perspektiv vil være ugunstig. Grunnen til dette 

er at både kulturelle, økonomiske og sosiale ressurser kunne tenkes å påvirke de faktiske 

lånesummene. For å illustrere gjeldens betydning i et klasseperspektiv ble metaforen om et 

«tveegget sverd» benyttet, som innebar at noen aktører kunne se fordeler og andre se ulemper 

ved et økt låneopptak. I den forbindelse ble de kulturelle begrepene gjeldsaversjon og utsatt 

behovstilfredstillelse kort drøftet. Det førstnevnte begrepet tilsier at personer fra de lavere 

klassene burde ha et begrenset låneopptak, mens det sistnevnte gir grunnlag for det motsatte. 

Dette ble fulgt opp med betydningen av de økonomiske ressursene i familien, med et fokus på 

foreldrenes formuer og de tre formuemekanismene: kjøpsmekanismen, 

forskningsmekanismen og den normative mekanismen. Et gjennomgående tema var at 

økonomiske ressurser i familien kan fungere på ulike måter: for å sikre likviditet, for å kunne 

ta risiko, eller for å forme holdninger og verdier. Siden de to perspektivene hovedsakelig 

fokuserte på ytterendene av klassespektrumet ble middelklassens særegne posisjon kort 

drøftet, da gjennom ideen om en «middelklasse i klemme». Et hovedpoeng var at 

middelklassen har store muligheter til å kunne øke sine låneopptak, men samtidig ikke klarer 

å betjene disse utgiftene siden deres lønninger ikke strekker til. Avslutningsvis ble gjeldens 
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sosiale aspekter presentert med referanse til Riesman og Roseboroughs begrep om 

standardpakker. Hvor det kan tenkes at aktører vil forsøke å konsumere sin standardpakke 

selv om deres lønninger ikke skulle tilsi dette.  

2.3.1 Hypoteser 

Jeg vil i denne delen gjennomgå oppgavens hypoteser. Dette gjennomføres ved å først 

presentere to hypoteser som omhandler størrelse på låneopptak og ulike forventninger til 

stratifiseringen av disse summene. Etter dette vil jeg presentere en hypotese som adresserer 

betydningen av sosial bakgrunn over ulike livsfaser og til sist en som omhandler betydningen 

av familieformuer.  

De to første hypotesene er utviklet for å besvare det fundamentale spørsmålet «hvem 

låner mest»? Med utgangspunkt i Bourdieus flerdimensjonale klasseforståelse er det utviklet 

to hypoteser for å adressere dette spørsmålet:  

H1: Personer med bakgrunn fra, eller posisjon i, overklassene vil ha det største 

låneopptaket.  

H2: Personer med bakgrunn fra, eller posisjon i, de økonomiske fraksjonene vil ha et 

større låneopptak enn de som er i samme vertikale posisjon.  

Hypotese H1 adresserer en antagelse om forskjell i låneopptak basert på 

kapitalvolum23, altså en vertikal stratifisering. Dette gjelder både med tanke på 

klassebakgrunn og egen klasseposisjon. Hypotesen kan sies å være «endimensjonal», i den 

forstand at det ikke skilles mellom de ulike kapitalformene. Dette kapitlets 

litteraturgjennomgang har flere steder indikert at en slik stratifisering er plausibel. 

Eksempelvis er det tidligere observert en sammenhengen mellom inntekt og gjeld 

(Finanstilsynet, 2016, p. 57; Vatne, 2008, p. 8). Å ha tilknytning til en lav klasseposisjon 

innebærer å ha få tilgjengelige ressurser omkring seg, noe som gjør det vanskelig å kunne 

aggregere et stort låneopptak. Tilsvarende argumentasjon er gjeldende for personer med 

tilknytning til overklassen, hvor flere tilgjengelige ressurser gjør det mulig å lettere anskaffe 

lån. Det kan godt tenkes at personer med få ressurser ønsker å øke sine lånemengder, jf. 

                                                 
23 Forstått som total mengde kapital. Uavhengig av et skille mellom kulturell, økonomisk og sosial.  
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(Lysgaard & Schneider, 1953; Sørensen, 2000; Webley & Nyhus, 2013), men er ikke i en 

posisjon hvor dette kan la seg praktisk gjennomføre. 

H2 adresserer antagelsen om stratifisering på bakgrunn av kapitalsammensetting, altså 

horisontale forskjeller. Hypotesen er flerdimensjonal, det antas at ulike kapitalformer vil 

påvirke størrelsen på låneopptak24. I følge Bourdieu er en viktig distinksjon mellom aktører 

som baserer posisjonene sine på enten kulturell, eller økonomisk kapital (Bourdieu, 1984). På 

grunn av dette er det tenkelig at personer med bakgrunner preget av økonomisk kapital også 

vil være tilbøyelige til å utføre handlinger som er markedsrettede. Tilsvarende vil de med en 

bakgrunn preget av kulturell kapital utføre handlinger som er moralsk rettede (Lamont, 1992). 

Det er særlig tre poenger fra dette kapitlet som støtter en slik påstand: Den normative 

formuemekanismen (Hällsten & Pfeffer, 2017, p. 11), de to idealtypiske husholdningstypene 

(Reifner, 2003) og begrepet standardpakker (Riesman & Roseborough, 1955).  

Den normative formuemekanismen gir grunnlag for å anta at personer med bakgrunner 

preget av økonomisk kapital også vil ha markedsrettede holdninger, da som et ledd i familiens 

forsøk på reproduksjon av makt og privilegier. Tilsvarende kan også sies om investerings- og 

pengestrømshusholdninger. Det er tenkelig at personer som har vokst opp i miljøer med et 

fokus på eksempelvis økonomiske investeringer også vil forsøke å benytte seg av slike 

strategier senere i livet. Standardpakkebegrepet er relevant grunnet ideen om at ulike 

forbruksholdninger også reproduseres i familien25. Ved bruk av begrepet er det tenkelig at 

personer fra økonomiske bakgrunner ikke bare vil forsøke å investere for å sikre velferd, men 

også vil aktivt søke etter økonomiske symboler assosiert med deres klassebakgrunn og miljøet 

rundt dem. Disse tre poengene kan ansees som kulturell kapital i bred betydning (Lareau & 

Weininger, 2003, p. 588), i den forstand at det tenkes aktører er formet av deres posisjon 

innenfor et stratifiseringssystem og således har ulike antagelser og kunnskap om hva 

låneopptak innebærer.  

H3: Effektene av sosial bakgrunn for eget låneopptak vil være sterkest i aldre assosiert 

med etableringsfasen. 

                                                 
24 Forholdet mellom type og mengde kapital er også utforsket i andre norske Bourdieu-inspirerte studier. 

Eksempelvis viser (M. Flemmen, Jarness, & Rosenlund, 2018; Hansen, 2002) at forskjeller i type og 

sammensetning i kapital påvirker livsstil og etableringsmønstre. 
25 Et poeng som også ble presentert i forbindelse med livsfaselitteraturen (Brusdal & Lavik, 2011, p. 59; Fekjær, 

2000, p. 13). 
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Gjennomgående har dette kapitlet påpekt at det største behovet for å øke låneopptak er 

i aldre assosiert med etableringsfasen. Dette er grunnet fasens store utgifter, kombinert med 

reduserte inntekter, jf. (Boye, 2008, pp. 531 - 532; Houle, 2014, pp. 461 - 462; Lavik et al., 

2014; Vatne et al., 2014). Basert på de nevnte forskningsarbeidene kan en gjøre noen 

antagelser vedrørende betydningen av klassebakgrunn. Hvis etableringsfasen kjennetegnes av 

store investeringer som får konsekvenser senere i livet og at personer på grunn av dette har et 

økt behov for låneopptak, bør foreldrenes klasseposisjon has størst betydning i denne 

perioden. To argumenter kan fremsettes i den forbindelse, et økonomisk og et kulturelt.  

Av en økonomisk art er det tenkelig at personer vil være mest avhengige av sine 

foreldres hjelp i denne perioden, eksempelvis i form av økonomisk støtte som kan sikre 

kredittverdighet og sørge for at nødvendige investeringer blir gjennomført (Sandlie & 

Gulbrandsen, 2015, pp. 78 - 79). Det kulturelle argumentet henger sammen med overføring av 

kunnskap (Brusdal, 2013, pp. 45 - 46). I likhet med det økonomiske argumentet er det 

tenkelig at barna har mest behov for foreldrenes kunnskaper i perioder preget av stor 

omstilling. I tillegg kan det tenkes at kunnskapen som overføres fra foreldre til barn er bedre 

jo yngre foreldrene er. Dette er fordi økonomisk kunnskap kan ansees som en «ferskvare», i 

den forstand at foreldrenes kunnskap neppe vil være like relevant når de befinner seg sent i 

livet. Grunnet foreldet kunnskap om det økonomiske feltets muligheter.  

H4: Størrelsen på foreldrenes formue vil være positivt assosiert med eget låneopptak i 

etableringsfasen og avta i de senere fasene.  

Oppgavens siste hypotese er utformet med utgangspunkt i de tre formuemekanismene 

som ble presentert i delkapittel 2.2.4. På denne måten er det et forsøk på å bevege seg fra de 

generelle klasseperspektivene til å undersøke mer spesifikke mekanismer. De tre 

mekanismene gir ulike forventninger knyttet til hva en kan forvente av sammenhengen 

mellom foreldres formuer og eget låneopptak, samt hvordan dette kan variere over livsfaser. 

Blant personer i etableringsfasen er det flere ulike måter foreldrenes formuer kan ha 

innvirkning. På den ene siden er det tenkelig at familieformuer kan substituere låneopptak 

gjennom kjøpsmekanismen og medføre at å oppta gjeld er unødvendig. Samtidig er det også 

tenkelig at den nevnte mekanismen kan gjøre det mulig å opparbeide seg et større låneopptak 

enn det ville vært mulig gjennom egne inntekter, ved å inngå som egenkapital til boligkjøp, 
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eller for å investere osv. Særlig poenget knyttet til investering samsvarer med de kulturelle 

forventningene knyttet til den normative mekanismen.  

Det er også øvrige poenger fra litteraturgjennomgangen som gjør det tenkelig at det er 

en positiv assosiasjon mellom de nevnte variablene i etableringsfasen. Som (Spilerman, 2000, 

p. 517) påpeker gir foreldres økonomiske situasjon personer en ide om hvordan deres 

økonomiske fremtid vil se ut, eksempelvis gjennom en viss størrelse på arv. En slik antagelse 

har støtte i forsikringsmekanismen, i den forstand at store familieformuer gjør det mulig å ta 

risiko når en er ung. I tillegg er det tenkelig at mesteparten av familieformuer ikke blir 

tilgjengelig før etter at foreldre har gått bort. På grunn av dette er det lite trolig at det foreldres 

formuer kan være et helhetlig substitutt for lånemarkedet mens de fortsatt lever, med unntak 

av de aller rikeste. 

Drøftingen over danner grunnlag for følgende forventninger: Det forventes at 

foreldrenes formuer vil sikre likviditet i etableringsfasen (kjøpsmekanismen), medføre større 

mulighet for å kunne ta risiko (forsikringsmekanismen) og skape markedsrettede holdninger 

(den normative mekanismen). På grunn av dette forventes det at assosiasjonen er positiv. I de 

senere livsfasene forventes det at avkastningen fra forsikringsmekanismen realiseres og 

foreldrenes formuer dermed vil ha en negativ assosiasjon med eget låneopptak, grunnet den 

nye tilgangen på likvid kapital medfører at benyttelse av lånemarkedet er overflødig 

(kjøpsmekanismen).  

Alle hypoteser har tilhørende nullhypoteser om at det er ingen sammenheng.  
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3 Data og Metode 

Målet med dette kapittelet er å redegjøre for det empiriske materialet som skal besvare 

forskningsspørsmålet og hypotesene. Kapitlet er tredelt, i den første delen vil jeg forklare hva 

registerdata er og hvilke fordeler et slikt materiale kan ha innenfor samfunnsforskning. I den 

andre delen vil jeg utdype den tekniske operasjonaliseringen av sosial bakgrunn og egen 

posisjon med bruk av klasseskjemaet «Oslo registerklasseskjema» (ORDC). Etter dette vil jeg 

beskrive operasjonaliseringen av de øvrige variablene, samt presentere deskriptiv statistikk 

for utvalget. Den tredje delen vil være en gjennomgang av hvilke omkodinger som er blitt 

utført for de metriske variablene. Til sist vil jeg presentere den statistiske metoden som 

benyttes i oppgaven, multippel regresjonsanalyse, og oppgavens forskningsstrategi. 

3.1.1 Direkte og indirekte effekter 

Før en går videre bør det gjøres noen korte bemerkninger knyttet til hva uttrykk som 

«effekten av sosial bakgrunn» betyr (jf. Hypotese H3). Innenfor empirisk forskning er det 

vanlig blant sosiologer å undersøke sosial stratifisering ved å skille mellom aktørers tilskrevne 

og opparbeidede egenskaper, også kjent som direkte og indirekte effekter. En direkte effekt er 

en statistisk sammenheng mellom aktørers sosiale bakgrunn (i denne oppgaven foreldrenes 

klasseposisjon) og den situasjonen de befinner seg i (her størrelsen på deres låneopptak), som 

ikke er mediert av andre variabler som: egen utdannelse, yrke, inntekt osv. Sammenhenger 

som går gjennom de nevnte medierende variablene omtales ofte som indirekte og de øvrige 

omtales som direkte effekter (Hjellbrekke & Korsnes, 2006, p. 37).   

3.1.2 Utvalg og datagrunnlag 

Datamaterialet som benyttes i denne oppgaven er av typen registerdata. Dette er data 

som inneholder informasjon om hele Norges befolkning og er sammensatt av flere norske 

offentlige registre26. Mer spesifikt inneholder datasettet informasjon om hele landets 

befolkning i 2012, født mellom 1955 og 1992. Siden denne oppgavens datagrunnlag kun 

baserer seg på ett år er det viktig å understreke at dette er en tversnittstudie og det er dermed 

ikke mulig å undersøke utvikling i låneopptak over tid. Selve datamaterialet består av 

                                                 
26 Dette datamaterialet er blitt gjort tilgjengelig gjennom prosjektet Educational Careers -- Attainment, 

Qualification and Transition to work.  



32 

 

opplysninger fra flere offentlige registre, blant annet: Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB), 

Skatteetaten, Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret mm. 

Et slikt datasett har en rekke fordeler og muligheter for samfunnsforskning. For det 

første har alle enhetene et avidentifisert personnummer, også kjent som løpenummer. Disse 

numrene gjøre det mulig å koble opplysningene i ett register til opplysninger i flere andre 

registre, samtidig som anonymitet er ivaretatt. Ved bruk av løpenumre kan en eksempelvis 

koble sammen informasjon om en persons geografiske tilhørighet, utdannelse, yrke og 

inntekt. For det andre er det mulig å koble sammen informasjon om personene med 

informasjon om andre personer, eksempelvis barn, søsken, partnere og foreldre. Således kan 

registerdata gi omfattende informasjon om både enkeltpersoner og deres nettverk. Innenfor 

sosiologisk forskning på klasse og sosial stratifisering er dette meget nyttig for å eksempelvis 

undersøke effekter av sosial bakgrunn, parformasjon og sosiale forbindelser. For det tredje 

muliggjør den store utvalgsstørrelsen at grupper som vanligvis er vanskelig å observere i 

mindre datasett blir mer tilgjengelige (Korsnes & Hansen, 2014, pp. 28 - 29). En siste fordel 

med et slikt datamateriale er at en unngår problemer som ofte forekommer ved bruk av 

surveydata, eksempelvis subjektiv feilrapportering, selvseleksjon og selektivt frafall (Skog, 

2004, pp. 99 - 109). Det er likevel ulemper med et slikt datamateriale. En svakhet er at det 

ikke inneholder noe informasjon om personenes mer subjektive dimensjoner, som 

eksempelvis holdninger og meninger27. Samtidig er det viktig å presisere at de nevnte 

svakhetene avhenger av hvilke spørsmål som stilles. I denne oppgaven er det ikke den 

subjektive opplevelsen av låneopptak som skal undersøkes, men heller hvilke valg personene 

har foretatt og hvilken sammenheng dette har med andre aktører rundt dem.   

I denne oppgavens datamateriale finnes det opplysninger om blant annet personenes 

fødselsår, kjønn, egen formue, egen inntekt, egen klasseposisjon, egen gjeld per 2012, 

foreldrenes klasseposisjon og foreldrenes formue (målt i 1993, 2002 og 2012). Totalt 

inneholder datasettet informasjon om 2 724 213 personer. Etter bearbeidelse er dette antallet 

                                                 
27 I denne oppgaven vil jeg ikke gjennomgå i detalj de potensielle ulempene og utfordringene knyttet til bruk av 

registerdata, for en utfyllende beskrivelse av disse se (Fekjær "Registerdata i praksis - ikke bare å trykke play" i 

Sellerberg & Fangen, 2011, pp. 181 - 197). 
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blitt redusert til 1 893 314 personer, da en noen av enhetene ikke innehar tilstrekkelig 

informasjon til å kunne la seg analysere28.  

3.1.3 Oslo registerklasseskjemaet 

Siden to av de sentrale uavhengige variablene i denne oppgaven, sosial bakgrunn og 

sosial posisjon, er operasjonalisert ved bruk av ORDC vil jeg her gi en teknisk gjennomgang 

av dette skjemaet. ORDC ble utviklet med formål om å utføre klasseforskning ved bruk av 

norsk registerdata (Hansen, Flemmen, & Andersen, 2009, p. 3). Skjemaet er mye brukt 

innenfor empirisk klasseforskning i Norge om blant annet: rekrutering til overklassen 

(Flemmen, Toft, Andersen, Hansen, & Ljunggren, 2017), betydningen av familieformue 

(Hansen, 2014) og politiske holdninger (Flemmen & Haakestad, 2017). Grunnideen er hentet 

fra Bourdieus teorier hvor klasser skilles fra hverandre både horisontalt og vertikalt i henhold 

til mengde og sammensetningen av ulike former for kapital, herunder økonomisk og kulturell. 

For å plassere enhetene i klasser er det anvendt tre inndelingskriterier: yrke, type inntekt og 

mengde inntekt.  

Det førstnevnte kriteriet, yrke, er basert på hvilken type arbeid som utføres og hvilket 

utdannelsesnivå som vanligvis kreves for å utfylle posisjonen. I tillegg anvendes ytterligere 

kriterier som autonomi i yrkesutøvelsen, grad av rutiner i arbeidet som utføres, mengde 

utdannelse som kreves osv. De offentlige registrenes yrkestitler gir svært detaljerte 

beskrivelser av de delene av befolkningen som er lønnstagere. Til tross for dette er ikke denne 

informasjonen tilstrekkelig til å kunne identifisere eiendomsbesittere og selvstendig 

næringsdrivende, noe en ville finne innenfor de økonomiske fraksjonene. Dette er fordi en del 

personer i slike posisjoner ikke er registrert med yrker, men kan likevel ha store nærings- og 

kapitalinntekter. Derfor differensieres klassene ytterligere ved bruk av egen inntekt. Personer 

med den høyeste inntekten plasseres i den økonomiske overklassen, sammen med 

eksempelvis administrerende direktører og konsernsjefer. Tilsvarende vil de med middels 

inntekt plasseres i den økonomiske øvre middelklassen osv. I tillegg er to ytterligere klasser 

operasjonalisert med utgangspunkt i deres inntekt, disse er personer i primærnæringene og de 

som lever på overføringer på velferdsstaten. Den førstnevnte klassen har mer enn halvparten 

av sin inntekt fra jordbruk, fiske, eller skogbruk, mens den sistnevnte klassen har sin 

                                                 
28 Eksempelvis var det ca. 413 152 personer som hadde «missing» på kjønnsvariabelen, 181 669 som det ikke 

var mulig å gi en klasseposisjon i henhold til skjemaet og 228 202 med manglende informasjon om foreldrenes 

klasseposisjon i året 1980.  
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hovedinntekt fra ulike former for stønader, eksempelvis sosialhjelp (Korsnes & Hansen, 2014, 

pp. 26 - 29).  

Kombinasjonen av ORDC-skjemaet og registerdata er dermed velegnet for å besvare 

denne oppgavens forskningsspørsmål: «hvilken betydning sosial bakgrunn og klasse har for 

eget låneopptak over ulike livsfaser?» Ved bruk av det nevnte skjemaet og det foreliggende 

datamaterialet har en mulighet til å favne bredere og samtidig mer nøyaktig enn med lignende 

klasseskjema som kun operasjonaliserer sosial klasse gjennom yrkestitler. Eksempelvis 

påpeker Rosemary Crompton et hovedproblem ved å utelukkende operasjonalisere klasse 

gjennom yrker: viktig informasjon om kapital- og eiendomsbesittelse kan hurtig «falle ut av 

syne» (Crompton, 1998, pp. 56 - 57).  

Det er dermed verdt å fremheve at det ikke er enhetenes subjektive klassetilhørighet 

som er avgjørende for hvilken klasseposisjon de tildeles, men hvilken yrkestittel, mengde 

inntekt og type inntekt de er oppført med. Dette fører til at ORDC-skjemaet operasjonaliserer 

klasse annerledes enn det en finner hos Bourdieu selv (Bourdieu, 1984, p. 260) og en rekke 

forskningsarbeider inspirert av hans ideer (Ellersgaard, Larsen, & Munk, 2013; Rankin, Ergin, 

& Gökşen, 2014). I de siterte studiene er det hovedsakelig benyttet surveydata og 

korrespondanseanalyse. Likevel ivaretar ORDC Bourdieus skjematiske fremstilling av 

enhetenes posisjon i det «sosiale rom» og det er således mulig å skille klasseposisjonene fra 

hverandre. Det må også påpekes at klasseposisjoner i ORDC er analytiske kategorier. Dette 

innebærer at de er ment for å kunne samle personer i posisjoner som er like hverandre med 

tanke på sammensetning og mengde kapital. Posisjonene er dermed ikke utformet for å 

beskrive subjektiv klasseidentifisering (Hodge & Treiman, 1968). Ei heller for å analysere 

interessekamp, som en kan finne i det Erik Olin Wright beskriver som forenklede former for 

marxistiske klasseanalyse (Wright, 2005a, p. 12). 

Figur 3.1 viser ORDC-skjemaet med utvalgte yrkeseksempler. Som vi ser 

representeres type kapital horisontalt, fra kulturell kapital på venstre side til økonomisk 

kapital på høyre side. Vertikalt er mengde kapital representert, hvor de med størst 

kapitalmengde er øverst, mens de med lavest kapitalmengde er nederst. På grunn av dette er 

det sosiale rommet delt inn i 7 vertikale og 3 horisontale nivåer. Hvor den vertikale 

inndelingen består av: Overklasse, øvre middelklasse, nedre middelklasse, to 

arbeiderklassenivåer (faglært og ufaglært), primærnæring og trygdede/overføringsmottagere. 

Den horisontale inndelingen består av de tre fraksjonene: Kulturelle, profesjonelle og 
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økonomiske klasser. En slik inndeling gir muligheter til å se på kontraster mellom de ulike 

klassene, med eksempelvis den økonomiske overklassen øverst til høyre, den kulturelle nedre 

middelklassen i midten til venstre og de som lever på overføringer fra velferdsstaten nederst i 

figuren. 

Figur 3.1- ORDC-kategoriene, med eksempler på yrker 

Kulturell kapital +  Økonomisk kapital + 
  

Overklasse29 

 

Kulturell overklasse: 

Professorer, kunstnere, 

forlagsredaktører, musikere, 

skuespillere osv. 

Profesjonsoverklasse: 

Leger, tannleger, politikere, 

sivilingeniører, dommere, psykologer 

osv. 

Økonomisk: 

Styreledere, sjefer og ledere i privat 

sektor, finansmeglere. Topp 10% i 

inntektsfordelingen i «økonomi»-

fraksjonen. 

 

 

 Middelklasse  

Kulturell øvre middelklasse: 

Adjunkter, spesiallærere, bibliotekarer, 

forelesere, journalister. 

Øvre profesjonsmiddelklasse 

Konsulenter, ingeniører, 

spesialsykepleiere, fysioterapeuter. 

  

Økonomisk øvre middelklasse 

Samme type yrker som i den 

økonomiske overklassen. De neste 40% 

i inntektsfordelingen i «økonomi»-

fraksjonen. 

 

Kulturell nedre middelklasse: 

Lærere, grunnskolelærere, 

barnevernspedagoger, sosialarbeidere.  

Nedre profesjonsmiddelklasse: 

Sykepleiere, førstesekretærer, kokker, 

maskinister.  

Økonomisk nedre middelklasse: 

Samme type yrker som i den 

økonomiske overklassen. De nederste 

50% i inntektsfordelingen i «økonomi»-

fraksjonen. 

  

Arbeiderklasse 

 

 

 

Faglært arbeiderklasse: 

Hjelpepleiere, miljøterapeuter, 

elektrikere. 

 

 

 Ufaglærte og delvis faglært 

arbeiderklasse: 

Assistenter, renholdere, sjåfører, 

kelnere.  

 

  

Primærnæring 

 

 Bønder, fiskere og skogsarbeidere. 

Større inntekt fra primærnæring enn fra 

lønns- og kapitalinntekt.  

 

 

 Overføringer: 

Større overføringer enn personlig 

inntekt.   

 

 

Kulturell kapital -  Økonomisk kapital - 

 

                                                 
29 I denne oppgaven benyttes begrepet «overklasse» fremfor «elite» siden klasseanalyse innebærer å knytte 

bestemte empiriske mønstre til grunnleggende sider ved hvordan samfunnet er organisert. I tråd med (M. 

Flemmen, 2009, p. 496). 
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3.1.4 Deskriptiv statistikk og operasjonalisering av variabler  

 Jeg vil i denne delen gjennomgå operasjonaliseringen av oppgavens sentrale variabler. 

Dette gjennomføres ved å først redegjøre for operasjonalisering av klassebakgrunn og 

klasseposisjon. Etter dette vil variabelen for gjeld bli gjennomgått. Til sist vil 

operasjonaliseringen av de øvrige kontrollvariablene bemerkes. Figur 3.2 viser deskriptiv 

statistikk for de kategoriske variablene i utvalget, figur 3.3 viser tilsvarende for de metriske.  
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Tabell 3.2 - Deskriptiv statistikk, kategoriske variabler 

Variabel % 

Klassebakgrunn  

Kulturell overklasse 1.93 

Profesjonsoverklasse 5.31 

Økonomisk overklasse 2.18 

Kulturell øvre middelklasse 5.12 

Profesjon øvre middelklasse 12.99 

Økonomisk øvre middelklasse 8.39 

Kulturell nedre middelklasse 2.52 

Professional nedre middelklasse 12.56 

Økonomisk nedre middelklasse 8.03 

Faglærte arbeidere 18.72 

Ufaglærte arbeidere 20.17 

Primærnæring 2.07 

Total 100 

Klasseposisjon  

Kulturell overklasse 1.26 

Profesjonsoverklasse 3.06 

Økonomisk overklasse 1.38 

Kulturell øvre middelklasse 5.08 

Profesjon øvre middelklasse 12.39 

Økonomisk øvre middelklasse 5.74 

Kulturell nedre middelklasse 2.69 

Professional nedre middelklasse 10.01 

Økonomisk nedre middelklasse 6.99 

Faglærte arbeidere 17.83 

Ufaglærte arbeidere 20.58 

Primærnæring 1.09 

Overføring 11.89 

Total 100 

Sentralitet  

Sentralitetsnivå 0 8.8 

Sentralitetsnivå 1 6.6 

Sentralitetsnivå 2 16.6 

Sentralitetsnivå 3 46.6 

Stor-Oslo 21.4 

Total 100 

Aldersgrupper  

35 – 39 38,2 

45 – 49 41,5 

55 – 57 20,3 

Total 100 

Utdannelse  

Grunnskole 5.73 

Videregående skole 57.7 

Universitet, lavere grad 27.06 

Universitet, høyere grad 8.85 

PhD 0.66 

Total 100 

Kjønn  

Kvinner 48.1 

Menn 51.9 

Total 100 

  

Antall observasjoner 1 893 314 
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Tabell 3.3 - Deskriptiv statistikk, metriske variabler 

Variabelnavn 

 

Gjennomsnitt Median Standardavvik Min. Max. 

Gjeld 776 795.4 213 000 1 354 851 0 360 177 000 

Personinntekt fra lønn 401 063.6 387 000 325 176.4 0 101 474 000 

Personinntekt fra fiske 

og fangst 

1 580.35 0 32 169.82 0 3 411 000 

Personinntekt fra annen 

næring 

19 914.26 0 126 022.8 0 38 019 000 

Kapitalinntekter 20 365.1 1000 333 115.1 -15 571 000 150 760 000 

       

Foreldres formue 1993 103 703.8 44 000 2 661 298 -137 000 000 1 600 000 000 

Foreldres formue 2002 397 991.2 200 000 4 510 281 -284 000 000 1 610 000 000 

Foreldres formue 2012 1 043 967 484 000 9 396 590 -178 000 000 3 950 000 000 

      

Antall observasjoner     1 945 622 

 

 

3.1.5 Klassebakgrunn og klasseposisjon 

Klassebakgrunn er en av de mest sentrale variablene i denne oppgaven. Dette er fordi 

den er fundamental for å kunne besvare forskningsspørsmålet og gir informasjon om grad 

sosial reproduksjon og mobilitet. Operasjonaliseringen er utført med utgangspunkt i to 

variabler: foreldrenes klasseposisjon i 1980 og 2005. Begge variablene er operasjonalisert ved 

å velge den høyeste klasseposisjonen til enten mor eller far i det nevnte måleåret.  

I tillegg er variabelen økonomisk dominant, det innebærer at i tilfeller hvor begge 

foreldre har en lik vertikal posisjon vil den økonomiske posisjonen velges fremfor den 

kulturelle og profesjonelle. Mer spesifikt er dette gjort ved å konstruere en ny variabel som 

viser foreldrenes høyeste klasseposisjon i enten 1980, eller 200530. Variabelen er 

operasjonalisert slik av både praktiske og teoretiske hensyn. Det er eksempelvis tenkelig at en 

av foreldrene befant seg i den faglærte arbeiderklassen i året 1980, men 25 år senere er 

hun/han i en pensjonisttilværelse. Hvis en kun hadde tatt utgangspunkt i posisjonen fra 2005 

ville det tidligere medlemmet av den faglærte arbeiderklassen blitt kategorisert som å leve på 

overføringer fra velferdsstaten, noe som ville vært en kategori basert på en livsfasespesifikk 

posisjon. Foreldrenes eksakte posisjon i 2005 ville dermed blitt noe misvisende. Det er trolig 

at kunnskap og øvrige ressurser som foreldrene har ervervet gjennom utdannings- og yrkesliv 

har en større betydning for deres barn enn de spesifikke kunnskapen og ressursene som preger 

den nevnte pensjonisttilværelsen (Jonsson, Grusky, Carlo, & Pollak, 2011). Et lignende 

                                                 
30 For å sikre overførbarhet er også den kombinerte variabelen økonomisk dominant.  
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problem ville oppstått ved å kun undersøke foreldrenes posisjon i 1980. Det er tenkelig at 

foreldrene til de yngre personene datamaterialet i 1980 ikke var i et ansettelsesforhold som 

reflekterer den posisjonen de fikk etter å ha fått barn. Som det ble illustrert i kapittel 2.1.2 er 

det trolig at karrieremuligheter bedrer seg etter hvert som en blir eldre (Boye, 2008, pp. 531 - 

532). Variablene for klassebakgrunn er kodet som dummy-variabler, det vil si dikotome 

variabler som indikerer om et kjennetegn er til stede eller ikke. For variabelen som angir 

klassebakgrunn innebærer dette at den er kodet for å vise om en person har bakgrunn fra en 

gitt klasse, eller ikke (Skog, 2004, pp. 313 - 314). I analysene er referansegruppen den 

ufaglærte arbeiderklassen. I tabell 3.2 er det oppgitt deskriptiv statistikk som viser fordelingen 

av de ulike klassebakgrunnene i utvalget.  

I likhet med variabelen for klassebakgrunn er variabelen for klasseposisjon, utarbeidet 

etter kriteriene fra ORDC-skjemaet. Siden denne variabelen er operasjonalisert meget likt som 

den forrige vil jeg av plasshensyn ikke detaljert gjennomgå dette her. Det må likevel påpekes 

at denne variabelen viser klasseposisjon for året 2012 og er ikke sammensatt av ulike 

måletidspunkter, slik det ble gjennomført med variabelen for klassebakgrunn..  

3.1.6 Avhengig variabel: gjeld 

Variabelen for gjeld (jf. Tabell 3.3) er oppgitt i hele kroner og viser total gjeld per 

31.12.2012. Gjennomsnittet forteller hvor mye gjeld hver enhet ville hatt dersom den totale 

gjeldssummen var likt fordelt på hver enhet i utvalget. Medianen viser gjeldsmengden til den 

midtre enheten, når vi deler den rangerte fordelingen i to like store deler. Dette betyr at 

halvparten av enhetene i utvalget har mer enn 213 000 kroner i gjeld og halvparten har 

mindre. Standardavviket er et mål for spredningen i utvalget og gir den gjennomsnittlige 

avstanden fra gjennomsnittet.  

Disse tre målene forteller oss at det er en stor variasjon i låneopptak i utvalget. Vi kan 

se dette på det store standardavviket (1 354 851) og fordi gjennomsnittet (776 795.4) er mer 

enn tre ganger så stort som medianen (213 000). På grunn av dette er det i analysene viktig å 

ta høyde for at de ekstreme verdiene kan påvirke resultatene, da få personer med veldig mye 

gjeld kan påvirke de gjennomsnittlige gjeldsverdiene for de ulike klassebakgrunnene og 

posisjonene. For å ta høyde for dette er variabelen for gjeld delt inn i persentiler. Siden det 

kun blir presentert deskriptiv statistikk i denne delen, og dette er gjort for alle de metriske 
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variablene i denne oppgaven, vil en detaljert beskrivelse av dette bli ikke bli gjennomgått her. 

Leseren bes derfor om å ha disse utfordringene in mente.  

3.1.7 Øvrige kontrollvariabler  

 For å undersøke sammenhengen mellom klassebakgrunn, klasseposisjon, livsfaser og 

låneopptak vil jeg benytte et sett med kontrollvariabler. Disse er valgt ut på tre grunnlag: For 

det første er det tenkelig at de kan påvirke behovet for et økt låneopptak, dette er særlig viktig 

for variablene sentralitet og alder. For det andre er det tenkelig at de kan muliggjøre størrelsen 

på låneopptak, av særlig relevans er variablene for inntekt og foreldrenes formue. Som nevnt i 

kapittel 1.1.2 er ikke tilgangen på lån jevnt fordelt i samfunnet og eksempelvis innenfor 

boligmarkedet kreves det økonomisk kapital for å kunne anskaffe dette. Den siste grunnen er 

at en operasjonalisering av sosial klasse ved bruk av ORDC medfører at en kan miste oversikt 

over hva som påvirker den avhengige variabelen. Hvis en kun kontrollerte for egen 

klasseposisjon kunne dette medføre at en går glipp av nyanser i analysene, eksempelvis 

betydning av egen inntekt og utdannelse. På grunn av dette vil det være hensiktsmessig å 

undersøke effekten av disse variablene isolert før egen klasseposisjon innføres som en egen 

kontrollvariabel. Det er også flere grunner til at disse kontrollvariablene er valgt ut, men de 

tre poengene er fremhevet på grunn av deres direkte relevans for denne oppgaven.  

Sentralitet 

I kapittel 1.1.2 ble det gjort en bemerkning om at store deler av boligprisveksten hadde 

skjedd i såkalte pressområder (SSB, 2018a). På grunn av dette vil det være nødvendig å 

kontrollere for de ulike geografiske bostedene i Norge. I datamaterialet er det mulig å 

innhente opplysninger om personenes bostedskommune i 2012. Selve variabelen for 

sentralitet er operasjonalisert med utgangspunkt i SSBs (Statistisk Sentralbyrå) «Standard for 

sentralitet» fra 2008 (SSB, 2008). Grunnen til at versjonen fra 2008 er valgt fremfor den aller 

nyeste er av hensyn til eventuelle kommunesammenslåinger og andre endringer som ble 

gjennomført etter 2012. 

 Med sentralitet menes det en kommunes geografiske beliggenhet i forhold til ulike 

tettsteder. SSBs «Standard for sentralitet» deler kommuner inn i fire hovednivåer: sentralitet 

3, sentralitet 2, sentralitet 1 og sentralitet 0. Sentralitet 3 er kommuner som fungerer enten 

som et landssenter, eller befolkningstyngdepunktet ligger innenfor 75 minutters reisetid med 



41 

 

personbil fra et landssenter. Sentralitet 2 er kommuner som omfatter et landssenter med 

minimum 15 000 innbyggere, eller befinner seg i 60 minutters reisetid fra et slikt landssenters 

sentrum. Sentralitet 1 omfatter kommuner med et tettsted med folketall på mellom 5 000 og 

15 000 innbyggere, eller som befinner seg med en reisevei på 45 minutters reisetid fra 

tettstedets sentrum. Sentralitet 0 er de øvrige kommunene som ikke oppfyller noen av disse 

kriteriene. Hvis en kommune oppfyller kriteriene til flere av nivåene velges det høyeste 

(Brunborg, 2009). I tillegg til operasjonaliseringen som er hentet fra SSB har jeg i denne 

oppgaven valgt å inkludere et siste nivå for å kunne spesifikt undersøke betydningen av å bo i 

Stor-Oslo. Dette nivået består, i tillegg til Oslo, av følgende kommuner: Ski, Oppegård, 

Bærum, Asker, Sørum, Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal og Røyken. Disse 

kommunene er valgt ut fra SSBs tabell for «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter 

kommune. 1 Januar 2011» (SSB, 2011).  

Alle verdiene i variabelen for sentralitet er gjensidig utelukkende, dette betyr at det 

ikke er noen overlapp mellom dem. I selve analysene vil hver verdi bli kodet som dummy-

variabler, da disse er kvalitative verdier og ikke kan rangeres. Referansegruppen vil i 

analysene være sentralitetsnivå 0, kommuner som ikke oppfyller noen av de nevnte 

sentralitetskriteriene  

Alder 

Som tidligere nevnt består denne oppgavens datamateriale av personer født mellom 

1955 og 1992, som gir en spredning i alder på 37 år. Registreringsåret var 2012, de yngste 

personene er dermed 20 og de eldste 57 år. Under analysene vil jeg benytte både egen alder 

og et annengradsledd for alder. Sistnevnte er valgt for å undersøke eventuelle kurvlineære 

sammenhenger mellom egen alder og låneopptak. I tråd med (Hansen, 2012, p. 220) vil jeg i 

tillegg  utføre separate analyser av utvalgte aldersgrupper. Dette er for å kunne belyse de 

livsfasespesifikke karakteristikkene knyttet til eget låneopptak, utover det å kun analysere 

alder som en kontrollvariabel. Jeg har valgt å dele enhetene inn i 3 gjensidig utelukkende 

aldersgrupper: 35 – 39 år, 45 – 49 år, og 55 – 57 år.  

Valget av disse aldersgruppene er utført med utgangspunkt i den tidligere forskningen. 

I delkapittel 2.1.4 ble det påpekt at det i Norge har skjedd en endring over tid, hvor aktører i 

større grad utsetter etableringsfasen og det er dermed tenkelig at de også øker sine låneopptak 

senere i livet (Brusdal, 2013, p. 13; Vatne et al., 2014, p. 13) . Den nedre aldersgruppen 35 – 
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39 år er derfor valgt for å sikre en viss form for stabilitet i analysene, det er eksempelvis 

tenkelig at denne aldersgruppen vil være mer preget av homogenitet enn i aldrene 25 – 34. I 

den forstand at de fleste er ferdige med studietiden og etablerte innenfor yrkeslivet. De øvrige 

aldersgruppene er valgt for å kunne analysere personene i de midtre og sene delene av 

potensielle yrkeskarrierer.  

Inntekt 

 Som nevnt i kapittel 1.1.2 er en stor del av den norske gjeldsmengden bundet opp i 

egen bolig og det er derfor viktig å kontrollere for egen inntekt. Det eksisterer egne forskrifter 

og retningslinjer for hvor mye det er mulig å låne i forhold til inntekt (Finanstilsynet, 2011) 

og således spiller denne variabelen en vesentlig rolle for å kunne realisere et gitt låneopptak. 

Jeg har valgt å benytte et bredt31 inntektsmål i denne oppgaven. Alle summene er for året 

2012. Et bredt inntektsmålet er valgt fremfor et smalt fordi mange oppnår næringsinntekt som 

selvstendig næringsdrivende, eller øvrige inntekter: eksempelvis utbytte som medeiere i 

aksjeselskap. Å utelukkende analysere personinntekt fra lønn kan derfor gi et skjevt bilde av 

inntekter, særlig blant personer i de økonomiske fraksjonene (Hansen, 2001). 

Variabelen for inntekt satt sammen av fire inntektsmål (jf. Tabell 3.3): personinntekt 

fra lønn, personinntekt fra fiske og fangst, personinntekt fra annen næring og kapitalinntekter. 

Denne oppgavens førstnevnte inntektsmål, personinntekt fra lønn, omfatter lønn for utført 

arbeid og andre pensjonsgivende stønader (Epland & Kirkeberg, 2001, p. 40). Det andre 

målet, personinntekt fra fiske og fangst, er beregnet inntekt som tilskrives eierens 

arbeidsinnsats i fiskerinæringen (SSB, 2018d). Personinntekt fra annen næring er et 

inntektsmål som var nytt i 2012. Tidligere (tom 2011) var dette begeregnet inntekt som 

tilskrives eierens arbeidsinnsats i næring utenom primærnæringene. Fra og med 2012 

inkluderer dette målet også personinntekt fra jord, skog og gartneri (SSB, 2018c). Det siste 

målet, kapitalinntekter, omfatter renteinntekter, realisasjonsgevinster minus realisasjonstap, 

aksjeutbytte og andre kapitalinntekter i løpet av 2012 (Steinkellner, 2003, p. 40).  

 

                                                 
31 Under analysearbeidet er det også testet for øvrige inntektsmål, både brede og smale. Da disse ikke hadde en 

substansiell betydning for resultatene som fremlegges i analysen er disse utelatt og kan gis etter ønske fra 

leseren.  
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Utdannelse 

I analysene er egen høyest fullførte utdannelse utarbeidet som en egen 

kontrollvariabel. Dette er for å få et separat inntrykk av utdannelsens betydning før egen 

klasseposisjon innføres i modellene. I likhet med flertallet av oppgavens variabler er 

utdannelse målt i 2012, de som mangler en registrert utdannelse er utelatt fra analysene. I 

datamaterialet er klassifiseringen av høyest fullførte utdannelse utført ved bruk av SSBs 

«Norsk standard for utdanningsgruppering», også kjent som NUS-koder (Barrabés & Østli, 

2015). Dette er registrerte utdannelseskoder som varierer fra 0 – 8 og gir informasjon om 

utdannelsens lengde og type. Da jeg ikke er interessert i effekten av spesifikke 

utdannelsesretninger har jeg valgt å dele fullført utdannelse i fem kategorier: Grunnskole, 

videregående skole, universitets- og høgskoleutdanning (lavere grad), universitets- og 

høgskoleutdanning (høyere grad) og forskerutdanning. I analysene er disse kodet som 

dummy-variabler og gir dermed informasjon om en person er har den gitte kategorien som sin 

høyest fullførte utdannelse, eller ikke. Referansegruppen vil være grunnskoleutdanning.  

Foreldres formue 

 Siden foreldrenes klasseposisjon kun er basert på deres inntekt, yrke og fullførte 

utdannelse er det utarbeidet egne variabler for deres formuer. I datamaterialet er det 

tilgjengelig informasjon om hver av foreldrenes skattepliktig nettoformuer separat og på tre 

måletidspunkter: 1993, 2002 og 2012. Skattepliktig nettoformuer vil si skattepliktig 

bruttoformue fratrukket gjeld (SSB, 2018b). 

 I tråd med tidligere forskning på feltet har jeg valgt å operasjonalisere foreldrenes 

formue ved å legge sammen mors og fars formue til en kontinuerlig variabel (Hällsten & 

Pfeffer, 2017, p. 18). Samtidig må det bemerkes at dette er gjort for hvert måletidspunkt, det 

er altså utarbeidet tre kombinerte variabler for foreldrenes formue: én for 1993, én for 2002 

og én for 2012. En alternativ fremgangsmåte kunne vært å kun benytte ett måletidspunkt 

fremfor tre. Fordelen ved å operasjonalisere på tre tidspunkter er at det gir en bedre indikasjon 

for betydningen av foreldres formue over de ulike aldersgruppene. Som tidligere nevnt er det 

en stor spredning i alder og i likhet med foreldrenes klassebakgrunn vil det være ugunstig å 

kun ta utgangspunkt i ett måletidspunkt. Grunnen til dette er eksempelvis at flere av 

foreldrene kan være døde blant personene i de eldre aldersgruppene.  
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I analysene vil foreldrenes formue i 2012 brukes for å analysere personer i 

aldersgruppen 35 til 39 år, foreldres formue i 2002 for de mellom 45 og 49 år og foreldrenes 

formue i 1993 for de mellom 55 og 57 år. De ulike måletidspunktene for hver aldersgruppe er 

valgt for å gjøre enhetene så like som mulig: personer i aldersgruppen 35 – 39 år var mellom 

35 og 39 år da foreldrenes formue ble målt i 2012. Personer i aldersgruppen 45 – 49 år var 

mellom 35 og 39 år da foreldrenes formue ble målt i 2002. Tilsvarende var personer i 

aldersgruppen 55 – 57 år mellom 36 og 38 år da foreldrenes formue ble målt i 1993.  

Kjønn 

I denne oppgaven er ikke kjønn en kontrollvariabel i seg selv, da det vil utføres 

separate analyser for både kvinner og menn. Som Brusdal skriver er det viktig å skille mellom 

kvinner og menn når en studerer økonomisk atferd. Grunnen til dette er at det tradisjonelt er 

mennene som tar seg av den finansielle spørsmålene i husholdningene (Brusdal i Lavik et al., 

2014, p. 16). For å ta høyde for disse potensielle forskjellene er det derfor hensiktsmessig å 

dele utvalget etter kjønn.  

3.2 Analysemetode 

I den siste delen av dette kapitlet vil jeg presentere denne oppgavens statistiske 

metoder. Jeg vil starte med å redegjøre for multippel regresjonsanalyse. Deretter vil jeg 

gjennomgå omkodingen av de metriske variablene gjeld, inntekt og foreldres formue. Til sist 

vil jeg kort presentere de ulike regresjonsmodellene som er benyttet og oppgavens 

forskningsstrategi.  

3.2.1 Multippel regresjonsanalyse 

 For å besvare oppgavens forskningsspørsmål og hypoteser har jeg valgt å benytte 

multippel lineær regresjonsanalyse. Dette er en velegnet teknikk dersom den avhengige 

variablelen er kontinuerlig, slik som gjeld. De uavhengige variablene kan være både 

kontinuerlige og kategoriske, som egen inntekt og klassebakgrunn. Multippel 

regresjonsanalyse gjør det mulig å undersøke om sammenhengen mellom to av variablene 

egentlig skyldes andre bakenforliggende variabler, som alder, sentralitet, egen utdannelse osv. 

(Gordon, 2015, p. 166). På grunn av de mange bruksområdene er dette en av de mest brukte 

analyseteknikkene innenfor samfunnsforskning (Midtbø, 2016, p. 11).  
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 Likningen for multippel regresjon er beskrevet nedenfor:  

𝑌𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝑋1𝑖 +  𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯  𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖 +  𝜀𝑖 

 𝑌 angir verdien på den avhengige variabelen. 𝛽0 er skjæringspunktet, altså det 

betingede gjennomsnittet til 𝑌 dersom alle 𝑋 er satt til 0. 𝛽1 måler hvor mye 𝑌 endres dersom 

variabelen 𝑋1 øker med en enhet, hvis vi holder alt annet konstant. Tilsvarende måler 𝛽2 hvor 

mye 𝑌 endres dersom variabelen 𝑋2 øker med en enhet og vi holder alt annet konstant. 𝜀𝑖 er 

restleddet, det vil si effekten av alle ikke-observerte årsaksfaktorer (Gordon, 2015, pp. 167 - 

172). I presentasjonen av de empiriske resultatene vil jeg også vise til justert 𝑅2, som er et 

uttrykk hvor mye av variansen i den avhengige variabelen som skyldes de uavhengige 

variablene. Justert 𝑅2 er valgt fremfor «vanlig» 𝑅2 fordi den sistnevnte alltid vil øke når en 

legger til nye forklaringsvariabler. Ved å heller benytte justert 𝑅2 kan en ta høyde for slike 

problemer, da den reduserer antall frihetsgrader med 1 for hver nye variabel som legges til 

modellen (Gordon, 2015, p. 200). 

Selv om analyseteknikken har et stort bruksområde har den også et sett med 

begrensninger (Currit, 2002, pp. 337 - 339). For det første forutsetter metoden at forholdet 

mellom variablene er lineært, det vil si at en økning i eksempelvis alder vil gi det samme 

forventede tillegget i gjeld, uansett hvilken alder personen har. Dette er problematisk, 

eksempelvis ble det i delkapittel 2.2.3 drøftet hvordan behovet for låneopptak vil variere med 

alder. For det andre forutsetter teknikken at distribusjonene for både den avhengige og 

uavhengige variabelen er like. Den tredje forutsetningen er at ekstreme verdier kan få meget 

stor innflytelse, dette er fordi regresjonsanalyse er (enkelt sagt) en form for 

gjennomsnittsanalyse. I denne oppgaven er det tatt høyde for disse problemene gjennom 

inkludering av andregradsledd for alder og ved å dele opp analysene i ulike aldersgrupper. I 

tillegg medfører omkodingen som blir beskrevet under at foredlingen blir mer symmetrisk.  

3.2.2 Om skjevfordelingen av de metriske variablene 

Som vist i tabell 3.3 og påpekt i delkapittel 3.1.6 er de metriske variablene for gjeld, 

inntekt og formue preget av meget store standardavvik. Ekstreme verdier kan påvirke 

gjennomsnittsverdiene og således gjøre resultatene misvisende. For å ta høyde for disse 
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potensielle problemene har jeg i analysearbeidet gjennomført flere typer analyser av gjeld32. 

De første analysene hadde avhengig variabel gjeld, og de øvrige metriske variablene, i 

faktiske kroner. Under analysearbeidet kom det frem at dette var en lite gunstig 

fremgangsmåte, grunnet problemene som ble nevnt over. Etter dette ble det utført en 

logaritmisk transformasjon av variabelen gjeld. Det vil si å trunkere verdiene på en positiv, 

skjev distribusjon og trekke dem nærmere gjennomsnittet for å få en mer normal distribusjon 

(Skog, 2004, p. 241). Til tross for de positive egenskapene ble heller ikke denne 

transformasjonen beholdt. Dette er fordi logaritmisk transformasjon ekskluderer verdier som 

er negative, eller satt til 0 (Friedline, Masa, & Chowa, 2015, p. 267).  

På grunn av dette er egen gjeld, egen inntekt og de tre målene for foreldrenes formuer 

standardisert til persentiler. Dette innebærer å dele fordelingen i hundre like store deler og 

plassere de metriske skårene relativt denne fordelingen. Således er ikke persentiler det samme 

som målene i faktiske kroner, de viser heller ikke prosentvis endring. Persentiler viser heller 

den relative posisjonen i forhold til resten av gruppen. Eksempelvis vil fordelingen av 

gjeldsvariabelen variere mellom 1 og 100, en person med 1 i gjeld tilhører den nederste 

gjeldspersentilen og tilsvarende vil en med 100 tilhøre den øverste (Lutz & McGill, 2010). En 

stor fordel ved å benytte persentiler er at disse korrigerer for eventuell skjevhet i 

distribusjonen, fordi det er et relativt mål. I tillegg ekskluderes ikke verdier som er satt til 0, 

eller som er negative. På grunn av dette er det brukt innenfor forskning på sosial ulikhet, 

eksempelvis (Chetty, Hendren, Kline, & Saez, 2014; Markussen & Røed, 2017).  

3.2.3 Forskningsstrategi og analysens modeller 

Denne oppgavens forskningsstrategi er utviklet for å besvare forskningsspørsmålet 

«Hvilken betydning har sosial bakgrunn og klasse for et individs låneopptak over ulike 

livsfaser» og de fire hypotesene som ble presentert på slutten av forrige kapittel:  

H1: Personer med bakgrunn fra, eller posisjon i, overklassene vil ha det største 

låneopptaket.  

                                                 
32 Under analysearbeidet ble også det relative målet gjeldsbelastning benyttet, siden det ikke medførte noen 

substansielle forskjeller med de øvrige resultatene ble det heller valgt å bruke de faktiske gjeldssummene som 

avhengig variabel. Resultatene fra analysene med gjeldsbelastning kan gis til leseren etter ønske. 



47 

 

H2: Personer med bakgrunn fra, eller posisjon i, de økonomiske fraksjonene vil ha et 

større låneopptak enn de som er i samme vertikale posisjon.  

H3: Effektene av sosial bakgrunn for eget låneopptak vil være sterkest i aldre assosiert 

med etableringsfasen. 

H4: Størrelsen på foreldrenes formue vil være positivt assosiert med eget låneopptak i 

etableringsfasen og avta i de senere fasene. 

 For å gjennomføre dette vil det bli utviklet et sett med regresjonsmodeller med mål 

om å analysere forholdet mellom de relevante variablene. Alle modellene er utarbeidet med 

kontrollvariabelmetoden, som betyr at en tilstreber å sammenligne undergrupper av 

observasjonsenheter som er så like som mulig med hensyn til potensielle konfunderende 

variabler (Skog, 2004, pp. 44 - 45).  

De to første hypotesene (H1 og H2) vil bli analysert ved å konstruere fire modeller 

hvor alle regresjonsmodellene har gjeld i persentiler som avhengig variabel og foreldrenes 

klasse som uavhengig variabel. Modellene er utformet for å gi en trinnvis innføring av 

forklaringsvariablene. Modell nr. 1 viser sammenhengen mellom klassebakgrunn og gjeld, 

kontrollert for sentralitet og egen alder. I modell nr. 2 er disse variablene beholdt, men det er 

lagt til en øvrig kontrollvariabel i form av det brede inntektsmålet. Modell nr. 3 inneholder 

også den samme informasjonen som nr. 1 og nr. 2, men det er her lagt til en kontrollvariabel 

for egen utdannelse. Den siste hovedmodellen, modell nr. 4, er noe annerledes. Her er det lagt 

til en kontrollvariabel for egen klasseposisjon i henhold til ORDC. Av hensyn til 

multikollinearitet, at x-variablene ikke kan være perfekt korrelert (Ringdal & Wiborg, 2017, 

p. 146), er variablene for egen inntekt og utdannelse utelatt fra denne modellen. Dette er fordi 

variabelen for egen klasseposisjon inneholder både informasjon om utdannelse og inntekt.   

De to siste hypotesene (H3 og H4) vil bli analysert ved bruk av de samme modellene 

som ble presentert over, men med et sett modifikasjoner. For det første vil det bli gjort 

separate analyser for hver av de tre aldergruppene: 35 – 39 år, 45 – 49 år og 55 – 57 år. Dette 

er for å kunne analysere de aldersbestemte effektene som ble drøftet i kapittel 2. For å 

analysere betydningen av foreldrenes formue vil det også bli utviklet en siste modell, omtalt 

som modell 5. Den nevnte modellen ligner modell 4, men inneholder også variabler for 

foreldrenes formue.  
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Som det ble nevnt tidligere kommer jeg til å gjennomføre separate analyser for 

kvinner og menn, og jeg vil starte med å presentere resultatene for den sistnevnte gruppen. 

For å unngå dobbeltbehandling vil gjennomgangen av resultatene for menn være mer detaljert 

enn den for kvinner. Et potensielt problem ved å gjennomføre analysene på denne måten er at 

en kan gå glipp av relevante detaljer i det empiriske materialet. På grunn av dette vil neste 

kapittel avsluttes med en kort analyse av forskjellene mellom kvinner og menn.  
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4 Resultater 

I dette kapitlet vil jeg presentere resultatene fra oppgavens empiriske analyser. Målet 

er å gi en beskrivelse av sammenhengen mellom låneopptak, klassebakgrunn, klasseposisjon, 

livsfaser og foreldreformuer. På denne måten vil gjennomgangen gi grunnlag for å kunne 

besvare oppgavens forskningsspørsmål: «Hvilken betydning har sosial bakgrunn og klasse for 

et individs låneopptak over ulike livsfaser?». Spørsmål om hvorfor eventuelle forskjeller 

oppstår og de empiriske resultatenes implikasjoner vil bli gjennomgått i neste kapittel. Dette 

kapitlet er strukturert på følgende måte: Jeg vil starte med å presentere resultatene fra 

analysene i tråd med måten hypotesene ble fremsatt i delkapittel 2.3.1 For å gjøre resultatene 

mer tilgjengelige vil de bli presentert både grafisk og som tabeller. De første hypotesene er 

H1 og H2, som omhandler forventninger knyttet til aktørenes lånesummer:   

H1: Personer med bakgrunn fra, eller posisjon i, overklassene vil ha det største 

låneopptaket.  

H2: Personer med bakgrunn fra, eller posisjon i, de økonomiske fraksjonene vil ha et 

større låneopptak enn de som er i samme vertikale posisjon.  

Etter dette vil jeg gjennomgå hypotesene H3 og H4. Den førstnevnte hypotesen (H3) 

er valgt ut for å undersøke hva en kan forvente av variasjon over ulike livsfaser, i tråd med 

perspektivene som ble presentert i kapittel 2. Den sistnevnte hypotesen (H4) er valgt ut for å 

undersøke formuemekanismene som ble gjennomgått i delkapittel 2.2.4. De to hypotesene er 

gjengitt nedenfor:  

H3: Effektene av sosial bakgrunn for eget låneopptak vil være sterkest i aldre assosiert 

med etableringsfasen. 

H4: Størrelsen på foreldrenes formue vil være positivt assosiert med eget låneopptak i 

etableringsfasen og avta i de senere fasene.  
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4.1 Om betydningen av klassebakgrunn og 

klasseposisjon 

Et sentralt poeng i litteraturgjennomgangen i kapittel 2 var at størrelsen på låneopptak 

er antatt å være påvirket av klassebakgrunn og klasseposisjon. Hypotese H1 og H2 adresserer 

disse antagelsene. Den første hypotesen (H1) baserer seg på en ide om en vertikal 

stratifisering av låneopptak, fra den nederste delen av ORDC-klasseskjemaet til det øverste. 

På grunn av dette forventes det at personer med bakgrunn fra den ufaglærte arbeiderklassen 

har det laveste låneopptaket. Tilsvarende antas det at personer med bakgrunn fra de tre 

overklassene har det største låneopptaket. For egen klasseposisjon vil antagelsene være like, 

men siden datamaterialet gjør det mulig å observere personer som lever på overføringer er 

denne klassen også inkludert i analysen. En vesentlig forskjell mellom klassebakgrunn og 

egen klasseposisjon er dermed at det i sistnevnte antas at de som lever på overføringer vil ha 

det minste låneopptaket.  

Den andre hypotesen (H2) baserer seg på en ide som er omtalt som horisontal 

stratifisering. Det antas at aktørenes orienteringer vil være preget av deres posisjoner innenfor 

et stratifiseringssystem og vil ha ulik kunnskap og antagelser om hva et låneopptak innebærer. 

På grunn av dette forventes det at personer med bakgrunner preget av økonomisk kapital vil 

ha et større låneopptak enn de øvrige klassene i samme vertikale posisjon, grunnet deres 

orienteringer mot markedet. De samme forventningene er også gjeldende for egen 

klasseposisjon, hvor det forventes at personer i de økonomiske fraksjonene vil ha det største 

låneopptaket.  

For å teste disse forventningen er det utarbeidet fire modeller som ble presentert i 

forbindelse med denne oppgavens forskningsstrategi, delkapittel 3.2.3. Før de fire modellene 

gjennomgås vil det først bli presentert to bivariate analyser: den første viser forholdet mellom 

klassebakgrunn og låneopptak, den andre viser forholdet mellom klasseposisjon og 

låneopptak. Målet med de to analysene er å gi et bilde av hvem som har det største 

låneopptaket før kontrollvariablene blir innført, det vil si uavhengig av alder, kjønn og andre 

relevante faktorer. I likhet med de øvrige analysene i denne oppgaven er avhengig variabel 

gjeld i persentiler. Resultatene fra de bivariate analysene er vist i tabell 4.1 og 4.2, samt 

grafisk i figur 4.1 og 4.2.  
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Tabell 4.1 - Låneopptak etter klassebakgrunn, hele utvalget33. 

Klassebakgrunn: 𝜷 

Kulturell overklasse 10.39*** (63.45) 

Profesjonsoverklasse 11.29*** (106.73) 

Økonomisk overklasse 14.16*** (91.03) 

Kulturell, øvre middelklasse 9.186*** (85.47) 

Profesjon, øvre middelklasse 7.48*** (96.49) 

Økonomisk, øvre middelklasse 8.97*** (100.19) 

Kulturell, nedre middelklasse 6.02*** (41.48) 

Profesjon, nedre middelklasse 4.6*** (58.84) 

Økonomisk, nedre middelklasse 5.1*** (55.96) 

Faglært arbeider 2.031*** (29.07) 

Ufaglært arbeider ref. 

Primærnæring 1.38*** (8.75) 

Konstantledd 45.33*** (935.32) 

Justert 𝑅2  0.0159 

(N) 1893314 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Referansekategori: Ufaglært arbeiderklasse, standardavvik i parentes. 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

Koeffisientene i tabell 4.1 viser gjennomsnittlig låneopptak for de ulike 

klassebakgrunnene i utvalget i forhold til referansegruppen, den ufaglærte arbeiderklassen. 

Den justerte 𝑅2-verdien er på 0.0159 og modellen forklarer en begrenset del av variasjonen i 

utvalget, 1.59 prosent. Som nevnt over er det i denne tabellen ikke kontrollert for noen antatte 

samvarierende variabler og det er derfor lite hensiktsmessig å trekke for mange slutninger fra 

statistikken. Selve tabellen viser at det er signifikante forskjeller i låneopptak etter 

klassebakgrunn. Eksempelvis er det blant de med bakgrunn fra arbeiderklassene og 

primærnæringene vi finner de laveste lånesummene: Med den ufaglærte arbeiderklassen 

nederst og primærnæringene nest nederst (hvor sistnevnte har et låneopptak som er 1.38 

prosentpoeng (pp.)34 større enn i referansegruppen). Personer med bakgrunner fra 

overklassene har de største lånesummene og aller mest blant de med bakgrunn fra den 

økonomiske overklassen, 14.16 pp. mer enn i referansegruppen.  

 

 

 

                                                 
33 Alle koeffisienter er avrundet til andre desimal.  
34 I gjennomgangen av de empiriske resultatene vil jeg referere til endring i prosentpoeng (pp.), i tråd med 

(Kristiansen, 2009). 
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Figur 4.1 Låneopptak etter klassebakgrunn, hele utvalget 

 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

Det er derfor verdt å nevne at fordelingen i tabell 4.1 bærer preg av en vertikal 

stratifisering (H1), det er personer med bakgrunn fra overklassene som har det største 

låneopptaket. Samtidig er ikke den horisontale stratifiseringen i tråd med antagelsene i 

hypotese H2. I overklassene er låneopptaket størst blant personer med bakgrunn fra de 

økonomiske fraksjonene, men når en beveger seg til den øvre middelklassen er det små 

forskjeller mellom de kulturelle og økonomiske klassene. Eksempelvis er det personer i den 

nedre kulturelle middelklassen som har det største låneopptaket, sammenlignet med de andre i 

samme vertikale posisjon.  

Tabell 4.2 - Låneopptak etter klasseposisjon, hele utvalget 

Klasseposisjon: 𝛽 

Kulturell overklasse 17.19*** (91.94) 

Profesjonsoverklasse 24.54*** (195.84) 

Økonomisk overklasse 35.21*** (196.51) 

Kulturell, øvre middelklasse 10.52*** (103.53) 

Profesjon, øvre middelklasse 15.13*** (203.81) 

Økonomisk, øvre middelklasse 28.6*** (295.40) 

Kulturell, nedre middelklasse 2.85*** (21.43) 

Profesjon, nedre middelklasse 5.38*** (67.62) 

Økonomisk, nedre middelklasse 16.42*** (182.50) 

Faglært arbeider 5.12*** (76.07) 

Ufaglært arbeider ref. 

Primærnæring 13.38*** (66.30) 

Overføring -9.49*** (-124.40) 

Konstantledd 42.77*** (919.30) 

Justert 𝑅2  0.1185 

(N) 1893314 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Referansekategori: Ufaglært arbeiderklasse, standardavvik i parentes. 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  
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Tabell 4.2 viser koeffisientene fra den bivariate analysen av forholdet mellom 

klasseposisjon og låneopptak for alle enhetene i utvalget. 𝑅2 har til 0.1185 og modellen 

forklarer 11.85 prosent av variasjonen i utvalget. Resultatene i tabellen både ligner og 

samtidig skiller seg fra de som ble observert i analysen av klassebakgrunn. Gjennomgående 

observeres det største låneopptaket i overklassen og det minste blant de som lever på 

overføringer. Samtidig er det viktig å understreke at den øvre økonomiske middelklassen har 

et større låneopptak enn både den kulturelle overklassen og profesjonsoverklassen. Det 

samme mønstret er også gjeldende når en undersøker forholdet mellom den nedre økonomiske 

middelklassen og den øvre kulturelle klassen. Dette antyder en vertikal stratifisering (H1), 

men det later til å være en store forskjell i henhold til klassetype.  

Figur 4.2 Låneopptak etter klasseposisjon, hele utvalget 

 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

På denne måten bærer resultatene mest preg av en horisontal stratifisering (H2), hvor 

det er mellom de økonomiske og kulturelle fraksjonene de største forskjellene observeres. I 

tillegg er forskjellene i låneopptak mellom de ulike klasseposisjonene generelt større når en 

analyserer enhetene etter egen klasseposisjon. Den økonomiske overklassen har et låneopptak 

som er 35.21 pp. større enn referansegruppen. Til sammenligning har de som lever på 

overføringer -9.49 pp. mindre låneopptak enn referansegruppen.  
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4.1.1 Betydningen av klassebakgrunn og egen klasseposisjon for 

menn 

 De bivariate analysene viser forskjeller i låneopptak etter klassebakgrunn og 

klasseposisjon. Samtidig inneholder ingen av disse analysene relevante kontrollvariabler og 

det er nødvendig å legge til disse. I den kommende analysen vil jeg derfor gå videre og 

fokusere på øvrige faktorer som er tenkelig å ha betydning for eget låneopptak. Delkapittel 

3.2.3 ble avsluttet med en kort redegjørelse for de ulike modellene som inngår i oppgavens 

multiple regresjonsanalyse. I denne delen vil jeg gjennomgå fire av disse modellenes 

resultater for alle mennene i utvalget. Resultatene er presentert i tabell 4.3.  

Overordnet viser resultatene fra de fire regresjonsmodellene i tabell 4.3 at det er 

klassebestemte forskjeller i låneopptak for mennene i utvalget. Dette gjelder både for 

klassebakgrunn og egen posisjon. Av hensyn til oversikt vil jeg utføre separate 

gjennomganger av hver enkelt modell. Jeg starter med å fokusere på modell 1, deretter modell 

2, etterfulgt av modell 3 og til sist modell 4. For å gjøre tabellens resultater mer tilgjengelige 

for leseren vil modell 1 og modell 4 bli presentert grafisk.  

Modell 1 viser låneopptak for menn og inneholder de samme avhengige og 

uavhengige variablene som inngikk i den første bivariate analysen (tabell 4.1). I tillegg er det 

inkludert kontrollvariabler som kan tenkes å påvirke effekten av foreldrenes klasseposisjon: 

sentralitet, alder og et annengradsledd for alder. Referansegruppen for klassebakgrunn er den 

ufaglærte arbeiderklassen og for sentralitetsvariablene er dette de minst sentrale områdene, 

sentralitet 0. Den justerte R2-verdien på 0.1132 viser at denne modellen forklarer 11.32 

prosent av variasjonen i utvalget.  
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Tabell 4.3 – Multippel lineær regresjon av låneopptak etter klassebakgrunn, alle menn i utvalget 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Klassebakgrunn     

Kulturell overklasse 6.286*** (29.53) 3.602*** (18.30) 2.431*** (12.24) 2.237*** (11.05)    

Profesjonsoverklasse 8.410*** (60.65)   4.079*** (31.72) 2.884*** (21.96) 3.354*** (25.21)    

Økonomisk overklasse 13.32*** (65.54) 7.518*** (39.91) 6.610*** (35.00) 7.228*** (37.40)    

Kulturell, øvre middel 6.602*** (47.02) 3.361*** (25.85) 2.185*** (16.55) 2.517*** (18.75)    

Profesjon, øvre middel 5.909*** (57.40) 2.753*** (28.84) 1.983*** (20.56) 2.503*** (25.48)    

Økonomisk, øvre middel 8.349*** (70.99) 4.247*** (38.91) 3.566*** (32.50) 4.107*** (36.64)    

Kulturell, nedre middel 4.615*** (24.62) 1.941*** (11.19) 1.140*** (6.56) 1.497*** (8.43)    

Profesjon, nedre middel 4.023*** (39.34)  1.772*** (18.72) 1.370*** (14.45) 1.947*** (20.10)    

Økonomisk, nedre middel 4.726*** (39.68) 2.171*** (19.70) 1.814*** (16.45) 2.192*** (19.45)    

Faglært arbeider 2.193*** (24.14) 0.627*** (7.46) 0.474*** (5.65) 1.040*** (12.12)    

Ufaglært arbeider ref. ref. ref. ref. 

Primærnæring 2.951*** (14.51) 2.142*** (11.40) 1.966*** (10.48) 0.496*  (2.56)    

Sentralitet 0 ref. ref. ref. ref. 

Sentralitet 1 3.631*** (25.39) 2.561*** (19.37) 2.497*** (18.92) 3.398*** (25.15)    

Sentralitet 2 4.576*** (39.31) 3.898*** (36.23) 3.813*** (35.50) 4.450*** (40.35)    

Sentralitet 3 4.849*** (47.08) 3.492*** (36.66) 3.377*** (35.49) 4.145*** (42.26)    

Stor-Oslo 4.400*** (38.39) 2.191*** (20.66) 1.757*** (16.49) 2.088*** (18.98)    

Alder 6.465*** (301.82) 3.804*** (182.40) 3.735*** (179.06) 5.348*** (258.83)    

𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟2 -0.0776*** (-281.84) -0.0485*** (-183.47) -0.0476*** (-180.04) -0.0655*** (-248.36)    

Inntekt  0.402*** (404.81) 0.390*** (380.87)  

Grunnskole   ref.  

VGS   2.499*** (23.13)  

Universitet, lavere grad   5.484*** (45.16)  

Universitet, høyere grad   5.460*** (38.71)  

PhD   -1.255*** (-4.01)  

Klasseposisjon     

Kulturell overklasse    10.12***  (41.81)    

Profesjonsoverklasse    16.93*** (110.33)    

Økonomisk overklasse    25.03*** (134.65)    

Kulturell, øvre middel    9.099*** (58.22)    

Profesjon, øvre middel    11.48*** (119.41)    

Økonomisk, øvre middel    20.06*** (177.96)    

Kulturell, nedre middel    5.793*** (22.95)    

Profesjon, nedre middel    8.459*** (66.06)    

Økonomisk, nedre middel    13.19*** (112.03)    

Faglært arbeider    6.169*** (74.27)    

Ufaglært arbeider    ref. 

Primærnæring    10.06*** (47.67)    

Overføring    -15.04*** (-147.62)     
    

Konstantledd -76.02*** (-186.81) -40.10*** (-103.78) -40.73*** (-102.89) -55.28*** (-141.34)    

Justert 𝑅2 0.1132 0.2427 0.2453 0.2106 

N 958770 958770 958770 958770 

Avhengig variabel: Gjeld i persentiler. Referansegrupper: Ufaglært arbeiderklasse (klassebakgrunn), sentralitet 0 (bosted), 

grunnskole (utdannelse), ufaglært arbeiderklasse (egen posisjon), standardavvik i parentes. 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Å ha bakgrunn fra den økonomiske overklassen gir et gjennomsnittlig låneopptak som 

er 13.32 pp. større enn referansegruppen. De øvrige klassebakgrunnskoeffisientene predikerer 

et gjennomsnittlig lavere låneopptak enn for de med bakgrunn fra den økonomiske 

overklassen. Å ha bakgrunn fra den kulturelle overklassen gir et gjennomsnittlig låneopptak 

som er 6.29 pp. større enn referansegruppen. For de øvrige klassebakgrunnene viser 

koeffisientene: profesjonsoverklassen (8.41 pp.), den kulturelle øvre middelklassen (6.6 pp.), 
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den øvre profesjons-middelklassen (6 pp.), den øvre økonomiske middelklassen (8.3 pp.), den 

nedre kulturelle-middelklassen (4.62 pp.), den nedre profesjons-middelklassen (4 pp.), den 

økonomiske nedre-middelklassen (4.73 pp.), den faglærte arbeiderklassen (2.19 pp.) og til sist 

primærnæringene med et gjennomsnittlig låneopptak som er 2.95 pp. større enn 

referansegruppen. 

Kontrollvariablene for sentralitet viser at det for mennene i utvalget ikke er et lineært 

forhold mellom å bo sentralt og å ha et stort låneopptak. Å bo innenfor sentralitet 1 øker 

gjennomsnittlig låneopptak med 3.63 pp. i forhold til referansegruppen, de minst sentrale 

områdene. Tilsvarende øker disse med 4.58 pp. og 4.85 pp. for sentralitet 2 og 3. 

Sammenhengen ansees for å være omvendt u-formet da det å bo i Stor-Oslo medfører et 

gjennomsnittlig låneopptak på 4.4 pp., noe lavere enn det ble observert for sentralitet 3 og 4. 

Kontrollvariablene for alder viser en positiv assossiasjon mellom alder og låneopptak. 

Gjennomsnittlig øker gjeld med 6.46 pp. når alder øker med ett år, hvis vi holder alt annet 

konstant. Samtidig viser det negative annengradsleddet at sammenhengen er omvendt u-

formet og låneopptaket avtar ved rundt 40 års alder35. Figur 4.3 illustrerer det kurvlineære 

forholdet mellom alder og låneopptak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Jeg vil ikke kommentere annengradsleddet for alder i gjennomgangen av alle de fire modellene. Grunnen til 

dette er av plasshensyn og fordi det er svært få forskjeller i de fire modellenes toppunkter. I modell 1 er 

toppunktet ved alder 41.29, i modell 2 er toppunktet ved alder 41.85, i modell 3 er det 41.83 og i modell 4 er det 

41.18. De små variasjonene gir en teknisk, men samtidig lite substansiell, forskjell.  
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Figur 4.3 - Låneopptak for alle menn i utvalget over alder. Kontrollert for sentralitet 

 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

Gjennomgående viser modell at det er forskjeller i låneopptak etter klassebakgrunn, 

denne forskjellen vedvarer selv når det kontrolleres for sentralitet og alder. Forskjellene er 

delvis mindre enn i den bivariate analysen som ble presentert i tabell 4.1 og figur 4.1. Ordet 

delvis brukes her fordi reduksjonene ikke later til å være jevnt fordelte, eksempelvis synker 

betydningen av å ha bakgrunn fra profesjonsoverklassen fra 11.29 til 8.41 pp. Samtidig har 

det skjedd en svak økning i betydningen av å ha bakgrunn fra den den faglærte 

arbeiderklassen, fra 2.03 til 2.2 pp., i forhold til referansegruppen. Det bør nevnes at disse 

resultatene ikke nødvendigvis er sammenlignbare med de som ble observert i de bivariate 

analysene. Dette er fordi utvalget i tabell 4.3 er for alle menn og utvalget i tabell 4.1 er for 

begge kjønnene. På grunn av dette er det tenkelig at disse funne også kan indikere en forskjell 

mellom kjønnene. Resultatene fra modell 1 er illustrert grafisk i figur 4.4.  
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Figur 4.4 – Låneopptak for alle menn i utvalget etter klassebakgrunn, kontrollert for sentralitet og alder. 

 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

I modell 2 er det innført en kontrollvariabel for egen inntekt. Den justerte 𝑅2-verdien 

på 0.2427 og viser at denne modellen bidrar til å forklare en større del av variasjonen i 

utvalget, 24.27 prosent. Selve koeffisienten viser at hvis egen inntekt øker med 1 persentil 

øker gjennomsnittlig gjeld 0.4 pp., hvis alt annet holdes konstant. Samtidig reduseres en del 

av effekten fra de ulike klassebakgrunnene. Når det kontrolleres for egen inntekt viser alle 

klassebakgrunnsvariablene fortsatt høyere lånesummer enn i referansegruppen, men disse 

forskjellene er mindre enn i modell 1. Effekten av å ha bakgrunn fra den økonomiske 

overklassen er redusert fra 13.32 pp. til 7.52. Tilsvarende reduseres også betydningen av 

bakgrunn fra den kulturelle overklassen fra 6.29 pp. til 3.6. og profesjonsoverklassen fra 8.41 

pp. til 4.08, i forhold til referansegruppen. Lignende reduksjoner observeres også blant de 

med bakgrunn fra middelklassene, arbeiderklassen og primærnæringene.  

  Forskjellene mellom de ulike klassebakgrunnen vedvarer i modell 3, hvor det er 

kontrollert for egen høyest fullførte utdannelse med grunnskole som referansekategori. I 

denne modellen er den justerte 𝑅2-verdien på 0.2453 og modellen forklarer dermed 24.53 

prosent av variasjonen i utvalget. De fem dummy-variablene for utdannelse viser at personer 

med fullført videregående skole har et gjennomsnittlig låneopptak som er 2.5 pp. større enn 

referansegruppen. Personer med fullført lavere og høyere grad ved universitetet har 

gjennomsnittlig 5.5 pp. større låneopptak enn referansegruppen. Effekten kan tolkes som 

omvendt u-formet, grunnen til dette er at personer med fullført grad på doktorgradsnivå har et 

lavere låneopptak, - 1.255 pp. i forhold til referansegruppen. Effekten av de øvrige 

koeffisientene for alder og sentralitet er også reduserte.  
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Modell 4 skiller seg fra de andre modellene. Som nevnt i delkapittel 3.2.3 er 

kontrollvariablene for egen inntekt og utdannelse utelatt, dette er av hensyn til 

multikollinearitet. På grunn av dette inneholder den siste modellen kontrollvariabler for 

sentralitet, alder og egen klasseposisjon. I denne modellen har den justerte 𝑅2-verdien blitt 

noe redusert til 0.2106 og modellen forklarer 21.06 prosent av variasjonen i utvalget. Å legge 

til de nevnte kontrollvariablene øker betydningene for et flertall av klassebakgrunns-

koeffisientene. Eksempelvis øker betydningen av å ha bakgrunn fra profesjonsoverklassen og 

den økonomiske overklassen, fra 2.88 til 3.54 og fra 6.6 til 7.23 pp. Det eneste unntaket er 

betydningen av å ha bakgrunn fra den kulturelle overklassen, dette reduseres marginalt fra 

2.43 til 2.24 pp. Figur 4.5 gir en grafisk fremstilling av resultatene for klassebakgrunn i 

modell 4.  

Figur 4.5 – Låneopptak for alle menn i utvalget etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet, alder og egen 

klasseposisjon 

 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

Kontrollvariablene for egen klasseposisjon er illustrert grafisk i figur 4.6. Det har 

skjedd en reduksjon i forhold til resultatene som ble presentert i den bivariate analysen (tabell 

4.2). I den nevnte analysen var eksempelvis gjennomsnittlig låneopptak blant personer med 

posisjon i den økonomiske overklassen på 35.21 pp., i forhold til referansegruppen36. Etter å 

ha innført de nevnte kontrollvariablene har denne effekten blitt redusert til 25.03 pp. 

Tilsvarende endringer er også gjeldende for de øvrige koeffisientene. For personer med 

                                                 
36 Igjen er det viktig å bemerke at disse resultatene kan skyldes forskjeller mellom kjønnene, ref. diskusjonen av 

figur 4.3. 
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posisjon i den kulturelle øvre-middelklassen har den gjennomsnittlige effekten blitt redusert 

fra 17.19 til 10.12 pp.  

Figur 4.6 – Låneopptak for alle menn i utvalget etter klasseposisjon. Kontrollert for sentralitet, alder og 

klassebakgrunn 

 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

I sum viser resultatene i modell 4.5 og 4.6 observasjoner som har betydning for 

hypotese H1 og H2. For den førstnevnte hypotesen viser figur 4.5 at det blant menn er de med 

bakgrunn fra den økonomiske overklassen det største lånopptaket. Samtidig har de med 

bakgrunn fra den øvre økonomiske middelklassen et større låneopptak enn to av overklassene, 

kultur og profesjon. I tillegg har de med bakgrunn fra både den øvre kulturelle middelklassen 

og øvre profesjonsmiddelklassen et høyere låneopptak enn de med bakgrunn fra den kulturelle 

overklassen. For klassebakgrunn svekker disse observasjonene styrken til hypotese H1 og 

taler mer for en vertikal stratifisering i tråd med hypotese H2. Grunnen til dette er at det er de 

økonomiske fraksjonene som har det største låneopptaket når en sammenligner dem med de 

andre bakgrunnene i samme horisontale posisjon.  

For egen klasseposisjon observeres lignende mønstre, hvor det er de med posisjon i 

den økonomiske overklassen som har det største låneopptaket. I likhet med observasjonene 

for bakgrunn har også de med posisjon i den økonomiske øvre middelklassen et større 

låneopptak enn både den kulturelle overklassen og profesjonsoverklassen. På grunn av dette 

svekkes hypotese H1 med tanke på egen klasseposisjon og styrker dermed hypotese H2.  
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4.1.2 Betydningen av klassebakgrunn og egen klasseposisjon for 

kvinner 

Som begrunnet i avslutningen av delkapittel 3.2.3 vil gjennomgangen av 

analyseresultatene for kvinner være mindre detaljerte. Variablene som inngår i analysen er 

identiske med de som ble presentert i forbindelse med mennene i utvalget.  

Tabell 4.4 – Multippel lineær regresjon av låneopptak etter klassebakgrunn, alle kvinner i utvalget 

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Klassebakgrunn     

Kulturell overklasse 9.964*** (45.29) 6.238*** (29.58) 3.282*** (15.51) 5.091*** (23.72)    

Profesjonsoverklasse 10.01***  (70.01) 5.482*** (39.82) 2.748*** (19.73) 4.647*** (33.04)    

Økonomisk overklasse 12.06*** (58.03) 7.056*** (35.34) 5.260*** (26.41) 6.734*** (33.24)    

Kulturell, øvre middel 8.667*** (59.90) 5.001*** (35.97) 2.395*** (17.07) 4.159*** (29.27)    

Profesjon, øvre middel 6.973*** (66.03) 3.994*** (39.32) 2.459*** (24.10) 3.582*** (34.64)    

Økonomisk, øvre middel 7.247*** (60.14) 3.881*** (33.49) 2.650*** (22.87) 3.569*** (30.33)    

Kulturell, nedre middel 5.086*** (26.31) 2.220*** (11.99) 0.496** (2.69) 1.847*** (9.83)    

Profesjon, nedre middel 4.256*** (40.60) 2.307*** (22.95) 1.491*** (14.86) 2.323*** (22.79)    

Økonomisk, nedre middel 3.730*** (30.55) 1.688*** (14.42) 1.060*** (9.09) 1.625*** (13.70)    

Faglært arbeider 1.254*** (13.44) 0.246** (2.76) 0.0249 (0.28) 0.392*** (4.34)    

Ufaglært arbeider ref. ref. ref. ref. 

Primærnæring 0.801*** (3.81) -1.010*** (-5.02) -1.684*** (-8.41) -0.856*** (-4.19)    

Sentralitet 0 ref. ref. ref. ref. 

Sentralitet 1 0.975*** (6.53) 0.637*** (4.46) 0.513*** (3.61) 0.578*** (4.00)    

Sentralitet 2 2.590*** (21.35) 2.417*** (20.82) 2.377*** (20.60) 2.234*** (18.99)    

Sentralitet 3 4.182*** (38.90) 3.438*** (33.40) 3.357*** (32.81) 3.248*** (31.12)    

Stor-Oslo 11.55*** (97.57) 8.259*** (72.53) 7.765*** (68.46) 8.416*** (72.65)    

Alder 3.097*** (141.45) 1.222*** (55.78) 1.098*** (50.34) 2.012*** (91.37)    

𝐴𝑙𝑑𝑒𝑟2 -0.0418*** (-148.56) -0.0211*** (-75.85) -0.0190*** (-68.61) -0.0295*** (-104.87)    

Inntekt  0.351*** (292.72) 0.299*** (231.92)  

Grunnskole   ref.  

VGS   1.572*** (11.90)  

Universitet, lavere grad   6.825*** (48.88)  

Universitet, høyere grad   11.97*** (71.21)  

PhD   6.214*** (15.54)  

Klasseposisjon     

Kulturell overklasse    15.29*** (58.73)    

Profesjonsoverklasse    21.35*** (111.91)    

Økonomisk overklasse    28.54*** (64.27)    

Kulturell, øvre middel    11.09*** (86.37)    

Profesjon, øvre middel    11.95*** (109.54)    

Økonomisk, øvre middel    23.19*** (133.04)    

Kulturell, nedre middel    4.837*** (32.11)    

Profesjon, nedre middel    6.702*** (67.22)    

Økonomisk, nedre middel    14.19*** (112.98)    

Faglært arbeider    -0.997*** (-10.10)    

Ufaglært arbeider    ref. 

Primærnæring    0.696    (1.55)    

Overføring    -3.724*** (-36.34)    

Konstantledd -19.88*** (-47.68) 7.850*** (19.14) 8.292*** (19.66) 0.210 (0.51)    

Justert 𝑅2 0.0690 0.1474 0.1581 0.1270 

N 932367 932367 932367 932367 

 

Avhengig variabel: Gjeld i persentiler. Referansegrupper: Ufaglært arbeiderklasse (klassebakgrunn), sentralitet 0 (bosted), 

grunnskole (utdannelse), ufaglært arbeiderklasse (egen posisjon), standardavvik i parentes. 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Tabell 4.4 viser resultatene fra den multiple regresjonsanalysen av alle kvinnene i 

utvalget. I likhet med gjennomgangen i del 4.2.1 vil modell 1 og modell 4 bli presentert 

grafisk. Modell 1 viser betydningen av de ulike klassebakgrunnene for eget låneopptak blant 

kvinner i utvalget, kontrollert for sentralitet og alder. Justert 𝑅2 er på 0.0690 og 

kontrollvariablene forklarer dermed 6.9 prosent av variasjonen i utvalget. Resultatene fra 

modell 1 er vist grafisk i figur 4.7.  

Figur 4.7 - Låneopptak for alle kvinner i utvalget etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet og alder 

 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

I modellen observeres det største låneopptaket blant de med bakgrunn fra den 

økonomiske overklassen, 12.1 pp. større enn i referansegruppen. Videre bærer denne 

fordelingen mer preg av en vertikal enn en horisontal fordeling. De største lånesummene 

befinner seg i overklassene og disse reduseres etter hvert som en beveger seg vertikalt 

nedover til primærnæringene. For overklassene har resultatene et preg av en horisontal 

stratifisering, hvor det er de med økonomiske bakgrunner som har det største låneopptaket. 

Denne typen fordeling er ikke til stede for de øvrige klassene. I både de øvre og nedre 

middelklassene er det personer med bakgrunn fra de kulturelle klassene som har de største 

låneopptakene. På denne måten viser modellen horisontal stratifisering blant overklassene og 

vertikal stratifisering generelt.  

I motsetning til resultatene for menn viser koeffisientene for sentralitet at jo mer 

sentralt en person bor, desto høyere låneopptak observeres det. Eksempelvis gir det å bo 

innenfor sentralitet 1 et låneopptak som er gjennomsnittlig 0.98 pp. større enn i 

referansegruppen. Til sammenligning viser koeffisienten for Stor-Oslo at å bo i det nevnte 

området gir et opptak som er 11.55 pp. større. I likhet med resultatene for menn viser 

alderskoeffisientene at det er en positiv assosiasjon mellom alder og låneopptak: for hvert år 
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øker gjennomsnittlig låneopptak med 3.1 pp. Annengradsleddet for alder viser at forholdet 

mellom alder og låneopptak er kurvlineært og når en topp ved ca. 38 års alder37. Det 

kurvlineære forholdet mellom alder og låneopptak for kvinner er illustrert i figur 4.8. Allerede 

her bør det bemerkes at figuren viser at kvinner i gjennomsnittet har et lavere låneopptak enn 

menn. Figur 4.3 viste at det største gjennomsnittlige låneopptaket for menn var i ca. 68ende 

persentil. Figur 4.8 viser at de samme gjennomsnittssummene ikke observeres for kvinner, 

hvor det største låneopptaket er i ca. 47 persentil.  

Figur 4.8 - Låneopptak for alle kvinner i utvalget over alder 

 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

 Modell 2 inneholder kontrollvariabelen for egen inntekt. Den justerte 𝑅2-verdien viser 

at modellen forklarer 14.74 prosent av variasjonen i utvalget. Selve koeffisienten viser at hvis 

egen inntekt øker med 1 persentil øker gjennomsnittlig gjeld 0.35 pp., hvis alt annet holdes 

konstant. Innføringen av kontrollvariabelen for egen inntekt medfører en reduksjon i 

betydningen av alle klassebakgrunner. Eksempelvis reduseres betydningen av å ha bakgrunn 

fra den økonomiske overklassen fra 12.1 til 7.1 pp. og for den faglærte arbeiderklassen fra 

1.25 til 0.25 pp. 

I den tredje modellen er det lagt til kontrollvariabler for egen utdannelse, med 

grunnskole som referansegruppe. Den justerte 𝑅2-verdien viser at modellen forklarer 15.81 

                                                 
37 I likhet med annengradsleddet for menn endrer også denne koeffisienten seg etter hvert som flere 

kontrollvariabler legges til: 37.6 år i modell 2, 37.5 år i modell 3 og 35.56 år i modell 4.  
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prosent av variasjonen i utvalget. I likhet med resultatene som ble presentert for menn bærer 

også disse utdannelseskoeffisientene preg av å være noe omvendt u-formet. Personer med 

videregående skole som sin høyest fullførte utdannelse har gjennomsnittlig et 1.57 pp. større 

låneopptak enn referansegruppen. Dette øker ved fullført lavere grads (6.83 pp.) og høyere 

grads (12 pp.) universitetsutdannelse. Igjen er effekten avtagende for personer med fullført 

grad på doktorgradsnivå, 6.22 pp. i forhold til referansegruppen. Likevel er ikke denne 

reduksjonen like kraftig som det ble observert for mennene i utvalget. Det bør her bemerkes at 

kontrollvariablene for utdannelse medfører en reduksjon i betydningen av klassebakgrunn, 

hvor effekten av å komme fra den kulturelle overklassen, profesjonsoverklassen og den 

kulturelle øvre middelklassen nærmest har blitt halvert. Tilsvarende har betydningen av å ha 

bakgrunn fra den kulturelle nedre middelklassen blitt redusert fra 2.22 til 0.5 pp.  

I den fjerde og siste modellen er kontrollvariablene for egen inntekt og utdannelse 

erstattet med egen klasseposisjon. Den justerte 𝑅2-verdien er på 0.1270 og modellen forklarer 

12.7 prosent av variasjonen i utvalget. Resultatene fra analysene av klassebakgrunn i modell 4 

er presentert grafisk i figur 4.9.  

Figur 4.9 – Låneopptak for kvinner etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet, alder og egen 

klasseposisjon 

 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

Alle koeffisientene for klassebakgrunn har økt i forhold til resultatene som ble 

presentert i forbindelse med modell 3. Eksempelvis har betydningen av å ha bakgrunn fra 

profesjonsoverklassen steget til 4.65 pp. og den øvre kulturelle middelklassen til 5.1 pp., i 

forhold til referansegruppen.  

-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8



65 

 

Kontrollvariablene for egen klasseposisjon er illustrert grafisk i figur 4.10. 

Koeffisientene viser at det har skjedd en reduksjon i betydningen av egen klasseposisjon etter 

at de nevnte kontrollvariablene for klassebakgrunn, sentralitet og alder har blitt innført. Hvis 

en sammenligner med resultatene fra den bivariate analysen i figur 4.2 har eksempelvis 

betydningen av å ha posisjon i den økonomiske overklassen blitt redusert fra 35.2 til 28.5 pp. 

Figur 4.10 – Låneopptak for kvinner etter klasseposisjon. Kontrollert for sentralitet, alder og egen 

klassebakgrunn 

                 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

I sum viser figur 4.9 og 4.10 noe forskjellige mønstre. Den førstnevnte figuren bærer 

et preg av vertikal stratifisering (H1), i den forstand at det er i overklassene en kan observere 

de største lånesummene og dette reduseres etter hvert som en beveger seg nedover i 

klasseskjemaet. Figur 4.10 har et sterkere preg av en horisontal stratifisering (H2), hvor det er 

et klarere skille mellom de som har posisjon i de økonomiske fraksjonene og de som ikke har 

det. Samtidig må det påpekes at det generelt er et større låneopptak i overklassene enn det er i 

både de øvre og nedre middelklassene, noe som innebærer at hypotese H1 fortsatt er relevant 

for disse funnene.  
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4.2 Om variasjon i betydningen av klassebakgrunn 

over ulike livsfaser 

Frem til nå er det forholdet mellom klassebakgrunn, klasseposisjon og låneopptak som 

har blitt undersøkt. Målet med denne delen er å presentere analyser som er det empiriske 

grunnlaget for å besvare hypotese H3:  

H3: Effektene av sosial bakgrunn for eget låneopptak vil være sterkest i aldre assosiert 

med etableringsfasen. 

I delkapittel 2.1.2 ble det referert til tidligere forskning som tilsa at behovet for et økt 

låneopptak vil variere over ulike livsfaser og det største opptaket burde bli observert i aldere 

knyttet til etableringsfasen. Den nevnte antagelsen har til en viss grad blitt adressert i 

annengradsleddene for alder i tabell 4.3 og 4.4, samt figur 4.3, figur 4.8. I de nevnte 

koeffisientene og figurene nådde låneopptak et toppunkt for menn i alderen 41 – 42 år og for 

kvinner i alderen 35 – 38 år. Samtidig ga ikke analysene informasjon om hva en kan forvente 

fra effekten av klassebakgrunn, siden det kun var forholdet mellom alder og låneopptak som 

ble undersøkt. Som det ble påpekt i kapittel 2 er det trolig at ulike klassebakgrunner også vil 

medføre ulike kulturelle holdninger og tilgjengelige ressurser. Det kan dermed tenkes at 

effekten fra enkelte klassebakgrunner vil være sterkere i noen aldersgrupper enn i andre.  

For å teste hypotesen vil jeg presentere deler38 av resultatene fra seks ulike multiple 

regresjonsanalyser. Analysene som presenteres inneholder de samme variablene som inngikk 

i modell 4 i tabell 4.3 og 4.4. Det er seks regresjonsanalyser fordi det er utført separate 

analyser for hver aldersgruppe: én analyse for de mellom 35 og 39 år, én for de mellom 45 og 

49 år og én for de mellom 55 og 57. I tillegg er analysene separate for kvinner og menn. Av 

hensyn til oversikt vil jeg omtale modellene som modell 4b. Alle resultatene vil bli vist 

grafisk og i form av tabeller. Jeg vil starte med å vise de empiriske resultatene for menn og 

deretter for kvinner.  

 

 

                                                 
38 Av hensyn til plass vil jeg ikke vise de fullstendige tabellene som inngår i analysene av de ulike livsfasene. 

Disse resultatene er vedlagt i appendiks. 
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4.2.1 Variasjon i låneopptak over aldersgrupper for menn 

Tabell 4.5 viser resultatene fra modell 4b i de tre regresjonsanalysene av forholdet 

mellom låneopptak og klassebakgrunn for menn, over de ulike aldersgruppene. Den justerte 

R2-verdien er på 0.1653 for aldersgruppen 35 – 39 år, 0.1118 for 45 – 49 år og 0.0842 for 55 

– 57 år. Således forklarer modellene 16.53, 11.18 og 8.42 prosent av variasjonen i utvalget. 

For et flertall av koeffisientene i de tre analysene observeres det en reduksjon i betydningen 

av klassebakgrunn etter hvert som en beveger seg fra de yngste til de eldste aldersgruppene.  

Konstantleddene i tabellen viser at de yngste aldersgruppene har mest gjeld. De 

sterkeste effektene observeres hovedsakelig i aldersgruppen 35 – 39 år, hvor eksempelvis det 

å ha bakgrunn fra den økonomiske overklassen gir et gjennomsnittlig låneopptak som er 5.81 

pp. større enn i referansegruppen. Effekten av denne bakgrunnen synker til 4.73 pp. i 

aldersgruppen 45 – 49 år og er ikke signifikant forskjellig fra referansegruppen i den siste 

aldersgruppen. Tilsvarende effekter er observerbare for personer med bakgrunn fra 

profesjonsoverklassen, hvor effekten er 2.89 pp. større for aldersgruppen 35 – 39 år. Dette 

reduseres til 2.05 pp. i aldersgruppen 45 – 49 år og er heller ikke signifikant forskjellig fra 

referansegruppen i den siste.  

Tabell 4.5 – Låneopptak for menn i ulike aldersgrupper, etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet og egen 

klasseposisjon. 

 Modell 4b 

35 – 39 år 

 Modell 4b 

45 – 49 år 

 Modell 4b 

55 – 57 år 

 

Variabel 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 

Klassebakgrunn       

Kulturell overklasse 1.116* (2.26) 1.618** (2.75) 2.469* (2.25) 

Profesjonsoverklasse 2.877*** (8.55) 2.047*** (5.62) 1.087 (1.93) 

Økonomisk overklasse 5.809*** (11.90) 4.729*** (8.34) 0.937 (1.01) 

Kulturell, øvre middel 1.485*** (4.52) 2.252*** (5.75) 0.910 (1.28) 

Profesjon, øvre middel 1.962*** (7.75) 2.294*** (8.27) 0.446 (0.91) 

Økonomisk, øvre middel 3.946*** (13.11) 2.814*** (9.58) 2.327*** (5.19) 

Kulturell, nedre middel 1.060* (2.28) 0.935* (2.08) 1.467 (1.90) 

Profesjon, nedre middel 1.541*** (5.80) 1.760*** (7.06) 1.315*** (3.45) 

Økonomisk, nedre middel 1.802*** (6.12) 1.469*** (4.92) 2.174*** (4.32) 

Faglært arbeider 0.672** (2.79) 1.112*** (5.19) 1.352*** (4.51) 

Ufaglært arbeider ref.  ref.  ref.  

Primærnæring 0.586 (0.86) 0.0540 (0.13) -0.954 (-1.93) 

Kontroll for sentralitet: Ja  Ja  Ja  

Kontroll for egen klasseposisjon: Ja  Ja  Ja  

Konstantledd 54.72*** (168.82) 52.42*** (177.06) 46.46*** (106.81) 

Justert 𝑅2  0.1653  0.1118  0.0842  

(N) 130581  140746  68288  

Avhengig variabel: Gjeld i persentiler. Referansegrupper: Ufaglært arbeiderklasse (klassebakgrunn), standardavvik i 

parentes. 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Funnene er likevel ikke homogene med tanke på avtagende effekter. Blant personer 

med bakgrunn fra den kulturelle overklassen og den faglærte arbeiderklassen er effektene 

økende fra de yngste til de eldste aldersgruppene. For personer med bakgrunn fra den øvre 

kulturelle middelklassen i aldersgruppen 35 – 39 år er gjennomsnittlig låneopptak 1.12 pp. 

større enn i referansegruppen. Dette øker til 1.62 pp. i den neste og 2.47 pp. i den eldste 

aldersgruppen. Blant menn med bakgrunn fra den faglærte arbeiderklassen observeres 

tilsvarende økninger fra 0.67 pp. i den yngste til 1.35 pp. i den eldste aldersgruppen. Lignende 

mønstre er også observerbare blant personer med bakgrunn fra de kulturelle og økonomiske 

nedre middelklassene. Blant tre av klassebakgrunnene observeres de sterkeste effektene i 

aldersgruppen 45 – 49 år. Dette gjelder for den kulturelle øvre middelklassen (2.25 pp.), den 

øvre profesjonsmiddelklassen (2.29 pp.) og den nedre profesjonsmiddelklassen (1.76 pp.). 

Resultatene fra analysene er illustrert grafisk i figur 4.11. 

Figur 4.11 – Låneopptak for menn over tre aldergrupper etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet og 

egen klasseposisjon39 

 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

Gjennomgående viser resultatene i tabell 4.5 at det er ulike effekter av klassebakgrunn 

over de ulike aldersgruppene, men at disse er meget varierende. Totalt observeres avtagende 

effekter for tre av klassebakgrunnene, for fire av bakgrunnene observeres økende effekter og 

for de øvrige observeres de sterkeste effektene i den midtre aldersgruppen. Blant de med 

bakgrunn fra profesjonsoverklassen, den økonomiske overklassen, den økonomiske øvre 

middelklassen og primærnæringene observeres avtagende effekter. For de med bakgrunn fra 

                                                 
39 Denne figuren inneholder også effekter som ikke er signifikant forskjellige fra referansegruppen.  
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den kulturelle overklassen, den nedre kulturelle middelklassen og den faglærte 

arbeiderklassen observeres økende effekter. For de resterende klassebakgrunnene 

aldersgruppene observeres de sterkeste effektene i aldersgruppen 45 – 49 år. Disse resultatene 

får konsekvenser for hypotese H3 i den forstand at det kun blant et fåtall av koeffisientene 

observeres reduserte betydninger av klassebakgrunn over de ulike aldersgruppene.  

4.2.2 Variasjon i låneopptak over aldersgrupper for kvinner 

Tabell 4.6 viser forholdet mellom de samme variablene som inngikk i tabell 4.5 og er 

illustrert grafisk i figur 4.12, men da for kvinnene i utvalget. De justerte R2-verdiene på 

0.1212, 0.0682 og 0.0627 viser at modellene i de tre aldersgruppene forklarer 12.12, 6.82 og 

6.27 prosent av variasjonen i utvalget. I likhet med tabellen for mennene i utvalget synker 

konstantleddet etter hvert som en beveger seg fra de yngste aldersgruppene til de eldste (jf. 

Figur 4.8). I tillegg er konstantleddene lavere enn de som ble observert i tabell 4.5, noe som 

indikerer at kvinnene har et gjennomsnittlig lavere låneopptak enn mennene i utvalget.  

Tabell 4.6 – Låneopptak for kvinner i ulike aldersgrupper, etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet og 

egen klasseposisjon. 

 Modell 4b 

35 – 39 år 

 Modell 4b 

45 – 49 år 

 Modell 4b 

55 – 57 år 

 

Variabel 

 
𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 

Klassebakgrunn       

Kulturell overklasse 6.013*** (10.75) 3.581*** (5.50) 2.794* (2.47) 

Profesjonsoverklasse 4.377*** (11.20) 1.641*** (4.08) 1.282* (2.24) 

Økonomisk overklasse 6.105*** (10.82) 2.150*** (3.46) 2.271* (2.48) 

Kulturell, øvre middel 4.236*** (11.17) 1.853*** (4.24) 0.242 (0.34) 

Profesjon, øvre middel 3.134*** (10.77) 2.073*** (6.83) 0.503 (1.03) 

Økonomisk, øvre middel 3.047*** (8.84) 2.472*** (7.72) 1.615*** (3.58) 

Kulturell, nedre middel 2.260*** (4.26) 0.896 (1.80) 0.323 (0.42) 

Profesjon, nedre middel 1.958*** (6.42) 2.010*** (7.31) 1.096** (2.91) 

Økonomisk, nedre middel 1.301*** (3.90) 2.081*** (6.29) 0.128 (0.25) 

Faglært arbeider 0.330 (1.20) 1.360*** (5.79) 0.629* (2.10) 

Ufaglært arbeider ref.  ref.  ref.  

Primærnæring 0.0361 (0.05) -1.438** (-3.10) -1.369** (-2.76) 

Kontroll for sentralitet: Ja  Ja  Ja  

Kontroll for egen klasseposisjon: Ja  Ja  Ja  

Konstantledd 32.46*** (85.21) 30.28*** (90.37) 25.30*** (58.1) 

Justert 𝑅2  0.1212  0.0682  0.0627  

(N) 126351  137461  67488  

Avhengig variabel: Gjeld i persentiler. Referansegrupper: Ufaglært arbeiderklasse (klassebakgrunn) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

I motsetning til de forrige resultatene observeres det her avtagende effekter når en 

beveger seg fra de yngste til de eldste aldersgruppene for et flertall av klassebakgrunnene. 

Den sterkeste effekten av klassebakgrunn for kvinner observeres blant de fra den økonomiske 
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overklassen i aldersgruppen 35 – 39 år, 6.1 pp. Denne effekten blir sterkt redusert når en 

beveger seg til den midtre aldersgruppen (2.2 pp.) og er ikke signifikant forskjellig fra 

referansegruppen i den eldste. Tilsvarende reduksjoner observeres blant de med bakgrunn fra 

den kulturelle overklassen, fra 6.01 pp. i den yngste aldersgruppen til 2.79 pp. i den eldste. De 

samme mønstrene er også gjeldende for de med bakgrunn fra profesjonsoverklassen, fra 4.38 i 

den yngste til 1.28 pp. i den eldste, i forhold til referansegruppen. Samtidig er det viktig å 

påpeke at det ikke er en homogen reduksjon blant de ulike klassebakgrunnene. Eksempelvis 

observeres det en kraftigere reduksjon i betydningen av bakgrunn fra den økonomiske 

overklassen når en beveger seg fra den yngste til den midtre aldersgruppen enn for de med 

bakgrunn fra den økonomiske øvre middelklassen. Tilsvarende observasjoner er også 

gjeldende hvis en sammenligner profesjonsoverklassen med den nedre 

profesjonsmiddelklassen. 

Figur 4.12 – Låneopptak for kvinner over tre aldergrupper etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet og 

egen klasseposisjon 

 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

For tre av klassebakgrunnene observeres ikke de sterkeste effektene av klassebakgrunn 

i de yngste, men i de midtre aldersgruppene. Dette gjelder for den nedre 

profesjonsmiddelklassen, den nedre økonomiske middelklassen og den faglærte 

arbeiderklassen. Gjennomgående viser resultatene i tabell 4.6 at det er avtagende effekter av 

klassebakgrunn for kvinner mellom de fleste aldersgruppene, som er i tråd med antagelsene i 

hypotese H3. Samtidig bør det understrekes at for et fåtall av koeffisientene observeres de 

sterkeste effektene i aldergruppen 45 – 49 år.  
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4.3 Betydningen av familieformuer 

 I denne delen vil jeg presentere resultater fra de empiriske analysene som vil være 

grunnlaget for å besvare denne oppgavens siste hypotese:  

H4: Størrelsen på foreldrenes formue vil være positivt assosiert med eget låneopptak i 

etableringsfasen og avta i de senere fasene.  

Hypotesen er utviklet for å undersøke de tre formuemekanismene som ble drøftet i 

delkapittel 2.2.4: Kjøpsmekanismen, forsikringsmekanismen og den normative mekanismen. 

Den førstnevnte mekanismen er familieformuers funksjon for å direkte investere i barnas 

fremtid, eksempelvis ved å gjøre dem kredittverdige eller å sikre likviditet. Den andre 

mekanismen tillater aktører å ta en større grad av risiko, fordi familieformuer gjør det mulig å 

kunne sikre en viss levestandard uavhengig av utfallet fra eventuelle investeringer. Den 

sistnevnte omhandler at store familieformuer vil fostre markedsrettede holdninger.  

 Som det ble beskrevet i delkapittel 3.1.7 er familieformuer i denne oppgaven 

operasjonalisert ved å ta utgangspunkt i tre ulike måleår: 2012, 2002 og 1993. For å sikre 

overførbarhet vil år 2012 bli brukt for de mellom 35 og 39 år, 2002 for de mellom 45 og 49 år 

og 1993 for de mellom 55 og 57 år. For å teste hypotese H4 vil jeg først presentere 

analyseresultater av den bivariate sammenhengen mellom foreldres formuer og eget 

låneopptak. De nevnte analysene har total gjeld som avhengig variabel, foreldres formuer i det 

inneværende året som uavhengig variabel og inkluderer et annengradsledd for 

foreldreformuer. Etter dette vil jeg gjennomgå de siste modellene fra analyseresultatene som 

først ble fremsatt i delkapittel 4.2, disse resultatene vil bli omtalt som modell 540. Den nevnte 

modellen inneholder de samme variablene som modell 4b i de separate regresjonsanalysene 

for hver aldersgruppe (jf. Tabell 4.5 og 4.6), men med ekstra kontrollvariabler og 

annengradsledd for familieformuer. I likhet med de tidligere analysene vil jeg starte med å 

gjennomgå resultatene for menn og deretter for kvinner. Resultatene fra analysene er fremstilt 

som tabeller og grafisk.  

 

 

                                                 
40 I tråd med de fullstendige modellene i appendiks.  
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4.3.1 Betydningen av familieformuer for menn 

Tabell 4.7 viser den bivariate sammenhengen mellom foreldres formuer og låneopptak 

for mennene i utvalget. Sammenhengen er illustrert grafisk i figur 4.13. Gjennomgående viser 

formuekoeffisientene en negativ assosiasjon mellom de nevnte variablene og eget låneopptak. 

I aldersgruppen 35 -39 år reduseres gjennomsnittlig låneopptak med -0.12 pp. når foreldres 

formue øker med 1 persentil, hvis vi holder alt annet konstant. Tilsvarende observasjoner er 

også gjeldende for aldergruppene 45 – 49 år (-0.12 pp.) og 55 – 57 år (-0.18 pp.). 

Tabell 4.7 – Bivariat sammenheng mellom låneopptak og foreldres formue, for menn etter aldersgrupper. 

 35 – 39 år  45 – 49 år  55 – 57 år  

Variabel 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 

Foreldres formue i 2012 - 0.123*** (-11.54)     

Foreldres formue i 2012, annengradsledd 0.00166*** (16.58)     

Foreldres formue i 2002   - 0.116*** (-8.45)   

Foreldres formue i 2002, annengradsledd   0.00102*** (8.60)   

Foreldres formue i 1993     - 0.180*** (- 6.77) 

Foreldres formue i 1993, annengradsledd     0.00117*** (5.59) 

Konstantledd 66.36*** (275.73) 64.23*** (176.79) 61.07*** (74.57) 

Justert 𝑅2 0.0049  0.0005  0.0010  

(N) 130746  141045  68448  

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Avhengig variabel: Gjeld i persentiler. Standardavvik i parentes. 

 Samtidig viser de positive annengradsleddene at sammenhengene er kurvlineære og u-

formede, de når et bunnpunkt og øker etter hvert som formue stiger. Blant menn i 

aldersgruppen 35 -39 observeres dette bunnpunktet blant de med foreldreformuer i den 40-

ende formuepersentilen. Etter bunnpunktet er det en positiv assosiasjon mellom foreldres 

formue og eget låneopptak. Det største låneopptaket observeres blant de mennene som har 

foreldre i den øverste formuepersentilen, ca. 5 pp. større enn i den minste.  
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Figur 4.13 – Bivariat sammenheng mellom eget låneopptak og størrelse på foreldres formue i persentiler, for 

menn etter aldersgrupper. 

 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

I de øvrige aldergruppene observeres lignende, men samtidig svakere u-formede 

sammenhenger. Blant menn i aldersgruppen 45 – 49 observeres det en negativ assosiasjon 

frem til ca. den 60-ende formuepersentilen, etter dette observeres det en svak økning. Den 

sterkest negative sammenhengen observeres i den eldste aldersgruppen, 55 – 57 år. Her er 

sammenhengen negativ frem til ca. den 80-ende formuepersentilen, etter dette observeres det 

en svak positiv effekt blant personer med de aller største familieformuene. Gjennomgående 

viser resultatene fra de bivariate analysene at det er en ulik effekt av foreldres formuer utfra 

hvilken aldersgruppe som analyseres. Det er samtidig viktig å påpeke at det i disse analysene 

ikke er kontrollert for noen antatte medierende variabler og det må ikke trekkes for mange 

konklusjoner fra denne statistikken.   

 

 

 

 

55

60

65

70

G
J
E

L
D

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

FORELDRES FORMUE

Aldersgrupper: 35 - 39 år

Aldersgrupper: 45 - 49 år

Aldersgrupper: 55 - 57 år

Predictive Margins with 95% CIs



74 

 

Tabell 4.8 – Låneopptak for menn i ulike aldersgrupper, etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet, egen 

klasseposisjon og foreldres formue. 

 Modell 5 

35 – 39 år 

 Modell 5 

45 – 49 år 

 Modell 5 

55 – 57 år 

 

Variabel 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 

Klassebakgrunn:       

Kulturell overklasse 1.481**  (2.97)    2.530*** (4.29)    3.717*** (3.39)    

Profesjonsoverklasse 3.321*** (9.65)    3.323*** (9.01)    2.680*** (4.72)    

Økonomisk overklasse 6.491*** (12.85)    6.785*** (11.74)    3.451*** (3.66)    

Kulturell, øvre middel 1.730*** (5.24)    2.872*** (7.32)    1.708*   (2.40)    

Profesjon, øvre middel 2.186*** (8.56)    2.845*** (10.23)    1.395**  (2.85)    

Økonomisk, øvre middel 4.257*** (13.90)    3.711*** (12.46)    3.599*** (7.93)    

Kulturell, nedre middel 1.243**  (2.67)    1.539*** (3.43)    2.188**  (2.84)    

Profesjon, nedre middel 1.651*** (6.20)    1.938*** (7.78)    1.534*** (4.03)    

Økonomisk, nedre middel 1.977*** (6.69)    2.072*** (6.91)    2.868*** (5.69)    

Faglært arbeider 0.733**  (3.04)    1.264*** (5.91)    1.564*** (5.23)    

Ufaglært arbeider ref.  ref.  ref.  

Primærnæring 0.895    (1.31)    0.710    (1.69)    -0.174    (-0.35)    

Kontroll for sentralitet: Ja  Ja  Ja  

Kontroll for egen klasseposisjon: Ja  Ja  Ja  

Foreldres formue -0.0327**  (-3.24)    -0.0207    (-1.55)    -0.0218    (-0.84)    

Foreldres formue 2 0.0000735    (0.76)    -0.000506*** (-4.35)    -0.000810*** (-3.91)    

Konstantledd 55.95*** (142.59)    55.22*** (120.20)    

 

51.34*** (56.34)    

Justert 𝑅2  0.1660  0.1162  0.0912  

(N) 130581  140746  68288  

 

Avhengig variabel: Gjeld i persentiler. Referansegrupper: Ufaglært arbeiderklasse (klassebakgrunn) * p<0.05, ** p<0.01, 

*** p<0.001 

 

Tabell 4.8 viser resultatene fra modell 5 i regresjonsanalysene av de ulike 

aldersgruppene, der det er blitt kontrollert for sentralitet, egen klasseposisjon og foreldres 

formue. De justerte R2-verdiene er på 0.1660, 0.1162 og 0.0912, modellene forklarer 16.6, 

11.62 og 9.12 prosent av variasjonen i utvalget. Ved å sammenligne tabell 4.8 med 4.5 

observeres det at å inkludere variabler for foreldrenes formuer medfører en økning i 

betydningen av de ulike klassebakgrunnene. Dette mønsteret er til stede i alle aldersgruppene. 

De største økningene observeres blant de med bakgrunn fra overklassene, med den 

økonomiske overklassen øverst. Disse observasjonene kan indikere en ulik fordeling av 

foreldres formuer, hvor det er personer i overklassen som har de største formuene. 

Tilsvarende reduseres betydningene av klassebakgrunn etter hvert som en beveger seg 

vertikalt nedover i klasseskjemaet. 

Koeffisientene for foreldrenes formue viser at det er en negativ assosiasjon mellom 

foreldrenes formuer og eget låneopptak. I aldersgruppen 35 – 39 år reduseres eget låneopptak 
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gjennomsnittlig med -0.03 pp. når foreldres formue øker med 1 persentil, hvis vi holder alt 

annet konstant.  

I motsetning til analysene i tabell 4.7 er ikke koeffisientene for foreldreformuer 

signifikante i aldersgruppene 45 – 49 og 55 – 57 år. Annengradsleddene for foreldrenes 

formuer viser at det for menn i aldersgruppene 35 -39 år et svakt kurvlineært forhold mellom 

foreldres formuer og eget låneopptak. De øvrige koeffisientene for denne sammenhengen 

viser at det er et negativt forhold mellom eget låneopptak og foreldres formuer. Denne 

sammenhengen er illustrert grafisk i figur 4.14.  

Figur 4.14 – Multivariat sammenheng mellom eget låneopptak og størrelse på foreldres formuer i persentiler, 

for menn i ulike aldersgrupper. Kontrollert for klassebakgrunn, sentralitet og egen klasseposisjon. 

 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

Gjennomgående viser figuren at det er en forskjell mellom størrelsen på foreldrenes 

formuer og eget låneopptak, men at denne sammenhengen varierer mellom de ulike 

aldersgruppene. For menn i aldersgruppen 35 – 39 år later det til å være en svakt positiv 

assosiasjon, hvor effekten er noe konstant frem til ca. den 50-ende formuepersentilen og 

deretter øker med ca. 1 pp. frem til den øverste persentilen. I motsetning er det en negativ 

assosiasjon mellom størrelsen på foreldrenes formuer og eget låneopptak for de øvrige 

aldersgruppene. Blant menn i aldersgruppen 45 – 49 år observeres det en negativ assosiasjon, 



76 

 

hvor eget låneopptak reduseres etter hvert som størrelsen på foreldrenes formue øker, med en 

forskjell på ca. 4.5 pp. mellom de med minst og de med størst familieformue. Det samme 

mønstret er også gjeldende for aldersgruppen 55 – 57 år, hvor det observeres en forskjell på 

ca. 8 pp. mellom personer med minst og største familieformue. For hypotese H4 får disse 

resultatene konsekvenser. Opprinnelig adresserte hypotesen en antagelse om en positiv 

assosiasjon mellom størrelsen på familieformuer og eget låneopptak blant personer i 

etableringsfasen og en avtagende for de øvrige.  

I analysen av den bivariate sammenhengen ble dette mønstret observert blant personer 

i etableringsfasen, men etter at de øvrige kontrollvariablene ble innført ble denne effekten 

kraftig redusert. For personer i aldersgruppen 45 – 49 år ble det observert en svak u-formet 

assosiasjon, men denne ble negativ etter at kontrollvariablene ble innført. Lignende effekter 

ble også observert for aldersgruppen 55 – 57 år. For H4 innebærer dette at hypotesen kan 

beholdes, men at det må bemerkes at den positive assosiasjonen ikke er veldig sterk  

4.3.2 Betydningen av familieformuer for kvinner 

I denne delen vil jeg gjennomgå resultatene fra analysene av kvinnene i utvalget. Jeg 

vil starte med å vise den bivariate sammenhengen mellom foreldres formuer og eget 

låneopptak, etter dette vil jeg presentere den multivariate. Resultatene fra den bivariate 

analysen er presentert i tabell 4.9. I likhet med resultatene for menn (jf. Tabell 4.7) viser 

koeffisientene for foreldrenes formuer en gjennomsnittlig negativ assosiasjon mellom den 

nevnte variabelen og eget låneopptak.  

Tabell 4.9 – Bivariat sammenheng mellom låneopptak og foreldres formue, for kvinner etter aldersgrupper. 

 35 – 39 år  45 – 49 år  55 – 57 år  

Variabel 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 

Foreldres formue i 2012 -0.244***  (-20.38)     

Foreldres formue i 2012, annengradsledd 0.00255*** (22.83)     

Foreldres formue i 2002   -0.273*** (-18.40)   

Foreldres formue i 2002, annengradsledd   0.00206*** (16.13)   

Foreldres formue i 1993     -0.260*** (-9.97) 

Foreldres formue i 1993, annengradsledd     0.00160***  (7.81) 

Konstantledd 49.86***  (184.29) 47.44***  (120.80) 42.61***  (53.17) 

Justert 𝑅2 0.0046  0.0029  0.0027  

(N) 126429  137632  67582  

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Avhengig variabel: Gjeld i persentiler. Standardavvik i parentes. 
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Koeffisientene for foreldres formue i 2012 viser at eget låneopptak (for kvinner i 

aldersgruppen 35 – 39 år) gjennomsnittlig reduseres med -0.24 pp. når foreldres formue øker 

med en persentil, hvis vi holder alt annet konstant. Tilsvarende effekter er også gjeldende for 

de øvrige formue-koeffisientene, med -0.27 pp. for aldergruppen 45 – 49 år og -0.26 pp. for 

55 – 57 år. Samtidig er annengradleddene for foreldrenes formuer positive og sammenhengen 

er u-formet. Denne ikke-lineære sammenhengen er presentert grafisk i figur 4.15.  

Figur 4.15 – Bivariat sammenheng mellom eget låneopptak og størrelse på foreldres formue i persentiler, for 

kvinner etter aldersgrupper. 

 

Avhengig variabel: Gjeld i persentiler. 

Figur 4.15 viser aldersvariasjoner i betydningen av foreldres formuer for eget 

låneopptak. Blant kvinner i aldersgruppen 35 – 39 år er det en negativ assosiasjon frem til ca. 

50-ende formuepersentil. Etter dette er assosiasjonen positiv og personer med de største 

familieformuene har også det største låneopptaket. De samme mønstrene observeres for de 

øvrige aldersgruppene, men da med noen variasjoner. Blant de i aldersgruppen 45 – 49 år er 

sammenhengen negativ frem til ca. 70-ende formuepersentil, etter dette observeres en økning. 

Den sterkeste negative assosiasjonen observeres i aldersgruppen 55 – 59 år, blant personer 

med foreldre i den nederste formuepersentilen observeres det største låneopptaket og denne 

assosiasjonen fortsetter frem til 90-ende persentil hvor den øker marginalt.  

30

35

40

45

50

G
J
E

L
D

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

FORELDRES FORMUE

Aldersgrupper: 35 - 39

Aldersgrupper: 45 - 49

Aldersgrupper: 55 - 57

Predictive Margins with 95% CIs



78 

 

Tabell 4.10 viser resultatene fra modell 5 for kvinnene i utvalget. De justerte 𝑅2-

verdiene viser at modellene bidrar til å forklare 12.5, 7.5 og 7 prosent av variasjonen i 

utvalget. Ved å sammenligne resultatene med de i tabell 4.6 kan det observeres en økning i 

betydningen av klassebakgrunn når det innføres kontroll for foreldrenes formuer. De største 

økningene observeres i overklassen og disse reduseres etter hvert som en beveger seg vertikalt 

nedover. Koeffisientene for foreldrenes formuer viser en negativ assosiasjon mellom 

foreldrenes formuer og eget låneopptak. Eksempelvis reduseres gjennomsnittlig gjeld blant 

kvinner i aldersgruppen 35 – 39 år med -0.0949 pp. når foreldres formue øker med 1 persentil, 

hvis vi holder alt annet konstant. Annengradsleddene for foreldrenes formue viser at 

assosiasjonen kurvlineær, men at retningen er ulik over aldersgruppene. Blant kvinnene i 

aldergruppen 35 – 39 år er forholdet u-formet og for de øvrige koeffisientene er dette negativt. 

Tabell 4.10 – Låneopptak for kvinner i ulike aldersgrupper, etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet, 

egen klasseposisjon og foreldres formue. 

 Modell 5 

35 – 39 år 

 Modell 5 

45 – 49 år 

 Modell 5 

55 – 57 år 

 

Variabel 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 

Klassebakgrunn:       

Kulturell overklasse 6.719*** (11.96)    4.512*** (6.93)    3.956*** (3.50)    

Profesjonsoverklasse 5.421*** (13.62)    3.029*** (7.44)    2.913*** (5.03)    

Økonomisk overklasse 7.734*** (13.27)    4.270*** (6.74)    4.674*** (5.03)    

Kulturell, øvre middel 4.761*** (12.52)    2.489*** (5.70)    0.996    (1.39)    

Profesjon, øvre middel 3.640*** (12.43)    2.605*** (8.57)    1.349**  (2.76)    

Økonomisk, øvre middel 3.765*** (10.76)    3.375*** (10.40)    2.868*** (6.26)    

Kulturell, nedre middel 2.648*** (5.00)    1.570**  (3.16)    1.093    (1.42)    

Profesjon, nedre middel 2.177*** (7.14)    2.125*** (7.74)    1.295*** (3.45)    

Økonomisk, nedre middel 1.666*** (4.98)    2.623*** (7.91)    0.914    (1.81)    

Faglært arbeider 0.461    (1.68)    1.502*** (6.41)    0.913**  (3.05)    

Ufaglært arbeider ref.  ref.  ref.  

Primærnæring 0.813    (1.06)    -0.544    (-1.17)    -0.425    (-0.86)    

Kontroll for sentralitet: Ja  Ja  Ja  

Kontroll for egen klasseposisjon: Ja  Ja  Ja  

Foreldres formue -0.0949*** (-8.22)    -0.124*** (-8.45)    -0.0641*   (-2.48)    

Foreldres formue 2 0.000294** (2.67)    0.000180    (1.40)    -0.000499*   (-2.43)    

Konstantledd 35.81*** (78.73)    36.38*** (71.06)    31.56*** (34.88)    

Justert 𝑅2  0.1250  0.0751  0.0703  

(N) 126351  137461  67488  

Avhengig variabel: Gjeld i persentiler. Referansegrupper: Ufaglært arbeiderklasse (klassebakgrunn) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Figur 4.16 viser assosiasjonen mellom de nevnte variablene over de ulike 

aldersgruppene. For kvinner i aldersgruppen 35 – 39 år er assosiasjonen negativ frem til 

bunnpunktet i ca. den 50-ende formuepersentilen. Etter dette er assosiasjonen positiv og de 

med foreldre i den øverste persentilen har et låneopptak som er større enn de i den minste. For 
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de i aldersgruppen 45 – 49 observeres det en lineær reduksjon i eget låneopptak når 

foreldrenes formue øker, med en variasjon på ca. 5 pp. Det minste låneopptaket observeres 

blant de som har foreldre i den øverste formuepersentilen. Tilsvarende observasjoner er også 

gjeldende for de i aldersgruppen 55 – 57 år. Blant de i denne aldersgruppen reduseres eget 

låneopptak etter hvert som foreldrenes formuer øker, med en variasjon på ca. 5.5 pp.  

Figur 4.16 – Multivariat sammenheng mellom eget låneopptak og størrelse på foreldres formuer i persentiler, 

for kvinner i ulike aldersgrupper. Kontrollert for klassebakgrunn, sentralitet og egen klasseposisjon. 

 

(Avhengig variabel: Gjeld i persentiler)  

Analyseresultatene for kvinnene i utvalget ligner på de som ble observert for mennene. 

For begge kjønn observeres de største låneopptakene i aldersgruppen 35 – 39 år, i tråd med 

resultatene i figur 4.3 og 4.8. Det later også til å være en svak positiv effekt av foreldres 

formuer for begge kjønn i denne aldersgruppen. I tillegg observeres det avtagende låneopptak 

i de to eldste aldersgruppene når en beveger seg fra de nederste til de øverste persentilene. 

Den største forskjellen mellom menn og kvinner later ikke til å være i mønstre, men heller i 

lånesummer, hvor kvinnene i utvalget generelt låner mindre enn mennene. For hypotese H4 

får disse observasjonene konsekvenser. For begge kjønn later det til å være en svak positiv 

assosiasjon mellom foreldres formuer og eget låneopptak i, men denne effekten er 

aldersbetinget.  
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4.4 Forskjeller mellom menn og kvinner  

 I samtlige analyser er det observert forskjeller mellom kjønnene, hvor menn i 

gjennomsnitt låner mer enn kvinner. Et spørsmål som dermed bør stilles er implikasjonene av 

disse forskjellene. Av hensyn til resultatenes relevans for perspektivene som ble fremlagt i 

kapittel 2 er det hensiktsmessig å adressere denne forskjellen før eventuelle substansielle 

tolkninger blir lagt til analysene. Tabell 4.11 viser resultatene fra en bivariat analyse av 

forholdet mellom kjønn og låneopptak.  

Tabell 4.11 - Låneopptak kontrollert for kjønn, hele utvalget 

Variabel 𝛽 Std. Feil 

Kjønn   

Mann 16.68*** (395.85) 

Konstantledd 41.17*** (1371.98) 

Justert 𝑅2  0.0764  

(N) 1893314  

Avhengig variabel: Gjeld i persentiler. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001  

Tabellen over viser at gjennomsnittlig låneopptak for menn er 16.68 pp. større enn hos 

kvinner. En forklaring på disse forskjellene ligger mest sannsynlig i kvinners yrkesdeltagelse 

og er et resultat av at data i denne oppgaven ikke gjør det mulig å eksempelvis differensiere 

mellom de som jobber heltid og deltid.  

Samtidig er det også tenkelig at en del av forskjellene kan tilskrives hvordan 

hjemmene er organisert økonomisk. Som det ble nevnt i delkapittel 3.1.7 er det mulig at menn 

har ansvaret for finansielle spørsmål i hjemmet, grunnet tradisjonelle holdninger. Hvis dette er 

tilfellet burde det observeres at å ha en registrert partner vil være positivt assosiert med eget 

låneopptak for menn, tilsvarende burde det være negativt for kvinner. For å adressere denne 

antagelsen er det utarbeidet to analyser som viser betydningen av å ha partner. De fullstendige 

analysene er vedlagt i appendiks og en forkortet versjon av resultatene er presentert i tabell 

4.12. Tabellen inneholder de samme variablene som inngikk i modell 4 (jf. tabell 4.3 og 4.4), 

men det er også lag til en dummyvariabel som viser betydningen av å ha en registrert partner. 

Analysene er separate for menn og kvinner. 
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Tabell 4.12 – Låneopptak for menn i ulike aldersgrupper, etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet, egen 

klasseposisjon og partner 

 Menn  Kvinner  

Variabel 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 

Kontrollert for klassebakgrunn: Ja  Ja  

Kontroll for sentralitet: Ja  Ja  

Kontroll for egen klasseposisjon: Ja  Ja  

Har partner 11.88*** (206.45) -11.41*** (-194.74) 

Konstantledd 38.36*** (324.30) 34.69*** (281.57) 

Justert 𝑅2  0.1883  0.1434  

(N) 958770  932367  

Avhengig variabel: Gjeld i persentiler. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001  

Resultatene viser at å ha en registret partner har motsatt betydning for menn som for 

kvinner. For menn medfører dette en økning i gjennomsnittlig låneopptak på 11.88 pp., men 

for kvinner gir dette en reduksjon på -11.4. En teknisk måte å tolke disse resultatene på er at 

store lånesummer har en tendens til å stå i mannens navn, eksempelvis boliglån. På grunn av 

dette er det trolig at en del av lånesummene som er oppført hos personene i utvalget kan være 

noe misvisende, i den forstand at det er tenkelig at kvinner i parforhold betaler en like stor del 

av lånene som menn. Således bør en være litt forsiktig med å ikke overvurdere disse 

forskjellene.  
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4.5 Oppsummering 

Som tidligere nevnt adresserte hypotese H1 ideen om en vertikal stratifisering av 

låneopptak. Det ble forventet at personer med bakgrunn fra, eller posisjon i, overklassene ville 

ha det største låneopptaket. Hypotese H2 adresserte ideen om en horisontal stratifisering, hvor 

det ble forventet at personer med tilknytning de økonomiske fraksjonene ville ha det største 

låneopptaket, når en sammenlignet dem med personer i samme vertikale posisjon. Under 

analysene ble det avdekket noen generelle mønstre og noen forskjeller mellom kjønnene.  

Generelt var det personer med bakgrunn fra den økonomiske overklassen som hadde 

det største låneopptaket og de med bakgrunn fra den ufaglærte arbeiderklassen som hadde det 

minste. Forskjellene mellom kjønnene etter klassebakgrunn bestod i hovedsak av at mennene 

i utvalget hadde et horisontalt stratifisert låneopptak. Alle mennene i utvalget med bakgrunn 

fra de økonomiske fraksjonene hadde et større låneopptak enn de som var i samme vertikale 

posisjon (jf. figur 4.5).  

Dette mønsteret ble ikke observert blant kvinnene, hvor det under analysene ble 

observert en mer vertikal stratifisering. Kvinner med bakgrunn fra den økonomiske 

overklassen hadde det største låneopptaket, men blant middelklassene var det de kulturelle 

(øvre middel) og profesjonelle (nedre middel) som hadde de største. I tillegg ble de største 

låneopptakene observert i overklassen og dette ble redusert når en beveget seg vertikalt ned til 

arbeiderklassene og primærnæringene (jf. figur 4.9). Resultatene for egen klasseposisjon var 

mer like med tanke på kjønn. For både mennene og kvinnene i utvalget var det personer i de 

økonomiske fraksjonene som hadde de største låneopptakene når en sammenlignet dem med 

personer i tilsvarende horisontale posisjoner. I tillegg ble de største låneopptakene som regel 

observert i overklassene og ble redusert etter hvert som en beveget seg nedover (jf. figur 4.6 

og 4.10).  

De nevnte observasjonene får konsekvenser for både hypotese H1 og H2. For den 

førstnevnte hypotesen må det bemerkes at det kun er blant kvinner at klassebakgrunn har et 

klart vertikalt mønster. Blant mennene i utvalget har klassebakgrunn et mer horisontalt 

mønster, hvor det er de med bakgrunner fra de økonomiske fraksjonene som har det største 

låneopptaket. Både menn og kvinner har et horisontalt stratifisert låneopptak etter egen 

klasseposisjon. På denne måten kan det konkluderes med at hypotese H1 kun er gyldig med 
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tanke på klassebakgrunn for kvinnene i utvalget. Hypotese H2 er gyldig for klassebakgrunnen 

til mennene i utvalget, samt klasseposisjon for begge kjønn.  

Målet med hypotese H3 var å undersøke om effekten av klassebakgrunn ville være 

sterkest i aldre assosiert med etableringsfasen. Analysene som ble gjennomført støtter delvis 

denne hypotesen, da med forskjeller mellom kjønnene. Blant mennene var det noe variasjon i 

effektene av klassebakgrunn over aldersgruppene. De sterkeste effektene ble observert i fire 

av klassebakgrunner i aldersgruppen 35 – 39 år, for tre av klassebakgrunnene ble de sterkeste 

effektene observert i aldersgruppen 45 – 49 år og for de fire siste blant de mellom 55 og 57 år 

(jf. figur 4.11). Blant kvinnene var mønstret mer homogent med tanke på avtagende effekter. 

For et flertall ble de sterkeste effektene observert i aldersgruppen 35 – 39 år og disse ble 

redusert etter hvert som en beveget seg til de eldste. Unntaksvis ble de sterkeste effektene 

observert i aldersgruppen 45 – 49 år blant personer med bakgrunn fra den nedre 

profesjonsmiddelklassen, den økonomiske nedre middelklassen og den faglærte 

arbeiderklassen (jf. figur 4.12). Overordnet gir resultatene fra analysene i delkapittel 4.2 

delvis støtte til hypotese H3, i den forstand at det er i de yngste aldersgruppene de sterkeste 

effektene av sosial bakgrunn observeres for et flertall av personene. Samtidig later det til å 

være en stor forskjell mellom kjønnene, hvor disse mønstrene er meget ulike når en 

sammenligner menn og kvinner.  

Hypotese H4 forventet at størrelsen på foreldrenes formuer ville være positivt assosiert 

med eget låneopptak i etableringsfasen og avta i de senere fasene. Resultatene fra de bivariate 

analysene viste at det var en positiv sammenheng mellom størrelsen på foreldres formue og 

eget låneopptak i aldre assosiert med etableringsfasen. Denne assosiasjonen var svakt u-

formet i aldersgruppen 45 – 49 år og negativ i den eldste. Dette ble observert for begge kjønn. 

Etter å ha innført de relevante kontrollvariablene viser koeffisientene for menn at det er et 

svakt u-formet forhold i aldersgruppen 35 – 39 år, hvor menn med foreldre i øverste 

formuepersentil har et litt større låneopptak enn de i den nederste. For de øvrige 

aldersgruppene er forholdet negativt og de største forskjellene observeres i aldersgruppen 55 – 

57 år. Lignende mønstre ble observert blant kvinnene i utvalget, hvor koeffisientene også 

viser en negativ assosiasjon. I aldersgruppen 35 – 39 år er forholdet u-formet, men de med 

foreldre i øverste persentil hadde et låneopptak som var litt større enn de i den nederste. Blant 

personer i de resterende aldersgruppene er forholdet negativt. De største forskjellene 

observeres mellom kvinner i aldersgruppen 55 – 57 år, hvor de med foreldre i øverste 
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formuepersentil har et låneopptak som er ca. 6 pp. mindre enn i den nederste. Resultatene fra 

delkapittel 4.3 viser at hypotese H4 kan beholdes. Det observeres en svak positiv assosiasjon 

mellom foreldres formue og eget låneopptak i aldre assosiert med etableringsfasen og en 

negativ for de øvrige aldersgruppene. Dette observeres for både kvinner og menn.  
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5 Diskusjon 

I dette kapitlet vil jeg drøfte de empiriske analyseresultatene og deres relevans for 

oppgavens forskningsspørsmål: «Hvilken betydning har sosial bakgrunn og klasse for et 

individs låneopptak over ulike livsfaser?». Jeg vil gjennomføre dette ved å sette oppgavens 

hovedfunn i sammenheng med den tidligere forskningen som ble presentert i kapittel 2. Etter 

dette vil jeg gjøre en vurdering av den tidligere forskningens forklaringskraft. Avslutningsvis 

vil jeg diskutere styrker og svakheter ved denne oppgaven, samt presentere forslag til videre 

forskning.  

5.1.1 Resultatenes sammenheng med tidligere forskning  

Resultatene som ble presentert i kapittel 4 viser forskjeller i låneopptak etter både 

klassebakgrunn og egen klasseposisjon. De to bivariate analysene (jf. Figur 4.1 og 4.2) viste 

at det var de med bakgrunn fra, eller posisjon i, den økonomiske overklassen hadde det største 

låneopptaket. Tilsvarende var det personer med tilknytning til den ufaglærte arbeiderklassen 

(bakgrunn), eller overføringer (posisjon), som har det minste. Samtidig ble det ikke 

kontrollert for noen mellomliggende variabler og det var således lite hensiktsmessig å trekke 

for mange konklusjoner fra den nevnte statistikken.  

På grunn av dette ble modellene utvidet med et sett kontrollvariabler: bosted, alder, 

inntekt, utdannelse, egen klasseposisjon og foreldres formuer (jf. Tabell 4.3 og 4.4). Et 

interessant funn er at forskjellene mellom de ulike bakgrunns- og posisjonsvariablene 

vedvarer, selv etter at de nevnte variablene ble innført og analysene var separate for kjønn. 

Eksempelvis vil en mann med bakgrunn fra, og posisjon i, den økonomiske overklassen ha et 

gjennomsnittlig låneopptak som er 32.2641 persentiler over en mann med tilsvarende 

karakteristikker fra den ufaglærte arbeiderklassen, etter de nevnte kontrollvariablene ble 

innført. Til sammenligning vil en mann med samme tilknytning til den faglærte 

arbeiderklassen gjennomsnittlig ha et låneopptak som er 7.21 persentiler over 

referansegruppen. På denne måten viser analysene en skjevfordeling i de ulike klassens 

låneopptak, hvor «stor-lånere» utgjør en markant del av den totale lånemengden, i tråd med 

(Chiteji, 2007) og (Vatne et al., 2014). 

                                                 
41 Additivt utregnet.  
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I delkapittel 2.2.4 ble det referert til tidligere økonomisk forskning om en 

sammenheng mellom en høy inntekt og et stort låneopptak (Finanstilsynet, 2016, p. 57; 

Vatne, 2008, p. 8). Resultatene fra denne oppgaven bekrefter at inntekt er av betydning for 

låneopptaket, da det observeres nesten en halvering i effekten av klassebakgrunn for både 

menn og kvinner når den nevnte variabelen innføres (jf. overgangen fra modell 1 til modell 2 i 

tabell 4.3 og 4.4). Samtidig viser resultatene at egen inntekt i seg selv ikke kan forklare hele 

variasjonen i låneopptak, selv når en bruker et bredt inntektsmål42. De samme bemerkningene 

kan en gjøre for de øvrige kontrollvariablene: hverken bosted, alder, egen utdannelse, egen 

klasseposisjon, eller størrelsen på foreldres formuer kan forklare hvorfor aktørene låner den 

mengden de gjør. På dette grunnlaget kan en si at det observeres en «direkte effekt» av 

foreldres klasseposisjon for eget låneopptak (Hjellbrekke & Korsnes, 2006, p. 37). 

Samtidig er det viktig å påpeke at effekten av sosial bakgrunn varierte med alder. Det 

ble i analysene av hypotese H3 vist at effekten av å ha bakgrunn fra overklassene hadde stor 

betydning i etableringsfasen og avtok gradvis etter hvert som personene ble eldre. På denne 

måten støtter ikke resultatene «crowding out»-hypotesen (Künemund & Rein, 1999), men 

heller at det foregår en form for intergenerasjonell solidaritet (Albertini et al., 2007; Attias-

Donfut et al., 2005; Sandlie & Gulbrandsen, 2015).  

At personer med bakgrunn fra den økonomiske overklassen har det største 

låneopptaket kan sees i sammenheng med flere av de teoretiske perspektivene. Resultatene 

kan tolkes i forbindelse med begrepet standardpakker (Riesman & Roseborough, 1955), hvor 

det å inneha et bestemt konsum signaliserer medlemskap innenfor et klassesegment. Som 

Roseborough skriver er det tenkelig at personer er villige til å bruke mer enn de tjener i 

øyeblikket for å anskaffe seg standardpakken (Roseborough, 1960, p. 464). Det kan tenkes at 

å ha bakgrunn fra den økonomiske overklassen ikke kun innebærer makt og privilegier, men 

også et visst forbruk. Eksempelvis i form av å bo på det rette stedet, benytte seg av bestemte 

typer transportmidler og andre former for forbruk som markerer sosial klasse (Veblen, 2016). 

På denne måten kan resultatene indikere at personer med denne bakgrunnen er mer tilbøyelige 

til å øke sitt låneopptak for å sikre et konsum som forventes innenfor deres klassesegment.  

En slik tolkning bør drøftes med referanse til perspektivene som ble presentert i 

forbindelse med Bourdieu og de som var inspirert av hans arbeider. I delkapittel 2.3.1 ble det 

                                                 
42 Det brede inntektsmålet består av: personinntekt fra lønn, personinntekt fra fiske og fangst, personinntekt fra 

annen næring og kapitalinntekter (jf. Delkapittel 3.1.7).  
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drøftet hvordan ulike kapitalformer i familien kan forme ulike holdninger og væremåter 

(Bourdieu, 1984). Eksempelvis kunne det å ha en bakgrunn preget av økonomisk kapital 

medføre mer markedsrettede holdninger, tilsvarende kunne det å ha bakgrunn preget av 

kulturell kapital medføre moralske holdninger (Lamont, 1992). Analyseresultatene støtter 

delvis en slik tolkning. Ordet «delvis» brukes her fordi det later til å være en forskjell mellom 

kjønnene. Mennene i utvalget har et klarere skille mellom bakgrunner fra de økonomiske og 

kulturelle fraksjonene, dette gjelder for både over- og middelklassene (jf. Figur 4.5). For 

kvinnene i utvalget var ikke dette mønsteret like klart. Det var kun i overklassen at den 

økonomiske klassen hadde et større låneopptak enn den kulturelle43 (jf. Figur 4.9). 

Til tross for den noe varierende horisontale stratifiseringen (hypotese H2) observeres 

det gjennomgående vertikale forskjeller. På grunn av dette gis det lite støtte til antagelsen om 

at personer med bakgrunn fra de lavere klassene har det største låneopptaket som følge av en 

«kjøp-nå-betal-senere»-logikk (Brusdal, 2011, p. 11), eller manglende evne til utsatt 

behovstilfredsstillelse (Lysgaard & Schneider, 1953; Webley & Nyhus, 2013). Hvis dette var 

tilfellet burde betydningen av å ha bakgrunn fra arbeiderklassene og primærnæringene hold 

seg relativt konstante i forhold til de øvrige klassene etter at de relevante kontrollvariablene 

ble innført (jf. Overgangen fra modell 1 til modell 2 i tabell 4.3 og 4.4). Det samme kan sies 

om teorien «middelklassen i klemme» (Scott & Pressman, 2011, pp. 333 - 334; E. Wolff, 

2007). Hvis det var slik at de med tilknytning middelklassene lånte utover hva deres lønninger 

skulle tilsi burde kontrollvariablene ikke hatt en like stor effekt (jf. Tabell 4.3 og 4.4). 

Oppgavens resultater gir mer støtte til de perspektivene og forskningen som ble drøftet i 

forbindelse med begrepet gjeldsaversjon i kapittel 2.2.3. I likhet med resultatene til (Callender 

& Mason, 2017) ble det i analysene observert en sammenheng mellom de økonomiske og 

kulturelle ressursene i familien og eget låneopptak. Funnene bør også sees i sammenheng med 

de kvalitative intervjuene (Burdman, 2005, p. 7), hvor personer fra lavinntektsbakgrunner var 

mer skeptiske til å ta opp lån grunnet deres frykt for å ikke klare å betale tilbake i fremtiden. 

Med utgangspunkt i gjeldsaversjon kan analyseresultatene tolkes som at personer med 

bakgrunn fra overklassene og menn fra de økonomiske middelklassene er mer villige til å ta 

risiko, en type handling som potensielt kan bedre ens livssituasjon (Baum & Schwartz, 2013, 

p. 16), samt maksimere ens nytte og øke permanent inntekt (Modigliani & Abel, 2005, p. ix). 

Samtidig er det viktig å ikke tolke fraværet av risikovillighet som en konklusjon om at 

                                                 
43 Et poeng jeg vil komme tilbake til under «videre forskning».  
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personer med lav klassebakgrunn er irrasjonelle (jf. bemerkningen på slutten av delkapittel 

2.2.2). Som det ble påpekt i gjennomgangen av de tre formuemekanismene (Hällsten & 

Pfeffer, 2017, pp. 9 - 11) kan det å komme fra familier med store formuer ha innvirkning på 

hvor mye risiko en er villig til å ta og muligheter til å betjene ens gjeld. For det første kan den 

normative mekanismen fostre holdninger som er markeds- og investeringspositive, som en del 

av en strategi for å sikre familieformuenes overlevelse. I tillegg kan forsikringsmekanismen 

gjøre det enklere å utføre risikable investeringer i ung alder. Grunnen til dette er at 

kjøpsmekanismen senere kan dekke for eventuelle tap når en blir eldre i form av arv og 

overføringer. Under analysearbeidet ble det funnet støtte for en slik antagelse, hvor personer 

fra familier i de øverste formuepersentilene hadde et noe større låneopptak i etableringsfasen. 

I de eldste aldersgruppene var denne assosiasjonen negativ (jf. Figur 4.14 og 4.16). En bør 

derfor stille seg noe kritisk til en forklaring om at irrasjonalitet er det eneste svaret på hvorfor 

aktørene låner som de gjør. Det kan tenkes at aktørene handler rasjonelt innenfor deres gitte 

kontekster, for eksempel kan det sies å være like rasjonelt å låne 10 millioner når en arver 11 

som å ikke låne når en ikke arver noe.  

Resultatene fra analysene av foreldres formue bør sees i forbindelse med andre funn 

innenfor norsk klasseforskning. Tidligere forskning har indikert at den økonomiske 

overklassen i Norge er preget av sosial reproduksjon, hvor personer med bakgrunn fra 

overklassene har størst sannsynlighet for å selv ende opp i dem (M. Flemmen, 2009; 

Mastekaasa, 2004). I tillegg er det også vist indikasjoner på sosial lukning. Eksempelvis 

finner Marianne Nordli Hansen at nesten 25 prosent av den rikeste 1-prosenten og 60 prosent 

av den rikeste 0.1-prosenten i Norge har foreldre som er en del av de 1-prosent rikeste 

(Hansen, 2014, p. 477). Med denne bakgrunnen er det mulig at oppgavens resultater gir 

indikasjoner på én av flere former for sosiale reproduksjonsstrategier, hvor det å låne store 

summer i ung alder er en måte å sikre makt og privilegier når en blir eldre. En slik påstand 

støttes av andre observasjoner innenfor den intergenerasjonelle fattigdomslitteraturen, hvor 

manglende muligheter til å øke låneopptak kan inngå som et ledd i sosial reproduksjon. 

Eksempelvis viste (Oliver & Shapiro, 1995) hvordan afroamerikanernes manglende 

kredittverdighet over generasjoner medførte at de ikke hadde mulighet til å øke sine inntekter 

og akkumulere formuer. 

I delkapittel 1.1.2 ble det hevdet at det norske samfunnet har vært i en stor endring de 

siste 30 årene. Det har skjedd en forskyvning fra en velferdsstatslogikk til en markedslogikk, 

hvor markedet i større grad skal avgjøre fordelingen av goder og tjenester i samfunnet (Skeie, 
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2004). Hvis aktører i dagens samfunn er mer avhengig å låne penger i nuet for å sikre 

avkastninger i fremtiden (C. Poppe et al., 2016) har de observerte forskjellene mellom 

klassene velferdsmessige implikasjoner. Som det ble nevnt i kapittel 1.1.1 har Norge en sterk 

velferdsstat som skal sikre universell inkludering og jevne ut forskjeller mellom innbyggere. 

På denne måten er det staten og ikke markedet som skal være hovedkilden til innbyggernes 

velferd (Esping-Andersen & Myles, 2014). Klasseforskjellene i låneopptak medfører at en 

kan stille seg noe tvilende til om dette er hele bildet. Ikke at velferdsstaten er uviktig, men at 

det later til å være et krysningspunkt mellom familie og marked som gjør det mulig å sikre 

privat velferd utover det staten tilbyr44.  

I tillegg medfører resultatene at en kan stille spørsmål om hvor demokratisk 

«demokratiseringen av kreditt» (Niemi-Kiesilainen et al., 2003, p. 2) egentlig har vært. 

Analyseresultatene indikerer at det ikke kun er opparbeidede egenskaper som har betydning 

for eget låneopptak, men også de tilskrevne (Hjellbrekke & Korsnes, 2006, p. 37). På denne 

måten er det noe usikkert om et system kan omtales som demokratisk hvis noen grupper i 

samfunnet benytter seg mer av dette enn andre.  

Et spørsmål som dermed må drøftes er hva personer med bakgrunn fra, eller posisjon i, 

den økonomiske over- og øvre middelklassen bruker disse lånesummene til. I teorikapitlet ble 

Udo Reifners distinksjon mellom investerings- og kontantstrømshusholdninger kort diskutert 

(Reifner, 2003). Et avgjørende skille var at den førstnevnte husholdningstypen har et 

produktivt bruk av lån, i den forstand at disse blir benyttet til investeringer i eksempelvis 

bolig og utdannelse, som gir avkastninger i fremtiden. Den andre idealtypen bruker lån for å 

direkte sikre eget konsum. Et problem med disse to idealtypene er at de ikke nødvendigvis er 

direkte overførbare til den norske situasjonen, og bedre egnet til å beskrive situasjonen i 

Tyskland hvor begrepene ble introdusert. En indikasjon på dette er at ca. 82 prosent45 av den 

norske befolkningen eier sine egne boliger, til sammenligning har Tyskland en eierandel på 

ca. 52 (Eurostat, 2018).  På grunn av dette kan en stor del av nordmenn kategoriseres som 

«boliginvestorer», noe som ville skille dem fra kontantstrømshusholdninger. Siden forskjellen 

i de ulike lånesummene er såpass store er det plausibelt å anta at en del av de største 

låntagerne i Norge øker sitt låneopptak for å kunne investere i formål utover egen bolig. På 

denne måten kan det spekuleres i om en majoritet av det norske lånemarkedet ikke består av 

                                                 
44 Et poeng som bør sees i sammenheng med poenget i (Hällsten, 2012) om at velferdsstaten også er preget av 

begrensninger.  
45 Et antall som har hold seg ca. konstant i perioden 2002 – 2017.  
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investerings- og kontantstrømhusholdninger, men heller merinvesterings46- og 

investeringshusholdninger. Den førstnevnte husholdningstypen utgjør en minoritet som 

bruker lån for å investere i sekundærboliger, virksomheter, verdipapirer og ulike former for 

aktiva. Den sistnevnte er en majoritet som bruker lån for å investere i egen bolig og 

utdannelse.  

Gjennomgående viser denne drøftingen at perspektivene som ble presentert i kapittel 2 

har vært gunstige for å analysere forholdet mellom klasser, livsfaser og låneopptak. Det 

sosiologiske klasseperspektivet indikerer at det er flere typer ressurser som aktørene trekker 

på i møte med lånemarkedet, disse kan være både kulturelle, økonomiske og sosiale. I tillegg 

har bruk av ORDC-klasseskjemaet i kombinasjon med registerdata gjort det mulig å få 

innsikter som ellers kunne gått tapt. Eksempelvis vedrørende resultatene knyttet betydningen 

av å ha bakgrunn fra, og posisjon i, den økonomiske overklassen: Hvis klasse kun hadde vært 

operasjonalisert gjennom eget yrke er det tenkelig at mye informasjon lett kunne «falt ut av 

syne» (Crompton, 1998, pp. 56 - 57). Et lignende argument kan fremsettes om de andre 

målene for egen posisjon, eksempelvis kunne bruk av inntektsdesiler medført at informasjon 

om kulturelle karakteristikker ikke ville latt seg analysere (Finanstilsynet, 2016).  

Samtidig har ikke denne oppgaven berørt alle tema knyttet til klasse, livsfaser og 

låneopptak. På grunn av dette vil jeg i den neste delen presentere forslag til videre forskning. 

Disse vil være utarbeidet på to grunnlag. For det første er det nødvendig å gi noen kritiske 

bemerkninger vedrørende denne oppgavens datagrunnlag. For den andre har drøftingen og 

gjennomgangen medført noen ubesvarte spørsmål, det vil derfor være hensiktsmessig å kort 

adressere disse. 

5.2 Videre forskning 

En svakhet ved denne oppgaven er at det er en tversnittstudie, altså at mesteparten av 

data baserer seg på målinger fra ett tidspunkt47. Et problem er således at det ikke er mulig å si 

om variasjonene i låneopptak over alder skyldes livsfase- eller kohortspesifikke årsaker. 

Grunnen til dette er at dataen kan ansees som et øyeblikksbilde, hvor vi ikke vet hva som har 

skjedd før, eller etter. Dette er selv om variasjonen er i tråd med de teoretiske forventningene 

                                                 
46 Mitt begrep.  
47 Dette gjelder eksempelvis for egen klasseposisjon og inntekt. 
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(jf. Likheten mellom figuren i (Ottesen, 1996, p. 92) og figurene 4.3/4.8). Det kan 

eksempelvis tenkes at ulike fødselskohorter har ulike syn på låneopptak, hvor de eldste holder 

seg unna gjeld på grunn av asketiske holdninger og de yngre er mer avslappede. Fremtidige 

studier vil derfor ha en stor fordel av å analysere personer over flere år og dermed kunne gripe 

om disse spørsmålene.  

Delkapittel 4.4 ga indikasjoner på at det er forskjeller mellom kjønnene. For det første 

hadde kvinner et gjennomsnittlig lavere låneopptak enn menn. For det andre var effekten av å 

ha en registrert partner motsatt på tvers av kjønn, hvor dette var positivt for menn og negativt 

for kvinner. For det tredje var effekten av å bo sentralt ulikt. I tillegg var det noe varierende 

effekter av de ulike klassebakgrunnene, eksempelvis være det en større forskjell mellom å 

bakgrunn fra de kulturelle og økonomiske klassene for menn, enn for kvinner. Disse funnene 

ble ikke lagt mye vekt, grunnen til dette er at oppgavens forskningsspørsmål adresserte 

betydningen av klasse og ikke kjønn. Likevel gir dette muligheter for videre forskning. Særlig 

tre poenger kan trekkes frem. For det første er den økonomiske organiseringen i hjemmet er et 

tema som bør studeres videre. Hvis det er slik at gjeld som regel står i mannens navn bør det 

undersøkes hvilke implikasjoner en slik organisering kan ha, eksempelvis i forbindelse med 

samlivsbrudd. For det andre bør de ulike effektene av klassebakgrunn for menn og kvinner 

undersøkes nærmere. En hypotese kan være at de horisontale forskjellene i låneopptak etter 

klassebakgrunn skyldes at kvinner har mindre suksessfulle karrierer innenfor privat sektor 

(Hansen, 2001, pp. 221 - 223). Dette kan forklare noe av grunnen til at forskjellene mellom 

kulturell og økonomisk overklassebakgrunn ikke var like store for kvinner som for menn. Det 

siste poenget er betydningen av å bo sentralt. Under analysene ble det observert ulike effekter 

av sentralitetsmålene for menn og kvinner. For menn var denne effekten omvendt u-formet, 

men for kvinner var det en klar økning etter hvert som en beveget seg fra de minst, til de mest 

sentrale områdene. En slik observasjon står i kontrast til tidligere observasjoner om at 

boligprisene har økt i pressområder (SSB, 2018a) (jf. Delkapittel 1.1.2). Hva dette skyldes er 

uklart og bør undersøkes nærmere.  

Oppgavens teoretiske perspektiver og empiriske funn gir grunnlag for kvalitative 

studier. Som det ble påpekt kan gjeld ansees som et «tveegget sverd» (Dwyer et al., 2012, p. 

1136). Hvis ulike klassebakgrunner kan medføre ulike holdninger til låneopptak burde dette 

utforskes mer, eksempelvis gjennom kvalitative intervjuer. Det er meget viktig å undersøke 

hva de økonomiske aktørene faktisk gjør, men like viktig å undersøke deres subjektive 
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dimensjoner, som hva de tenker, mener og tror. En slik studie kan gjøre det mulig å gi en 

større forståelse av gjeldsaversjon og hvilken betydning slike holdninger kan ha for livets 

organisering.  

Et siste forslag til videre forskning ligger i velferdsstaten og dens betydning. Som det ble 

nevnt på slutten av delkapittel 2.2.4 kan det tenkes at den norske velferdsstaten bidrar til å øke 

låneopptaket hos personer med lavere klassebakgrunner og klasseposisjoner. Grunnen til dette 

er at statens sikkerhetsnett kan redusere den personlige sparingens betydning for egen velferd 

(Davies, 2011, p. 23). Om dette er tilfellet er vanskelig å undersøke i denne oppgaven, da 

Norge kun utgjør én av flere velferdstypologier (Esping-Andersen & Myles, 2014). På grunn 

av dette ville det være av interesse å utføre en komparativ studie hvor betydningen av 

låneopptak i to ulike velferdsstater undersøkes, eksempelvis USA og Norge. Dette kunne 

utvidet vår forståelse av sammenhengen mellom klasse og låneopptak, ikke kun i et nasjonalt, 

men også i et globalt perspektiv.  

5.3 Konklusjon og avslutning 

Denne oppgaven hadde som mål å undersøke fordelingen av gjeld i Norge. 

Bakgrunnen var at det har vært en sterk gjeldsvekst de siste 25 årene og at den norske 

økonomien har gjennomgått store endringer. Forskningsspørsmålet som ble stilt var:  

Hvilken betydning har sosial bakgrunn og klasse for et individs låneopptak over ulike 

livsfaser? 

Jeg startet med å utføre en litteraturgjennomgang av relevante studier på feltet, dette 

ledet ut i fire hypoteser som ble testet empirisk. Gjennomgående viser oppgaven at det er 

forskjeller i låneopptak. Både sosial bakgrunn, klasse og alder har betydning for størrelsen på 

disse summene. På denne måten har oppgavens hovedfunn både samfunnsmessige og faglige 

implikasjoner. Samfunnsmessig medfører resultatene at det kan være noe utilstrekkelig å 

omtale lånere som en homogen gruppe, analysene viser at det er en forskjell i hvem som låner 

og hvor store disse summene er. Faglig viser resultatene at sosiologiske studier kan gi viktige 

innsikter i tillegg til de rent økonomiske. Oppgaven indikerer at det bør forskes mer på 

låneopptak i et sosiologisk perspektiv. Det vil være av interesse om temaet inngår som del av 

klasse- og stratifiseringsforskningens «standardrepertoar», på lik linje med formue, inntekt og 

eiendomsbesittelse. 
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Vedlegg 

Låneopptak for menn i ulike aldersgrupper, etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet og egen klasseposisjon. 

 Modell 4b 

35 – 39 år 

 Modell 4b 

45 – 49 år 

 Modell 4b 

55 – 57 år 

 

Variabel 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 

Klassebakgrunn       

Kulturell overklasse 1.116* (2.26) 1.618** (2.75) 2.469* (2.25) 

Profesjonsoverklasse 2.877*** (8.55) 2.047*** (5.62) 1.087 (1.93) 

Økonomisk overklasse 5.809*** (11.90) 4.729*** (8.34) 0.937 (1.01) 

Kulturell, øvre middel 1.485*** (4.52) 2.252*** (5.75) 0.910 (1.28) 

Profesjon, øvre middel 1.962*** (7.75) 2.294*** (8.27) 0.446 (0.91) 

Økonomisk, øvre middel 3.946*** (13.11) 2.814*** (9.58) 2.327*** (5.19) 

Kulturell, nedre middel 1.060* (2.28) 0.935* (2.08) 1.467 (1.90) 

Profesjon, nedre middel 1.541*** (5.80) 1.760*** (7.06) 1.315*** (3.45) 

Økonomisk, nedre middel 1.802*** (6.12) 1.469*** (4.92) 2.174*** (4.32) 

Faglært arbeider 0.672** (2.79) 1.112*** (5.19) 1.352*** (4.51) 

Ufaglært arbeider ref.  ref.  ref.  

Primærnæring 0.586 (0.86) 0.0540 (0.13) -0.954 (-1.93) 

Sentralitet 0 ref.  ref.  ref.  

Sentralitet 1 4.033 (10.95) 2.701*** (7.68) 2.159*** (4.20) 

Sentralitet 2 4.014 (13.39) 4.231*** (14.74) 3.984*** (9.55) 

Sentralitet 3 3.534 (13.21) 3.987*** (15.64) 4.340*** (11.63) 

Stor-Oslo 0.783 (2.66) 1.110*** (3.79) 2.860*** (6.62) 

Klassebakgrunn       

Kulturell overklasse 11.28 (20.56) 6.946*** (11.24) 6.941*** (8.10) 

Profesjonsoverklasse 18.75 (50.04) 12.27*** (30.43) 11.53*** (19.79) 

Økonomisk overklasse 26.72*** (51.72) 22.02*** (54.66) 22.25*** (37.26) 

Kulturell, øvre middel 8.719*** (23.63) 5.880*** (13.38) 4.912*** (8.23) 

Profesjon, øvre middel 12.09*** (49.22) 7.438*** (28.54) 5.610*** (14.01) 

Økonomisk, øvre middel 21.01*** (74.30) 16.60*** (60.68) 14.96*** (34.83) 

Kulturell, nedre middel 4.232*** (6.68) 3.936*** (5.07) 4.731*** (3.90) 

Profesjon, nedre middel 9.028*** (27.74) 5.991*** (16.19) 4.986*** (8.90) 

Økonomisk, nedre middel 11.52*** (38.40) 9.686*** (30.79) 9.591*** (20.17) 

Faglært arbeider 5.479*** (23.41) 2.780*** (11.58) 0.285 (0.75) 

Ufaglært arbeider ref.  ref.  ref.  

Primærnæring 9.438*** (15.94) 8.249*** (15.83) 9.534*** (12.68) 

Konstantledd 54.72*** (168.82) 52.42*** (177.06) 46.46*** (106.81) 

Justert 𝑅2  0.1653  0.1118  0.0842  

(N) 130581  140746  68288  

Referansegrupper: Ufaglært arbeiderklasse (klassebakgrunn), standardavvik i parentes. 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Låneopptak for kvinner i ulike aldersgrupper, etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet og egen klasseposisjon. 

 Modell 4b 

35 – 39 år 

 Modell 4b 

45 – 49 år 

 Modell 4b 

55 – 57 år 

 

Variabel 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 

Klassebakgrunn       

Kulturell overklasse 6.013*** (10.75) 3.581*** (5.50) 2.794* (2.47) 

Profesjonsoverklasse 4.377*** (11.20) 1.641*** (4.08) 1.282* (2.24) 

Økonomisk overklasse 6.105*** (10.82) 2.150*** (3.46) 2.271* (2.48) 

Kulturell, øvre middel 4.236*** (11.17) 1.853*** (4.24) 0.242 (0.34) 

Profesjon, øvre middel 3.134*** (10.77) 2.073*** (6.83) 0.503 (1.03) 

Økonomisk, øvre middel 3.047*** (8.84) 2.472*** (7.72) 1.615*** (3.58) 

Kulturell, nedre middel 2.260*** (4.26) 0.896 (1.80) 0.323 (0.42) 

Profesjon, nedre middel 1.958*** (6.42) 2.010*** (7.31) 1.096** (2.91) 

Økonomisk, nedre middel 1.301*** (3.90) 2.081*** (6.29) 0.128 (0.25) 

Faglært arbeider 0.330 (1.20) 1.360*** (5.79) 0.629* (2.10) 

Ufaglært arbeider ref.  ref.  ref.  

Primærnæring 0.0361 (0.05) -1.438** (-3.10) -1.369** (-2.76) 

Sentralitet 0 ref.  ref.  ref.  

Sentralitet 1 1.002* (2.39) 0.569 (1.44) -0.369 (-0.70) 

Sentralitet 2 2.957*** (8.66) 2.527*** (7.88) 2.072*** (4.91) 

Sentralitet 3 3.893*** (12.82) 2.914*** (10.26) 2.893*** (7.69) 

Stor-Oslo 10.28*** (30.71) 7.626*** (23.69) 8.385*** (19.47) 

Klassebakgrunn       

Kulturell overklasse 18.21*** (28.22) 12.14*** (16.93) 13.61*** (13.34) 

Profesjonsoverklasse 23.77*** (48.21) 16.41*** (28.70) 17.75*** (19.11) 

Økonomisk overklasse 30.59*** (20.92) 27.47*** (30.77) 33.02*** (21.68) 

Kulturell, øvre middel 12.57*** (35.78) 8.603*** (23.06) 6.669*** (13.55) 

Profesjon, øvre middel 14.06*** (44.32) 8.960*** (29.80) 8.302*** (20.18) 

Økonomisk, øvre middel 25.49*** (53.75) 21.43*** (51.87) 21.40*** (31.05) 

Kulturell, nedre middel 3.590*** (9.11) 2.090*** (4.28) 0.258 (0.38) 

Profesjon, nedre middel 6.755*** (22.27) 3.842*** (13.13) 3.675*** (9.06) 

Økonomisk, nedre middel 14.27*** (40.34) 11.53*** (33.23) 12.43*** (24.18) 

Faglært arbeider -1.436*** (-4.53) -1.246*** (-4.21) -0.915* (-2.35) 

Ufaglært arbeider ref.  ref.  ref.  

Primærnæring 3.886** (2.75) 0.323 (0.28) -5.783*** (-3.89) 

Konstantledd 32.46*** (85.21) 30.28*** (90.37) 25.30*** (58.1) 

Justert 𝑅2  0.1212  0.0682  0.0627  

(N) 126351  137461  67488  

Referansegrupper: Ufaglært arbeiderklasse (klassebakgrunn), standardavvik i parentes. 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Låneopptak for menn i ulike aldersgrupper, etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet, egen klasseposisjon og foreldres 

formue. 

 Modell 5 

35 – 39 år 

 Modell 5 

45 – 49 år 

 Modell 5 

55 – 57 år 

 

Variabel 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 

Klassebakgrunn       

Kulturell overklasse 1.481**  (2.97)    2.530*** (4.29)    3.717*** (3.39)    

Profesjonsoverklasse 3.321*** (9.65)    3.323*** (9.01)    2.680*** (4.72)    

Økonomisk overklasse 6.491*** (12.85)    6.785*** (11.74)    3.451*** (3.66)    

Kulturell, øvre middel 1.730*** (5.24)    2.872*** (7.32)    1.708*   (2.40)    

Profesjon, øvre middel 2.186*** (8.56)    2.845*** (10.23)    1.395**  (2.85)    

Økonomisk, øvre middel 4.257*** (13.90)    3.711*** (12.46)    3.599*** (7.93)    

Kulturell, nedre middel 1.243**  (2.67)    1.539*** (3.43)    2.188**  (2.84)    

Profesjon, nedre middel 1.651*** (6.20)    1.938*** (7.78)    1.534*** (4.03)    

Økonomisk, nedre middel 1.977*** (6.69)    2.072*** (6.91)    2.868*** (5.69)    

Faglært arbeider 0.733**  (3.04)    1.264*** (5.91)    1.564*** (5.23)    

Ufaglært arbeider ref.  ref.  ref.  

Primærnæring 0.895    (1.31)    0.710    (1.69)    -0.174    (-0.35)    

Sentralitet 0 ref.  ref.  ref.  

Sentralitet 1 4.021*** (10.92)    2.670*** (7.61)    2.112*** (4.12)    

Sentralitet 2 3.969*** (13.24)    4.190*** (14.64)    4.045*** (9.74)    

Sentralitet 3 3.528*** (13.18)    3.911*** (15.37)    4.393*** (11.81)    

Stor-Oslo 0.817**  (2.77)    1.103*** (3.78)    3.031*** (7.04)    

Klassebakgrunn       

Kulturell overklasse 11.47*** (20.89)    7.593*** (12.30)    7.814*** (9.15)    

Profesjonsoverklasse 19.02*** (50.62)    13.02*** (32.29)    12.52*** (21.51)    

Økonomisk overklasse 27.00*** (52.15)    22.90*** (56.76)    23.33*** (39.07)    

Kulturell, øvre middel 8.896*** (24.10)    6.240*** (14.23)    5.562*** (9.34)    

Profesjon, øvre middel 12.27*** (49.86)    7.928*** (30.42)    6.240*** (15.60)    

Økonomisk, øvre middel 21.20*** (74.79)    17.15*** (62.65)    15.68*** (36.54)    

Kulturell, nedre middel 4.296*** (6.79)    4.013*** (5.19)    5.062*** (4.19)    

Profesjon, nedre middel 9.148*** (28.10)    6.259*** (16.95)    5.308*** (9.50)    

Økonomisk, nedre middel 11.60*** (38.67)    9.979*** (31.78)    9.998*** (21.09)    

Faglært arbeider 5.571*** (23.79)    2.989*** (12.48)    0.438    (1.16)    

Ufaglært arbeider ref.  ref.  ref.  

Primærnæring 9.651*** (16.30)    8.935*** (17.17)    10.49*** (13.98)    

Overføring -21.46*** (-73.13)    -17.10*** (-59.39)    -10.87*** (-27.18)    

Foreldres formue -0.0327**  (-3.24)    -0.0207    (-1.55)    -0.0218    (-0.84)    

Foreldres formue 2 0.0000735    (0.76)    -0.000506*** (-4.35)    -0.000810*** (-3.91)    

Konstantledd 55.95*** (142.59)    55.22*** (120.20)    

 

51.34*** (56.34)    

Justert 𝑅2  0.1660  0.1162  0.0912  

(N) 130581  140746  68288  
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Låneopptak for kvinner i ulike aldersgrupper, etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet, egen klasseposisjon og 

foreldres formue. 

 Modell 5 

35 – 39 år 

 Modell 5 

45 – 49 år 

 Modell 5 

55 – 57 år 

 

Variabel 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 

Klassebakgrunn       

Kulturell overklasse 6.719*** (11.96)    4.512*** (6.93)    3.956*** (3.50)    

Profesjonsoverklasse 5.421*** (13.62)    3.029*** (7.44)    2.913*** (5.03)    

Økonomisk overklasse 7.734*** (13.27)    4.270*** (6.74)    4.674*** (5.03)    

Kulturell, øvre middel 4.761*** (12.52)    2.489*** (5.70)    0.996    (1.39)    

Profesjon, øvre middel 3.640*** (12.43)    2.605*** (8.57)    1.349**  (2.76)    

Økonomisk, øvre middel 3.765*** (10.76)    3.375*** (10.40)    2.868*** (6.26)    

Kulturell, nedre middel 2.648*** (5.00)    1.570**  (3.16)    1.093    (1.42)    

Profesjon, nedre middel 2.177*** (7.14)    2.125*** (7.74)    1.295*** (3.45)    

Økonomisk, nedre middel 1.666*** (4.98)    2.623*** (7.91)    0.914    (1.81)    

Faglært arbeider 0.461    (1.68)    1.502*** (6.41)    0.913**  (3.05)    

Ufaglært arbeider ref.  ref.  ref.  

Primærnæring 0.813    (1.06)    -0.544    (-1.17)    -0.425    (-0.86)    

Sentralitet 0 ref.  ref.  ref.  

Sentralitet 1 1.019*   (2.43)    0.561    (1.43)    -0.389    (-0.74)    

Sentralitet 2 2.865*** (8.41)    2.471*** (7.73)    2.116*** (5.04)    

Sentralitet 3 3.888*** (12.82)    2.791*** (9.86)    2.865*** (7.65)    

Stor-Oslo 10.38*** (31.07)    7.537*** (23.49)    8.441*** (19.67)    

Klassebakgrunn       

Kulturell overklasse 18.99*** (29.44)    13.14*** (18.37)    14.62*** (14.38)    

Profesjonsoverklasse 24.56*** (49.76)    17.45*** (30.58)    18.89*** (20.38)    

Økonomisk overklasse 31.42*** (21.52)    28.59*** (32.10)    34.28*** (22.58)    

Kulturell, øvre middel 13.17*** (37.48)    9.263*** (24.88)    7.628*** (15.50)    

Profesjon, øvre middel 14.68*** (46.22)    9.671*** (32.19)    9.036*** (21.99)    

Økonomisk, øvre middel 26.09*** (55.03)    22.29*** (54.02)    22.20*** (32.29)    

Kulturell, nedre middel 4.077*** (10.35)    2.520*** (5.18)    0.964    (1.42)    

Profesjon, nedre middel 7.137*** (23.55)    4.332*** (14.84)    4.221*** (10.43)    

Økonomisk, nedre middel 14.65*** (41.44)    12.11*** (34.98)    12.99*** (25.33)    

Faglært arbeider -1.253*** (-3.96)    -1.093*** (-3.71)    -0.725    (-1.87)    

Ufaglært arbeider ref.  ref.  ref.  

Primærnæring 4.298**  (3.04)    1.093    (0.94)    -5.255*** (-3.55)    

Overføring -4.591*** (-14.07)    -2.927*** (-9.74)    -0.836*   (-2.19)    

Foreldres formue -0.0949*** (-8.22)    -0.124*** (-8.45)    -0.0641*   (-2.48)    

Foreldres formue 2 0.000294** (2.67)    0.000180    (1.40)    -0.000499*   (-2.43)    

Konstantledd 35.81*** (78.73)    36.38*** (71.06)    31.56*** (34.88)    

Justert 𝑅2  0.1250  0.0751  0.0703  

(N) 126351  137461  67488  
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Låneopptak over ulike aldersgrupper, etter klassebakgrunn. Kontrollert for sentralitet, egen klasseposisjon og partner. 

 

 Menn  Kvinner  

Variabel 𝛽 Std. Feil 𝛽 Std. Feil 

Klassebakgrunn     

Kulturell overklasse 2.616*** (12.81) 6.158*** (29.25)    

Profesjonsoverklasse 3.643*** (27.25) 5.558*** (40.40)    

Økonomisk overklasse 6.799*** (34.91) 7.665*** (38.58)    

Kulturell, øvre middel 3.055*** (22.73) 5.545*** (40.08)    

Profesjon, øvre middel 2.868*** (29.52) 4.979*** (50.04)    

Økonomisk, øvre middel 3.911*** (34.76) 4.366*** (37.96)    

Kulturell, nedre middel 1.899*** (10.58) 2.738*** (14.82)    

Profesjon, nedre middel 2.167*** (22.32) 3.214*** (32.34)    

Økonomisk, nedre middel 2.582*** (22.83) 3.037*** (26.24)    

Faglært arbeider 1.260*** (14.59) 1.318*** (14.89)    

Ufaglært arbeider ref.  ref.  

Primærnæring -0.109 (-0.56) -1.971*** (-9.82)    

Sentralitet 0 ref.  ref.  

Sentralitet 1 2.942*** (21.48) 0.807*** (5.66)    

Sentralitet 2 4.053*** (36.24) 2.347*** (20.23)    

Sentralitet 3 3.767*** (37.88) 3.376*** (32.80)    

Stor-Oslo 2.432*** (21.81) 7.401*** (64.74)    

Klassebakgrunn     

Kulturell overklasse 11.77*** (48.15) 18.40*** (72.07)    

Profesjonsoverklasse 18.24*** (117.83) 25.04*** (134.22)    

Økonomisk overklasse 25.19*** (134.74) 31.13*** (71.34)    

Kulturell, øvre middel 10.66*** (67.58) 14.12*** (113.62)    

Profesjon, øvre middel 13.16*** (136.69) 14.52*** (139.14)    

Økonomisk, øvre middel 21.40*** (189.96) 26.26*** (155.53)    

Kulturell, nedre middel 7.162*** (28.00) 8.199*** (55.58)    

Profesjon, nedre middel 9.793*** (75.64) 9.235*** (95.65)    

Økonomisk, nedre middel 14.89*** (125.62) 17.40*** (143.04)    

Faglært arbeider 7.001*** (83.32) 0.934*** (9.69)    

Ufaglært arbeider ref.  ref.  

Primærnæring 11.55*** (54.03) 3.372*** (7.62)    

Overføring -11.33*** (-109.54) -4.150*** (-41.72)    

Har partner 11.88*** (206.45) -11.41*** (-194.74)    

Konstantledd 38.36***  34.69*** (281.57)    

Justert 𝑅2  0.1883  0.1434  

(N) 958770  932367  

 

 


