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Innledning 
 

Kartleggingen er utført av Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) på 

oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). 

Om oppdraget 
Bakgrunnen for oppdraget er et representantforslag på Stortinget, med forutgående 

brevutveksling mellom Stortinget og BLD. Dokument 8:39 S (2015-2016), Innst. 368 S 

(2015-2016) 

 

Representantforslaget endte i Stortingsvedtak 832: 

«Stortinget ber regjeringen iverksette en levekårskartlegging om flerlingfamilier, enslige med 

flere barn i småbarnsalder, familier med barn som har alvorlig sykdom eller 

funksjonsnedsettelser, familier som har alvorlig sykdom hos foreldrene, og andre med 

spesielle omsorgsbehov.» 

 

Fra tildelingsbrevet til Arbeids- og velferdsdirektoratet (side 15) og brev fra BLD til Arbeids- 

og velferdsdirektoratet 10.02.2017: 

«Stortingets behandlet 2. juni 2016 Representantforslag om nye tiltak for å sikre hjelp og 

støtte til flerlingfamiliene»…«Direktoratet bes gjennomføre en slik kartlegging. BLD vil 

komme tilbake til dette oppdraget i eget brev.» 

Om kartleggingen 
Direktoratet har benyttet statistikk og data fra NAVs egne registre. Direktoratet har lagt 

hovedvekt på punktet om flerlingfamilier. De andre punktene, enslige med flere barn i 

småbarnsalder, familier med barn som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser, 

familier som har alvorlig sykdom hos foreldrene, er prioritert i synkende rekkefølge. Andre 

familier med spesielle omsorgsbehov utgår ettersom NAV ikke vet hvordan en kan definere 

en slik gruppe med bruk av registerdata. Dette notatet omhandler flerlingefamilier 

sammenlignet med familier som ikke har flerlinger.  

 

Direktoratet har ikke gjennomført noen spørreundersøkelse, men tar utgangspunkt i NAVs 

egne registre for om mulig å kunne si noe annet enn eksisterende studier. 

 

Oppdraget vi fikk var å gjøre en levekårskartlegging av ulike grupper familier. Levekår er et 

sammensatt begrep som beskriver en rekke forhold ved folks liv. Statistisk sentralbyrå har 

gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973. På temasiden om levekår og livskvalitet 

oppgir de ni forskjellige dimensjoner av levekår: Politiske ressurser og deltakelse, 

økonomiske ressurser, trygghet, fritid, bolig og nærmiljø, arbeidsmiljø, arbeid og utdanning, 

sosiale relasjoner, helse og livskvalitet. Kartleggingen i denne rapporten er langt mer 

avgrenset enn den definisjonen av levekår som Statistisk sentralbyrå bruker. Vi kan kun 

undersøke enkelte aspekter ved familiens økonomi, yrkesdeltakelse og helse slik de 

fremkommer i våre registre. Vi kan derfor ikke snakke om levekår i tradisjonell forstand. Et 

særlig relevant tema som vi ikke kan undersøke er sosiale relasjoner og sosial støtte. For 

eksempel om de som får tvillinger eller som har alvorlig syke barn i større grad får støtte og 

avlastning fra for eksempel besteforeldre eller annen slekt eller venner. Vi kan heller ikke 

beskrive den subjektive livskvaliteten til medlemmene av familien, og livskvalitet er noe av 

det som er viktigst for den enkelte. Ifølge Folkehelseinstituttet kan god livskvalitet bidra til 

«gode familierelasjoner, oppvekstkår, fungering i arbeidslivet, og til bedre helse i 

https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64365
https://www.stortinget.no/no/saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64365
https://navet.adeo.no/Etatstjenester/Virksomhetsstyring/Mal+og+strategier/tildelingsbrev-2017
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befolkningen»
1
. Vi kan heller ikke gjenskape den relative lavinntektsgrensen EU60 for 

disponibel inntekt på husholdningsnivå som SSB har ansvaret for.  

 

Vi mangler helsedata, utdanningsdata og subjektiv livskvalitet som for eksempel SSB har 

informasjon om gjennom blant annet sine levekårsundersøkelser. Målgruppene er definert slik 

det er mulig for oss med de registerdata vi har tilgjengelig.  

 

 

på hjem og barn. 

Innledning og datauttrekk 
Faktaboks: Om tvillinger 
Tvillingfødsler utgjør rundt 1,6 prosent av de rundt 60.000 årlige barnefødslene. Dette 

innebærer at det hvert år er rundt 1.000 tvillingfødsler i Norge, og rundt 2.000 tvillinger blir 

født. Årlig er det mellom ti og 25 trillingfødsler.
2
 

 

I dag er det vanlig å sette inn kun ett egg ved assistert befruktning. Andelen tvillinger og 

trillinger som fødes som følge av dette har følgelig gått ned siden årtusenskiftet3 etter en 

økning4
 fra midten av 1980-tallet. 

 

Sannsynligheten for tvillingfødsler øker med alderen og andelen «naturlige» tvillingfødsler 

har økt med nesten 50 % siden 1960- og 70-tallet, delvis fordi mødrene nå er eldre når de 

føder. 

 

Den norske norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa)5
 og Tvillingstudien (Nasjonalt 

tvillingregister)6
 utføres i regi av Folkehelseinstituttet (FHI) og består av mer enn 100.000 

barn født fra og med 1999. Undersøkelsene følger hovedsakelig helsesituasjonen. 

 

En FHI/UiO-studie fra 20157
 viser at tvillingmødre ikke hadde høyere risiko for depresjon 

under svangerskapet, men at mødrenes psykiske helse ble dårligere over tid. Tvillingmødrene 

hadde fem år etter fødselen 77 prosent høyere risiko for depresjon enn andre mødre. 

 

En FHI-studie fra 20178
 viser at depresjon hos mor når barnet er mellom ett og et halvt og fem 

år har større betydning for barnets psykiske helse enn fødselsdepresjon. 

 

Det finnes få levekårsstudier på dette området. Psykolog Anne Mari Korbøl Torgersen har 

skrevet boka «Tvillinger og forholdet mellom dem (2004)».
9
 

 

(Faktaboks slutt) 

                                                 
1
 Faktaark «Fakta om livskvalitet og trivsel i Norge» hentet fra fhi.no 21.11.2017 

2
 https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/fodte  

3
 https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-i-ulike-befolkningsgrupper/helse-hos-barn-og-unge---folkehelse 

4
 https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/tvillingregisteret-nyhetsbrev-2014.pdf 

5
 https://www.fhi.no/studier/moba  

6
 https://www.fhi.no/studier/tvilling  

7
 https://www.fhi.no/nyheter/2015/tvillingmodre-mer-utsatt-for-depres  

8
 https://www.fhi.no/nyheter/2017/depresjon-hos-mor 

9
 https://www.tvilling.no/alt-om-tvillinger/om-tvillinger/?articl_ID=48  

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/fodte
https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-i-ulike-befolkningsgrupper/helse-hos-barn-og-unge---folkehelse
https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/tvillingregisteret-nyhetsbrev-2014.pdf
https://www.fhi.no/studier/moba
https://www.fhi.no/studier/tvilling
https://www.fhi.no/nyheter/2015/tvillingmodre-mer-utsatt-for-depres
https://www.fhi.no/nyheter/2017/depresjon-hos-mor
https://www.tvilling.no/alt-om-tvillinger/om-tvillinger/?articl_ID=48
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Figur 1 Statistisk Sentralbyrå tabell: 05532: Enkeltfødsler og flerfødsler. Venstre akse viser 
antall tvilling- og trillingfødsler og over. Høyre akse viser antall flerfødsler per 1000 fødsler 

 
Kilde: SSB 

Andelen flerfødsler nådde en topp rundt 2001 (figur 1). Andelen begynte å avta noe i 

analyseperioden som er markert med vertikale streker, og denne nedgangen har fortsatt til i 

dag. Men andelen er fortsatt høy sammenlignet med perioden før 90-tallet.   

Vårt utvalg består av alle mødre som fødte i perioden 2004–2008. 

Data 
Utvalget 
Med flerlingfødsler menes fødsler med tvillinger og trillinger. Ifølge Statistisk sentralbyrå var 

det 4 firlingfødsler i perioden fra 2004-2008. Firlingfødsler er så sjelden at det ikke er mulig å 

gjøre statistiske analyser av gruppen. Vi har derfor valgt å utelate alle firlingfødsler.  

 
Vi hentet ut alle mødre som ifølge folkeregisteret fikk barn i perioden 2004–2008. For dette 

utvalget koblet vi også på alle fødsler før 2004 og etter 2008. Vi koblet også på fedrene til 

barna. Det betyr at par som består av mor og medmor kun inkludert mor i datafilen. Vi tok 

deretter utgangspunkt i flerlingfødsler i perioden. Hvis en mor fikk tvillinger i 2004 satte vi 

det som utvalgsår. Vi trakk deretter et tilfeldig utvalg på 8 % av de førstegangsfødende og 8 

% av de som hadde barn fra før, av alle mødre som fødte enlinger samme år. Dette tilfeldige 

utvalget av mødre som fikk ett barn samme år utgjør kontrollgruppen i analysen. Noen 

kvinner fikk barn med ulike fedre i perioden. Vi tok utgangspunkt i fars fødselsnummer for et  

bestemt utvalgsår og koblet kun på informasjon om faren dette året. Hvis mor fikk barn med 

annen mann senere, har vi ikke med informasjon om den nye partneren. Når vi beskriver 

utviklingen i fedrenes inntekt følger vi altså fedrene til et gitt barn uavhengig av om mor 

skulle få barn med en ny mann senere. Vi organiserte deretter datasettet rundt denne fødselen 

et gitt år. Utvalget inkluderte i utgangspunktet 5 380 tvillingfødsler, 82 trillingfødsler og 5 

firlingfødsler.   
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Historisk sett har fødsel medført en stor risiko for både mor og barn. På starten av 1800-tallet 

var det for eksempel 33 dødfødte per 1 000 fødte. I perioden vi studerer her var antallet 

dødfødte 4,2 (Store Norske Leksikon, fødsel). Risikoen for å få dødfødte barn er relativt 

høyere blant de som bærer på tvillinger, selv om andelen dødfødte barn i dag er lav for alle 

grupper. I folkeregisteret kan vi undersøke dødeligheten til barn som har fått personnummer. 

Tabell 1 viser andelen mødre som opplevde at minst ett barn døde første leveår. Dødeligheten 

er lav blant alle grupper, men risikoen er ifølge disse tallene 9,5 ganger så høy for å miste ett 

barn blant tvillinger som blant enlinger. 
Tabell 1 Fødsler og informasjon om bosatt og død i TPS - NAVs versjon av folkeregisteret.  
 Mor Bosatt i TPS Andel mødre som 

mistet minst ett barn 
første leveår 

Mistet begge barna 

Ett barn 21 228 0,2 %  

Tvillinger 4 680 1,9 % 0,5 % 

Trillinger 69 5,8 %  

Kilde: NAV 

Den høyere dødeligheten er også en indikator på økt risiko for komplikasjoner som ikke er 

dødelige blant de som får tvillinger. I resten av analysen er mødre som mistet ett eller flere 

barn første leveår fjernet. Det gjelder 47 enlingmødre, 89 tvillingmødre og 4 trillingmødre.   

For enkelhets skyld undersøkte vi om utvalget av mødre var registrert i folkeregisteret per 

januar 2009. De som ikke var registrert som bosatt ble fjernet fra datasettet. Sannsynligvis er 

dette fødsler i utlandet og der familien har innvandret til Norge etter 2009. Vi undersøkte 

deretter om mødrene var registrert i skatteetatens registre fra 1 år før fødsel til 2 år etter 

fødsel. Mange var ikke registrert, og det gjaldt i særlig grad innvandrere, samt de yngste 

norskfødte. Disse ble også fjernet fra utvalget. Vi endte til slutt opp med følgende utvalg 

(tabell 2): 
Tabell 2 Antall fødsler i datasettet og ifølge offisielle tall fra Statistisk sentralbyrå 
 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Enling 4352 4377 4109 4131 4212 21181 

Tvilling 988 967 863 879 894 4591 

Trilling 11 15 18 7 14 65 

Total 5351 5359 4990 5017 5120 25837 

       

SSB tvilling 1042 1022 1013 1023 1032 5132 

SSB trilling+ 15 20 10 11 15  71 

Kilde: NAV 

Utvalget inneholder fulltallige tvilling- og trillingfødsler og et tilfeldig utvalg på 8 prosent av 

enlingfødslene hvert år. Vi har fjernet mødre som ikke var registrert som bosatt, samt mødre 

som ikke var registrert i inntektsregisteret ved fødsel. Dette forklarer avviket mellom antallet 

flerlingfødsler i denne datafilen sammenlignet med tallene fra Statistisk sentralbyrå. 

Komplikasjoner 
Multiple svangerskap innebærer langt flere komplikasjoner enn svangerskap med ett foster. 

De viktigste er nedsatt fostervekst, for tidlige fødsler og komplikasjoner i forbindelse med for 

tidlig fødsel.  

Frem til 20. svangerskapsuke vokser tvillinger like mye som enkeltfostre, deretter avtar 

vekstkurven ofte for den enkelte tvillingen. Den gjennomsnittlige svangerskapsvarigheten for 

tvillinger er 38 uker, sammenlignet med 40 uker ved ett foster. I Norge er det vanlig praksis at 

man sykmelder kvinner med multiple svangerskap fra og med 28. svangerskapsuke, for at de 

skal få ta det med ro. 

Under gjengir vi en liste over komplikasjoner hos fostre / barn som er tvillinger. Listen er 

utarbeidet av Norsk gynekologisk forening. Det er særlig to faktorer som skal fremheves. Det 

er mye større hyppighet av fødsel før termin (preterm) fødsel hos tvillinger, noe som både 

øker dødelighet og øker risikoen for varige skader. Det er videre tre-fem ganger høyere risiko 
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for misdannelse hos eneggede (monozygote) tvillinger enn hos toeggede (diozygote) eller 

enlinger.  

«Så vel medfødte misdannelser som for tidlig fødsel ligger til grunn for at tvillinger har en 

høyere dødsrisiko i første levemåned enn spedbarn i sin alminnelighet. Igjen er det de 

eneggede tvillingene som har den høyeste risikoen.»
10

 

Vi kan ta hensyn til den økte risikoen for død i første levemåned. Men den høyere risikoen for 

medfødte skader som ikke er dødelig, har vi ikke informasjon om. Vi vil ikke kunne skille 

mellom økt risiko som er forårsaket av den økte belastningen av å få to barn kontra den økte 

belastningen som følge av tilleggsfaktorer som for tidlig fødsel og lav fødselsvekt.  

Hva med de som får to barn kort tid etter hverandre? 
Interessen for familier som får tvillinger handler om at det er en er stor belastning å ha omsorg 

for to barn på samme alder. Men det kan hevdes at det er en like stor belastning å få to 

enlinger veldig tett. Det å få to barn tett kan imidlertid betraktes som et valg, mens det å få 

tvillinger er en tilfeldighet. Her har vi valgt ikke å se særskilt på de som får enlinger tett.  

Operasjonalisering av familie og enslige forsørgere 
NAV har bare begrenset mulighet til å identifisere familier. Vi kan identifisere de som er gift, 

men vi har ikke informasjon om samboere utover det som framkommer av folkeregisteret 

(samboere med felles barn). Siden 1970-tallet har sivil status i folkeregisteret blitt en stadig 

mindre dekkende indikator på hvem som faktisk lever sammen i en felles husholdning. I 

perioden vi undersøker ble det født nesten like mange barn av samboere som av gifte. I 2013 

var 600 000 personer samboere, hvorav 162 000 var samboere med barn mellom 0-17 år 

(NOU 2017:6, s. 73). NAV har folkeregistrerte adresser og kunne potensielt ha identifisert 

samboere. Men vi har ikke historiske data om folkeregistrert adresse. For å prøve å tilnærme 

oss familiebegrepet vil vi benytte informasjon om mottak av utvidet barnetrygd. Vi skal gi en 

nærmere beskrivelse av denne indikatoren. 

  

Vi bruker informasjon om utvidet barnetrygd for å avgjøre om mor er eneforsørger eller ikke. 

Ved fødsel vil mor automatisk få tildelt vanlig barnetrygd fra første måned. Hvis mor er 

enslig må søknad om utvidet barnetrygd behandles manuelt, og det kan være at dette tar litt 

tid. Vi kan derfor anta at mottak av utvidet barnetrygd ett kalenderår etter fødsel er et mer 

pålitelig mål på andelen som er enslige ved fødsel. Når en eneforsørger (som oftest mor) 

mottar utvidet barnetrygd, vil den utvidete barnetrygden falle bort dersom vedkommende 

inngår nytt ekteskap. Den faller også bort: «måneden etter at samboerforholdet har vart i 12 

av de siste 18 månedene, jf. barnetrygdloven § 9, 6. ledd, bokstav b.» Det å få innvilget 

utvidet barnetrygd og det å avslutte utvidet barnetrygd skjer imidlertid ikke automatisk, men 

krever at bruker sender opplysninger til NAV. Det vil derfor kunne være enslige forsørgere 

som har krav på utvidet barnetrygd, men som ikke søker om det. NAV har ikke registerdata 

om samboerskap, og det er en usikkerhet når vi bruker utvidet barnetrygd som indikator på 

mødre som er enslige. Det er likevel bedre enn kun å se på de som er registrert som ugifte 

eller gifte. Når vi bruker denne indikatoren finner vi 6,8 prosent enslige forsørgere ett år ett 

fødsel. Dette er en betydelig lavere andel enn i befolkningsstatistikken til Statistisk 

Sentralbyrå, der det fremgår at ca. 11-12 prosent av mødrene var enslige ved fødsel. (NOU 

2017:6 s. 74).  

Registre som benyttes i analysen 
Arbeidstaker-arbeidsgiverregisteret: Aa-registeret benyttes blant annet til å beregne avtalte 

dagsverk for aktive arbeidsforhold til sykefraværsstatistikken hvert kvartal. Arbeidsforhold 

med minst fire timers gjennomsnittlig arbeidstid i uken skal registreres.  

 

                                                 
10

 Se Tvillinger -  Risiko i https://sml.snl.no/tvillinger 
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NAVs ytelser: Opplysninger om uføretrygd og arbeidsavklaringspenger er hentet fra NAVs 

registre over disse ytelsene. Opplysningene om ytelsene er oppdatert til og med september 

2016. De med fødsel i 2008 kan vi dermed følge i 7 år etter fødsel, de med fødsel i 2004 kan 

vi følge i 12 år. Midlertidige helserelaterte ytelser før mars 2010 var rehabiliteringspenger, 

attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Disse er slått sammen til én ytelse som 

tilsvarer arbeidsavklaringspenger i dag. Vi bruker derfor denne betegnelsen også før mars 

2010. 

 

Sykefraværsregisteret: Fra dette registeret har vi hentet informasjon om avtalte dagsverk og 

om tapte dagsverk på grunn av sykefravær. Sykefravær har vi beregnet ved å dividere tapte 

dagsverk på mulige dagsverk, uttrykt i prosent. I noen få tilfeller var tapte dagsverk høyere 

enn avtalte dagsverk, og da ble tapte dagsverk satt til samme verdi som mulige dagsverk. 

Sykefraværet varierer dermed fra 0-100 %, der 100 % betyr at det var like mange tapte 

dagsverk som mulige dagsverk. Videre brukte vi avtalte dagsverk til å lage et mål på 

yrkesdeltakelse. Vi har definert fulltids yrkesdeltakelse som 210 avtalte dagsverk eller mer 

per kalenderår. 

 

Folkeregisteret: I NAVs versjon av Folkeregisteret, TPS, har vi informasjon om alle som bor 

eller har vært bosatt i Norge. Herfra har vi hentet demografiske opplysninger om kjønn, 

fødselsår, fødeland og status i folkeregisteret (levende/død/bosatt/ikke bosatt?). Fødeland har 

vi omkodet til en dikotom verdi der vi skiller mellom de som er født i Norge og de som ikke 

er født i Norge.  

 

Ligningsregisteret: Registeret eies av Skattedirektoratet og benyttes av NAV i forvaltningen 

av ulike trygdeytelser. Herfra har vi hentet opplysninger om pensjonsgivende inntekt fra og 

med 2001 til og med 2015. Vi benytter to mål basert på dette: 1. Nivået på den 

pensjonsgivende inntekten, kodet om til antall «G», som står for grunnbeløpet i folketrygden 

(G). Fra 1. mai 2012 var grunnbeløpet på 82 122, men det justeres årlig. 2. En dikotom 

variabel som angir hvorvidt de har hatt inntekt på minst 2 G.  

 

Et viktig mål på husholdningens levekår er økonomiske ressurser, som inkluderer disponibel 

inntekt og formue. Boligens kvalitet og verdi er også en viktig del av familiens samlede 

levekår. Vi har kun informasjon om pensjonsgivende inntekt. Pensjonsgivende inntekt gir 

ikke et riktig eller fullstendig bilde av disponibel inntekt. For det første er pensjonsgivende 

inntekt bruttoinntekt før skatt. For det andre er det flere aktuelle ytelser som ikke gir 

pensjonspoeng, slik som for eksempel barnetrygd, uføretrygd, økonomisk sosialhjelp eller 

kontantstøtte.  

 

Ytelser til barnefamilier 
Vi kan skille mellom velferdsstatens ytelser og tjenester til barnefamilier. Her skal vi kun 

beskrive ytelsene.  
Tabell 3 Oversikt over ytelser til barnefamilier 
 Når – alder til barnet Beløp per måned 

Foreldrepenger Ved fødsel kan foreldrepenger tidligst tas ut fra 60 
stønadsdager (12 uker) før fødselen. Moren kan senest 
påbegynne uttaket 15 stønadsdager (3 uker) før termindato. 
2005: 43 uker – 53 uker.  
2006: 44 uker – 54 uker.  
2014: 49 uker - 59 uker. 
Tvillinguker: 4 uker – 7 uker. 

80 % eller 100 % av tidligere inntekt 
yrkesinntekt.  
5 ekstra tvillinguker ved 100 prosent 
dekningsgrad, 7 ekstra ved 80 
prosent dekningsgrad 

Engangsstønad Fødsel – engangsutbetaling Skattefri engangsutbetaling. 
Utbetales per barn. 

Kontantstøtte 13-35 måneder.  
I 2012: 12 måneder til 23, maks 11 måneder 

Skattefritt.  
Utbetales per barn.  
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2004-08: 3000 kr per barn per 
måned.  
2012: 5000 kr i 13-18 måneder, 
3 303 kr 19-23 måneder.  
Aug. 2014 – 6 000 kr for alle barn i 
alderen 13-23 måneder.  

Barnetrygd Fødsel til 18 år per barn Skattefritt. Utbetales per barn. 
970 kr. 

Overgangsstønad til 
enslig mor eller far 

Kan mottas hvis barnet er under åtte år – maksimalt 3 år.  
Aktivitetskrav for barn eldre enn tre år. 
2012: Aktivitetskrav for barn eldre enn ett år.  
2016: Retten til stønad faller bort dersom man får et nytt barn 
med samme partner. 

1,85 G.  
I 2008: 1,97 G.  
I 2010: 2 G.  

Barnetillegg Det er egne barnetillegg for uføretrygd og 
arbeidsavklaringspenger. Sosialhjelp har egne veiledende 
satser for barnefamilier som justeres etter antall barn 

 

Skattefordeler til 
barnefamilier 

Foreldrefradrag, særfradrag for enslige forsørgere, 
skatteklasse 2 

 

Foreldrestipend fra 
Lånekassen 

Du kan få foreldrestipend i inntil 49 uker. Får du mer enn ett 
barn samtidig, får du fem uker i tillegg til de 49 ukene for 
hvert barn mer enn ett. 

Samme beløp som lån + stipend for 
studenter – men hele beløpet 
utbetales som stipend 

Kilde: NAV 

Det utbetales også dobbelt engangsstønad for tvillingfamilier der mor ikke har opparbeidet 

rett på foreldrepenger. Ved utbetaling av foreldrepenger gis det 5 «tvillinguker» ekstra i 

tillegg til de 49 ukene de ville fått med ett barn. Ved 80 % dekningsgrad ytes det 

foreldrepenger i 66 uker, inkludert 7 ekstra tvillinguker. Tvillingfamilier får barnetrygd for 

begge barna og dobbelt kontantstøtte. I perioden vi undersøker ville familien fått 6 000 kroner 

i måneden skattefritt ved mottak av kontantstøtte, og nærmere 8 000 kroner når vi tar med 

barnetrygd. Ved å benytte kontantstøtte vil familien spare barnehageutgifter for to barn. Etter 

regelendringene i 2014 vil tvillingfamilier som benytter kontantstøtte motta 12 000 kroner 

skattefritt når barna er 13-18 måneder, og fra og med august i år 15 000 kroner når tvillingene 

er 13-23 måneder. Dette avhenger av at de ikke har barnehageplass.   

 

Kontantstøtte gis tidligst fra måneden etter at barnet har fylt ett år. Det har i utgangspunktet 

ingen betydning for kontantstøtte at foreldrepenger fortsatt utbetales. Regelverket tillater 

dermed at familier kan motta foreldrepenger og kontantstøtte samtidig. Tvillingfamilier eller 

trillingfamilier som velger 80 % dekningsgrad vil kunne motta både kontantstøtte og 

foreldrepenger i en periode på 10 uker. Det vil si fra den måneden barna blir 13 måneder til de 

blir 15 måneder og 2 uker. Dette innebærer at begge foreldrene kan være hjemme samtidig og 

motta både foreldrepenger og kontantstøtte. Dette gjelder imidlertid bare dersom far tar ut 

fedrekvote. Tar far fellesperiode er det aktivitetskrav til mor, og hun kan ikke være hjemme 

samtidig som han mottar foreldrepenger som ikke er fedrekvote. 

Metode 
Beskrivende statistikk og forløpsanalyse 
Vi beskriver utviklingen over tid ved å følge gruppen over flere år før og etter fødsel. I én 

type figurer beskriver vi simpelthen hvor mange som er i en gitt tilstand et gitt år. Slike 

figurer er sentrale fordi de viser andelen i en gitt gruppe som til enhver tid er i en tilstand. 

Svakheten med denne type figurer er at det kan være ulike familier som er i en gitt tilstand på 

ulike tidspunkt. Slike figurer skiller med andre ord ikke mellom varighet i mottak av en ytelse 

og tilgang første gang. I andre figurer tar vi derimot utgangspunkt i alle som var i en gitt 

tilstand på ett tidspunkt, og beskriver deretter sannsynligheten for overgang til en annen 

tilstand. Dette er det som kalles forløpsanalyse. For eksempel kan vi ta utgangspunkt i alle 

som ikke har arbeidsavklaringspenger på tidspunkt 0 og deretter undersøke om/når de 

begynner å motta arbeidsavklaringspenger. Alle slike figurer er her justert for alder slik at vi 

sammenligner ulike grupper med samme alder. 

Fakta, tolkning og seleksjon 



10 

 

I det følgende skal vi undersøke situasjonen til de som får tvillinger før og etter fødsel, og 

sammenligne dem med en gruppe som får ett barn. En slik fremgangsmåte gjør at vi kan 

tilnærme oss mulige årsakssammenhenger mellom det å få tvillinger eller trillinger og ulike 

utfall. Dette fordi de som får ett barn og de som får tvillinger har en intensjon om å få barn, og 

så er det tilfeldig om de da får ett barn eller tvillinger. Hvis utviklingen mellom de to 

gruppene er lik før fødsel, men ulik etter fødsel, er det grunn til å anta at det å få flerlinger har 

en annen påvirkning på familien enn de som får ett barn. Effekten er da endringen etter minus 

før i behandlingsgruppen (flerlinger) når vi trekker fra endringen etter minus før i 

kontrollgruppen (de som får ett barn). Dette er en forskjell-i-forskjell tilnærming (difference-

in-difference, se Angrist og Pischke, 2009, s. 227) for å beskrive kausale effekter av en 

hendelse. Noen steder der vi er ganske sikre på at det er en effekt, beregner vi effekten slik 

som beskrevet. Vi benytter også enkelte forskjell-i-forskjell figurer der vi beskriver 

differansen mellom de som får flerlinger og de som får ett barn før og etter fødsel.  

 

Selv om vi har funnet en slik mulig årsakssammenheng mellom det å få tvillinger og et utfall, 

kan vi ikke her si noe sikkert om hva som kan være mekanismene som forklarer denne 

sammenhengen. Vi finner for eksempel at kvinner som får tvillinger eller trillinger i større 

grad enn andre som får barn reduserer yrkesaktiviteten noen år etter fødsel, og dette bidrar 

blant annet til å redusere den pensjonsgivende inntekten. Siden vi kan observere 

yrkesdeltakelsen både før og etter fødsel for de som får tvillinger og de som får ett barn, er vi 

ganske sikre at det å få tvillinger medfører større reduksjon i yrkesaktivitet enn det å få ett 

barn. Men vi kan ikke vite sikkert hvilken mekanisme som forklarer denne effekten. Det kan 

være knyttet til at flerlingmødre velger annerledes enn de som får ett barn – at de foretrekker å 

være hjemme med barna en lengre periode enn de som får ett barn. Eller så kan det være at 

det er så slitsomt å få to barn samtidig at flere ser seg tvunget til å redusere yrkesaktivitet i 

forhold til de som får ett barn. Eller så kan det være noe annet uobservert, som for eksempel 

at de som får tvillinger større risiko for at barnet har medf 

   

Vi vil også nevne at mottak av sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd ifølge 

loven viser graden av arbeidsevne eller funksjonsevne i forhold til kravene i arbeidslivet, selv 

om helsetilstanden (sykdom, skade eller lyte) må være en årsak til dette. Mottak av slike 

ytelser er altså ikke bare en indikator på dårlig helse. Det er i tillegg et uttrykk for at personen 

har søkt om ytelsen. Det kan være andre mødre med like dårlig helse som ikke har søkt om 

ytelsen. Mottak av helserelaterte ytelser kan handle om ulike push- og pull-faktorer som ikke 

kun har med helse å gjøre. At du har et dårlig arbeidsmiljø, fysisk krevende jobb, lav lønn 

eller mistrives med arbeidsoppgaver kan være push-faktorer. Et barn med spesielle 

omsorgsbehov kan også være en push-faktor fordi det kan være vanskelig å kombinere en 

krevende omsorgssituasjon med yrkesliv. Eksempler på mulige pull-faktorer i denne 

sammenheng kan være et ønske om å bruke mer tid 

Resultater 
Beskrivende statistikk 
Vi skal først beskrive de to utvalgene og kontrollgruppen. I rapporten skiller vi konsekvent 

mellom førstegangsfødende og de som har barn fra før.  
Tabell 4 Antall barn fra før i utvalget 
 Enling  Tvilling  Trilling  Total  

 Antall % Antall % Antall % Antall % 

Førstegangsfødende 9225 43,6 2136 46,5 29 44,6 11390 44,1 

Barn fra før 11956 56,4 2455 53,5 36 55,4 14447 55,9 

Antall barn 1,7  1,7  1,8  1,7  

Total 21181 100,0 4591 100,0 65 100,0 25837 100,0 

Kilde: NAV 
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Selv om tvillingmødrene er noe eldre, er det en noe høyere andel av dem som er 

førstegangsfødende. En mulig forklaring på det er at gruppen som har benyttet kunstig 

befruktning er overrepresentert blant tvillingmødrene – og at de som benytter kunstig 

befruktning ikke har fått barn før. Andelen førstegangsfødende og andelen med barn fra før er 

nokså i de tre gruppene (tabell 4). Blant de som har barn fra før er gjennomsnittlig antall barn 

det samme; 1,7 barn per mor. Blant trillinger er det kun henholdsvis 29 mødre og 36 mødre i 

hver gruppe når vi skiller mellom førstegangsfødende og de som har barn fra før.  

 
Tabell 5 Beskrivende statistikk for det året barnet ble født. Enslig forsørger gjelder for året 
etter at barnet ble født. 
 Førstegangsfødende Barn fra før Totalt 

 
Ett 
barn 

Tvillinger Trillinger Ett 
barn 

Tvillinger Trillinger Ett 
barn 

Tvillinger Trillinger 

Mor alder (år) 27,9 30,1 32,3 31,8 32,3 33,4 30,1 31,3 32,9 

Far alder (år) 30,9 33,0 34,3 34,4 34,7 36,3 32,9 35,4 33,1 

          

Mor utenlandsfødt 14,3 12,6 20,7 13,6 11,0 5,6 13,9 11,7 12,3 

          

Mor inntekt i G  4,1 4,6 5,0 3,8 4,1 4,5 4,0 4,4 4,8 

Mor inntekt<2G (%) 19,4 11,6 10,3 17,8 14,5 2,8 18,5 13,1 6,2 

          

Mor+far inntekt i G 9,8 10,7 11,2 10,2 10,3 11,2 10,0 10,5 11,2 

Par inntekt<4 G (%) 5,9 3,4 3,4 4,4 3,5 0,0 5,1 3,4 1,6 

          

Enslig forsørger (%) 8,7 4,9 0,0 5,3 4,0 2,8 6,8 4,4 1,5 

          

Inntekt enslig mor i G 2,4 3,4 - 2,6 3,0 - 2,5 3,2 - 

Enslig mor inntekt<2G 
(%) 

43,7 29,8 - 41,0 38,1  42,5 33,8  

          

Nytt barn neste 6 år 70,5 27,2 3,4 23,2 8,4 2,8 43,8 17,2 3,1 

          

Arbeidsavklaringspenger 
% 

2,4 2,4  3,0 2,6 - 2,7 2,5 1,5 

Uførepensjon 0,4 0,4  0,6 0,7 - 0,5 0,6 0 

Kilde: NAV 

Tvillingmødrene er noe eldre, de er noe sjeldnere født i utlandet og de er noe sjeldnere 

alenemødre ved fødsel. Tvillingmødrene var i snitt 1,2 år eldre enn de som fikk ett barn. 

Flerlingmødrene er i snitt 2,8 år eldre. Blant de som har barn fra før er det bare små forskjeller 

i gjennomsnittsalder mellom de tre gruppene. 

 

Vi beskriver også andelen som får nytt barn innen seks år etter fødsel. Her ser vi betydelige 

forskjeller mellom enlingmødre og flerlingmødre. Blant enlingmødrene er det 44 prosent som 

får minst ett barn til, blant tvillingmødrene er det 17 prosent og blant trillingmødrene 3 

prosent. Familier tilpasser seg med andre ord når de får tvillinger eller trillinger ved å la være 

å få flere barn. Forskjellen er særlig stor blant førstegangsfødende. Blant førstegangsfødende 

er det 70,5 prosent av enlingmødre som får ett barn til de neste 6 år, mens kun 27,2 prosent av 

tvillingmødrene får ett barn til. 

 «Du kan få barnetrygd fra måneden etter at barnet er født, eller fra måneden etter at vilkårene 

er oppfylt hvis retten til barnetrygd oppstår på et senere tidspunkt. Barnetrygden blir utbetalt 

til og med måneden før barnet fyller 18 år.» 

Ett år etter fødsel ser vi at omtrent 7 prosent av mødre som fikk ett barn var enslige 

forsørgere. Blant de som fikk tvillinger eller trillinger er tallene henholdsvis 4,4 prosent og 

1,5 prosent. Mødre som får tvillinger bor dermed oftere sammen med barnets far de første 

årene enn de som ikke får tvillinger.  

Tabell 5 viser også pensjonsgivende inntekt det året barnet ble født. Vi viser medianinntekt 

samt andelen som tjener mindre enn 2 G. 2 G er minsteytelsen på arbeidsavklaringspenger og 
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utgjør per 2016 183 000 kroner. Ved fødsel har tvillingmødre både noe høyere medianinntekt, 

og en noe lavere andel som tjener mindre enn 2 G. Det kan blant annet forklares med at de 

som får tvillinger er noe eldre, og dermed er vil tendere mot å være mer etablert i arbeidslivet. 

Medianinntekten er på 4,0 G blant enlingmødre, mot 4,4 G blant tvillingmødre og 4,8 blant 

trillingmødre. 

 

Når vi beregner samlet inntekt for mor og far ser vi at medianinntekten mer enn dobler seg. 

Den er på 10,0 G blant enlingfamilier, mot 10,5 G blant tvillingfamilier og 11,2 G blant 

trillingfamilier. Andelen som samlet sett tjener under 4 G (367 000 kr i 2016) er på 7 prosent 

blant par som får enlinger og 5 prosent blant par som får tvillinger. Selv om det er mange 

mødre som har lav inntekt ved fødsel, ser vi at dette ofte blir kompensert av farens inntekt.  

 

De enslige mødrene har ofte lav pensjonsgivende inntekt ved fødsel. Enslige tvillingmødre 

har en medianinntekt på 3,2 G, mens enslige med ett barn har en inntekt på 2,5 G. Og hele 47 

prosent i denne gruppen tjener mindre enn 2 G. Men det var totalt kun 202 av tvillingmødrene 

som var enslige ved fødsel i løpet av de fem årene vi observerer her fra 2004 til 2008. Vi vil 

igjen understreke at pensjonsgivende inntekt ikke er det samme som samlet disponibel 

inntekt. Den lave pensjonsgivende inntekten til de enslige mødrene indikerer først og fremst 

at mange av dem har lav yrkesdeltakelse og dermed er i risiko for å ha dårlig råd. Tall fra 

Statistisk sentralbyrå viser at omtrent 25 prosent av de enslige forsørgerne hadde lavinntekt 

etter EU-60 skalaen (NOU 2017:6 s. 119).  

 

Blant de som har barn fra før er samlet sett de som får flerlinger like de som får ett barn på 

samtlige variabler. Blant de som er førstegangsfødende er det større forskjeller mellom de 

som får ett barn og de som får tvillinger. Blant de førstegangsfødende er foreldrene yngre, de 

har noe lavere inntekt, og det er en høyere andel som er enslige forsørgere rett etter fødsel.  

 
Figur 2 Aldersfordeling av kvinner som føder ett barn og kvinner som føder tvillinger, etter 
ettårig alder. Prosent 

 

Kilde: NAV 

Figuren viser aldersfordelingen for de som får ett barn og de som får tvillinger. Blant de som 

får tvillinger er det klart færre under 28 år, det er klart flere i alderen 30-38 år, og omtrent like 

mange av de eldste.  

Fødsel i forhold til termindato  
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Et gjennomsnittlig svangerskap varer i 281 dager eller 40 uker (Kiserud 2012). Termindato 

blir beregnet ut fra lengden på et vanlig svangerskap. Dette har en relevans for reglene for 

uttak av foreldrepenger. Ifølge folketrygdloven §  14-10 står det at mors uttak av 

foreldrepenger må påbegynnes senest 3 uker før fødsel. Siden vi ikke kan vite når fødselen 

inntreffer betyr dette at mor må påbegynne uttaket senest 3 uker før anslått termindato. Både 

tvillinger og trillinger blir ofte født før termindato. Mange blir født så tidlig at de vil regnes 

som premature.  

Prematurt barn: «Et prematurt eller ufullbåret barn er et barn som er født tidlig, tre uker eller 

mer før beregnet fødselstermin. Noen regner fødselsvekten som kriterium for om et barn er 

prematurt, og setter grensen ved 2500 gram. Et barn som er født etter 40 svangerskapsuker, 

kan imidlertid ha en fødselsvekt under 2500 gram av andre årsaker. Disse barna er 

vekstretarderte (dysmature). Det er viktig å fastslå om premature barn i tillegg er dysmature.» 

(«Prematurt barn i Store medisinske leksikon).  
Figur 3 Kumulativ prosentfordeling av fødsler etter andel dager mellom fødsel og termindato, 
etter om det er enling-, tvilling- eller trillingfødsel. 60 dager før termin til 23 dager etter 

 
Kilde: NAV 

Figuren
11

 viser akkumulerte tall (i andel) for når fødselen skjer. X-aksen angir dager før og 

etter termin. Minustegnet angir at fødselen skjer før termin. Vi ser at 50 prosent av fødslene 

for enlinger nåes på dagen før termin. For tvillingenes del er 50 prosent født 22 dager før 

termin. Det vil si i uke 37 i svangerskapet. Mens for trillinger inntreffer dette allerede 46 

dager før termin, som er omtrent i uke 33,5 i svangerskapet.  

Ser vi på 75.-persentilen for når man føder, så skjer dette på dag 4 etter termin for enlinger, 15 

dager før termin for tvillinger, og 39 dager før termin for trillinger. 

Flerlingforeldrene vil dermed i praksis ofte miste 3 uker av foreldrepengeperioden siden 

flesteparten av fødslene inntreffer 3 uker før termin eller tidligere. Som vi senere skal se har 

kvinnene som skal føde flerlinger svært høyt sykefravær når det nærmer seg fødsel, slik at 

gruppen uansett vil være hjemme med full lønnskompensasjon.  

Utviklingen i mottak av utvidet barnetrygd 
Figuren under viser andelen mødre som mottar utvidet barnetrygd hvert år. Vi ser at andelen 

enslig forsørgere øker jevnt og trutt etter fødsel. 

                                                 
11 Data hentet ut av Lloyd Rudlende fra et register som viser termindato og fødselsdato.  
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Figur 4 Andelen enslige mødre i tre fødselsgrupper. Prosent 

 

  
Kilde: NAV 

Når vi ser på utvalget samlet er det betydelig flere som mottar utvidet barnetrygd ett år etter 

fødsel blant de som får ett barn sammenlignet med de som får tvillinger. Merk at dette er 

andelen som til enhver tid mottar utvidet barnetrygd. I de tre første årene etter fødsel øker 

andelen enslige forsørgere mer blant enlingmødrene enn blant tvillingmødrene. 4-7 år etter 

fødsel øker andelen med utvidet barnetrygd mer blant tvillingmødrene enn blant de som fikk 

ett barn. 6-7 år etter fødsel er andelen tvillingmødre som mottar utvidet barnetrygd fortsatt 

noe lavere enn for enlinger, men forskjellen er mindre enn den var året etter fødsel. De som 

får tvillinger har noe lavere risiko for å være enslige forsørgere de første årene etter fødsel, 

mens risikoen ser ut til å øke fra og med 4 år etter fødsel. Blant trillingmødrene er utvalget 

lite, og det blir mer tilfeldig støy. Men vi kan observere et lignende mønster som for 

tvillingmødre.  

Når vi avgrenser utvalget til mødre som har ett eller flere barn fra før, blir forskjellen mellom 

tvillingmødre og de som fikk ett barn langt mindre i utgangspunktet.  Men også her ser vi 

samme tendens i utviklingen over tid – at det er noen færre tvillingmødre som er enslige 

forsørgere de første årene etter fødsel, men at forskjellen gradvis blir utjevnet fra og med år 

fire etter fødsel. 

Blant førstegangsfødende er andelen enslige forsørgere langt lavere blant tvillingmødre enn 

blant enlingmødre de første 4 årene etter fødsel. I år tre etter fødsel er det 12 prosent enslige 

forsørgere blant enlingmødre mot 8 prosent blant tvillingmødre. Fra og med år fire begynner 

forskjellen å utjevnes, og ved siste observasjon er det nesten ingen forskjell i andelen enslige 
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forsørgere i de to gruppene. En tolkning er at det å få tvillinger utsetter overgangen til det å bli 

enslig forsørger, men at det ikke reduserer sannsynligheten for å bli enslig forsørger på lengre 

sikt. Blant førstegangsfødende trillingmødrene (29 mødre) øker andelen enslige forsørgere 

kraftig fra og mer år 4.  

Forskjellen mellom tvillingmødre og enlingmødre kan skyldes at det er flere samlivsbrudd 

blant tvillingmødre, eller at det er færre av de enslige tvillingmødrene som får ny samboer. 

Under skal vi undersøke om det er forskjeller i risikoen for å oppleve samlivsbrudd med 

barnets far gitt at far og mor var samboere det året barnet ble født.  

 

Figuren under viser kumulativ risiko for samlivsbrudd blant de som hadde samboer ett år etter 

fødsel. Vi undersøker først førstegangsfødende, dernest de som har ett barn fra før. Begge 

figurer er justert for aldersforskjeller mellom gruppene – vi beskriver kurver for par der 

hennes alder er satt til 30 år.
12

  
Figur 5 Kumulativ risiko (hasard) for første samlivsbrudd gitt at mor og far var registrert som 
samboere ved fødsel. Per år. Aldersjustert – mors alder satt til 30 år.  

  
Kilde: NAV 

Y-aksen viser den kumulative risikoen for å bli enslig forsørger, og x-aksen er antall år fra 

fødsel, der fødsel er år 0. En kumulativ risiko på 0,05 betyr at 5 % har blitt enslige forsørgere. 

Vi starter med alle som ikke er registrert som enslige forsørgere ved fødsel, og linjen starter 

derfor på 0 på y-aksen.  

 

Andelen som blir enslige forsørgere øker raskt etter fødsel for begge grupper. Men de to 

første årene øker den raskere blant enlingforeldrene (tv=0). Fra år 3 til år 4 øker den mer blant 

tvillingforeldrene (tv=1), og når barna når skolealder er risikoen for å ha blitt enslig forsørger 

like stor i begge grupper. Mot slutten av den observerte perioden, som her er utvidet til 12 år 

etter fødsel, er risikoen for å ha blitt enslig forsørger noe større blant førstegangsfødende 

tvillingmødre, og noe lavere blant tvillingmødre med barn fra før.  

 

Det samlede bildet er at det blant de som får tvillinger er en noe lavere andel med 

samlivsbrudd de første årene etter fødsel når vi sammenligner med mødre i samme alder som 

fikk enlinger. Risikoen for å bli enslig forsørger øker mer for tvillingforeldrene når barna 

nærmer seg skolealder, sammenlignet med mødrene som får ett barn.  

Utviklingen i inntekt og yrkesaktivitet for mor og far 
Pensjonsgivende inntekt 
Her skal vi undersøke utviklingen i pensjonsgivende inntekt før og etter fødsel. I 

pensjonsgivende inntekt inngår yrkesinntekt, men også inntekt fra sykepenger, 

                                                 
12

 Funksjonen adjustfor(alder) i kommandoen sts graph i Stata 15 
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arbeidsavklaringspenger og foreldrepenger. Uføretrygd, barnetrygd og kontantstøtte inngår 

ikke i pensjonsgivende inntekt. Pensjonsgivende inntekt vil ikke bli redusert etter en fødsel 

dersom foreldrene mottar 100 % foreldrepenger og deretter returnerer til arbeid når 

foreldrepengene er ‘brukt opp’. I utgangspunktet dekker foreldrepengene kun inntekter opp til 

6 G, men mange har avtaler med arbeidsgiver som medfører at det utbetales full 

kompensasjon også for de som tjener over 6 G. For å ha rett til foreldrepenger må mor ha vært 

yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før hun starter 

sitt uttak av foreldrepenger. 
Figur 6 Alle kvinner. Gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt i etter fødselsgruppe. Inntekt i 
G 

 

  

Kilde: NAV 

Gruppene som får tvillinger og trillinger har betydelig høyere gjennomsnittsinntekt før fødsel 

enn de som får enlinger. Blant alle grupper blir gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt noe 

redusert året etter fødsel sammenlignet med året før fødsel. Blant de som får tvillinger er 

reduksjonen noe større og noe mer langvarig. Før fødsel tjente tvillingmødrene i snitt 0,5 G 

mer enn enlingmødrene, 2 år etter fødsel tjener tvillingmødrene i snitt 0,3 mindre enn 

enlingmødrene. Blant trillingmødrene er effekten ende sterkere og omtrent like langvarig som 

blant tvillingmødre. Fra år 4 er det lik inntektsutvikling blant flerlingmødre som blant 

enlingmødre.  
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I alle de tre figurene observerer vi at forskjellene på lengre sikt er blitt noe mindre enn den var 

før fødsel. Det indikerer en viss langsiktig effekt av det å få tvillinger på mors 

pensjonsgivende inntekt. Blant de førstegangsfødende var inntektsforskjellen på 0,7 G i 

tvillingmødrenes favør 1 år før fødsel. 7 år etter fødsel er forskjellen på 0,3 G, noe som gir en 

gjennomsnittseffekt på -0,4 G på mors inntekt av det å få tvillinger sammenlignet med det å få 

ett barn. 

  

I alle figurene ovenfor har de som får tvillinger betydelig høyere inntekt enn de som får 

enlinger før fødsel. Under skal vi beskrive utviklingen etter fødsel betinget av 

pensjonsgivende inntekt før fødsel.  
Tabell 6  Inntekt fra to år før fødsel til fødselsåret, etter hvor mange barn som blir født. Antall 
og prosent 
 Stabil inntekt over 4 G Stabilt under 4 G Andre Totalt 

 Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Antall 

Enling 41,4 8773 42,8 9070 15,8 3338 21181 

Tvilling 51,1 2345 34,7 1595 14,2 651 4591 

Trilling 66,2 43 18,5 12 15,4 10 65 

Kilde: NAV 

De tre gruppene har ulikt utgangspunkt før fødsel. En større andel kvinner blant de som får 

tvillinger og trillinger har stabil inntekt over 4 G ved fødsel, og en lavere andel har stabil 

inntekt under 4 G. I figuren beskriver vi utviklingen i gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt 

for de som lå stabilt over 4 G i pensjonsgivende inntekt de tre årene frem til fødsel.  
Figur 7 Kvinner. Gjennomsnittsinntekten til de som har toårig inntekt over 4 G år -2 og -1 (til 
høyre) og de som har inntekt under 4 G år -2 og -1 (til venstre). Etter antall barn ved fødsel. 
Pensjonsgivende inntekt i G - grunnbeløpet 

  

Kilde: NAV 

I figuren til venstre beskriver vi inntektsutviklingen til gruppene som hadde stabil inntekt over 

4 G de siste to årene før fødselsåret. Gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt for denne 

gruppen ligger på rundt 6 G før fødsel, og den er litt høyere for tvilling- og trillingmødrene. 

Etter fødsel blir inntekten betydelig redusert for alle de tre gruppene, men den blir klart mer 

redusert for flerlingfamiliene. Effekten for flerlingfamiliene er midlertidig og gjelder når 

barna er 1-2 år. Når barna er tre år øker inntekten mer blant flerlingmødrene enn blant 

enlingemødrene. Når barnene er fire år er forskjellen mellom de som fikk ett barn og de som 

fikk flere barn utjevnet. Også her observerer vi en svak langsiktig effekt – 7 år etter fødsel har 

tvillingmødrene fått redusert sin gjennomsnittlige inntekt med -0,13 G relativt til 

enlingemødrene. Utviklingen er omtrent identisk for tvillingmødre som for trillingmødre. 
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Mønstrene er omtrent helt identisk for de som tjente mindre enn 4 G før fødsel. Vi vil påpeke 

at det er kun 12 trillingmødre i figuren til høyre så resultatene for denne gruppen er svært 

usikre.   

Den største effekten av det å få tvillinger relativt til det å få enlinger inntreffer i år 2 etter 

fødsel. Effekten for tvillingmødre relativt til enlingmødre er på -0,8 G for de som tjente over 4 

G, og på -0,6 G for de som tjente under 4 G. Denne betydelige midlertidige effekten er 

sannsynligvis knyttet til at noe flere flerlingmødre tar permisjon fra jobb og tar ut 

kontantstøtte i stedet frem til barnet er 2-3 år.   

Under tar vi utgangspunkt i alle kvinner, uavhengig av pensjonsgivende inntekt før fødsel. 

Her skal vi beskrive utviklingen i andelen som har lav inntekt, her definert som inntekt under 

2 G. Spørsmålet er om det å få flerlinger fører til at flere får lav inntekt? 
Figur 8 Kvinner. Andelen med under 2 G i pensjonsgivende inntekt. Prosent 

 

  

Kilde: NAV 

Figur 8 viser utviklingen i andelen mødre som har lav pensjonsgivende inntekt (under 2 G) før 

og etter fødsel. Blant flerlingmødre er det færre med lav pensjonsgivende inntekt før fødsel 

enn blant enlingemødre. Vi ser en klar tendens til at mødre som får tvillinger eller trillinger i 

større grad går ned i pensjonsgivende inntekt etter fødsel. Forskjellen er størst år to etter 

fødsel. Men også år 3 finner vi flere som tjener under 2 G blant mødrene i flerlingfamiliene. 
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Når vi følger flerlingmødre frem til 4 år etter fødsel er andelen som tjener under 2 G igjen 

blitt noe lavere enn den var før fødsel. Økningen i andelen flerlingmødre med lav 

pensjonsgivende inntekt er dermed i hovedsak et midlertidig fenomen mens barna er 1-3 år. 

Effekten er sannsynligvis knyttet til uttak kontantstøtte frem til barnet er fylt 3 år.  

I figuren under beskriver vi forskjellen mellom enlingmødre og tvillingmødre. -10 betyr for 

eksempel at det er 10 prosentpoeng færre tvillingmødre som tjener under 2 G relativt til 

enlingmødre.  
Figur 9 Kvinner. Differansen i andelen som tjener under 2 G. Tvillingmødre-enlingmødre. 
Prosentpoeng 

 
Kilde: NAV 

Figur  viser klart at effekten på andelen som tjener under 2 G i all hovedsak er midlertidig fra 

år 1-3. Blant førstegangsfødende ser vi at i utgangspunktet er klart flere tvillingmødre som 

tjener under 2 G, men at de nærmer seg de som fikk ett barn over tid før fødsel. Det er 

vanskelig å si om dette er en effekt av å få tvillinger, siden utviklingen omtrent er den samme 

både før og etter fødsel. Blant de som får tvillinger og som har barn fra før finner derimot 

også indikasjoner på en svak langsiktig effekt ved at avstanden mellom de to gruppene er lik 

før fødsel, og at avstanden blir klart mindre etter fødsel. Vi finner en svak langsiktig effekt på 

andelen som tjener under 2 G blant tvillingmødrene relativt til de som får ett barn.  

 

Under beskriver vi inntektsutviklingen samlet til alle par som ikke mottok utvidet barnetrygd 

fra fødsel til 6 år etter fødsel. Vi rangerer parene etter inntekt og deler dem deretter inn i 10 

like store grupper, kalt desiler. Vi vil nå beskrive første desil, som viser den gjennomsnittlige 

inntekten til parene som tilhører gruppen med lavest inntekt.  

Utvalget blir redusert når vi kun ser på de som er par i perioden. For trillinger er den 

statistiske usikkerheten stor med et 95 % konfidensintervall fra 5,31-8,94 G.  
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Figur 10 Alle par. Inntekten (G) for 1. desil, etter fødselsgruppe. Gjelder par (far og mor) som 
ikke er registrert med utvidet barnetrygd i perioden og som vi dermed kan anta at var 
samboere / ektefeller 

 

  

Kilde: NAV 

Vi ser at på kort sikt får reduksjonen i mors inntekt konsekvenser for husholdningens 

pensjonsgivende inntekt. Inntekten til de 10 prosent av tvillingfamiliene med dårligst inntekt 

ble redusert fra 6,5 G ved fødsel til 6,3 G to år etter fødsel. Men fra tre år etter fødsel øker 

inntekten betydelig, og seks år etter fødsel var den på 7,4 G. Det større tapet av 

pensjonsgivende inntekt etter fødsel blant tvillingfamiliene gjelder i hovedsak kun for år 2 og 

3 etter fødsel, og ved slutten av den observerte perioden har tvillingfamiliene igjen noe høyere 

samlet pensjonsgivende inntekt enn enlingfamiliene.  

 

Blant førstegangsfødende finner vi indikasjoner på en langsiktig effekt på parets 

pensjonsgivende inntekt av det å få tvillinger. Ved å ta differansen mellom inntektene til 

tvillingfamilier og inntektene til de som får ett barn er det lettere å observere effekter av det å 

få tvillinger relativt til det å få ett barn. 
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Figur 11 Kvinner. Differansen mellom tvillingfamilier og enlingfamilier i inntekten til de 10 
prosentene med lavest pensjonsgivende inntekt 

  
Kilde: NAV 

Før fødsel var forskjellen mellom de som får tvillinger og de som får ett barn på 1,5 G blant 

førstegangsfødende. Dette gjelder altså for gruppen med de 10 prosent laveste inntektene. 

Etter fødsel blir denne forskjellen redusert blant førstegangsfødende og er i snitt på 0,5 G fra 

år 3 til år 6. Dette indikerer at det å få tvillinger medfører en langsiktig negativ effekt på 

inntekten til de med lav pensjonsgivende inntekt relativt til de som får ett barn. Effekten er på 

omtrent -1 G. På tross av denne langsiktige negative effekten på pensjonsgivende inntekt er 

inntekten til første desil fortsatt høyere blant tvillingfamiliene enn blant de som får ett barn.  

 

Selv om hele 29 prosent av tvillingmødrene tjener under 2 G to år etter fødsel, er inntekten til 

første desil på husholdningsnivå 6,3 G på samme tidspunkt. Det viser at de mødrene som går 

ned i inntekt i stor grad har en ektefelle eller samboer med høyere pensjonsgivende inntekt. 

Familiens pensjonsgivende inntekt er for første desil aldri under 6 G – eller i 2016-kroner 

aldri under 550 000. Blant trillingfamilier kan det derimot se ut som pensjonsgivende inntekt 

blir noe redusert etter fødsel sammenlignet med de to andre gruppene. Tallene for 

trillingfamilier er imidlertid usikre på grunn av det lave antallet trillingfødsler.  

Yrkesaktivitet i form av avtalte dagsverk 
I sykefraværsstatistikken fra SSB og NAV beregnes antall avtalte dagsverk for arbeidstakere, 

som brukes til å beregne sykefraværsprosenten. En fulltidsstilling tilsvarer omtrent 230 avtalte 

dagsverk i året. Her skal vi bruke informasjon om avtalte dagsverk til å undersøke om det å få 

flerlinger medfører større reduksjon i arbeidstilbudet sammenlignet med det å få enlinger.  

 

I denne sammenheng er det noen problemer med dette målet på yrkesdeltakelse. For de 

dagene det tas ut fødselspermisjon vil det ikke være beregnet mulige dagsverk. Det vil derfor 

være en nedgang i yrkesdeltakelsen rundt fødsel som kun har med uttak av foreldrepermisjon 

å gjøre. Det vi ønsker å måle her er effekter på yrkesdeltakelse – ikke hvor mange som 

midlertidig tar ut fødselspermisjon. Vi har derfor valgt ikke å vise data for fødselsår og 

påfølgende år. Det store flertall av mødre vil være ferdig med foreldrepermisjonen 2 år etter 

fødsel. Samtidig vil flere mødre da kunne få et nytt barn, og det gjelder i særlig grad 

førstegangsfødende.  
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Et annet problem er at avtalte dagsverk ikke omfatter selvstendig næringsdrivende eller 

arbeidsledige. Dette bør imidlertid ikke ha så mye å si for endringer i yrkesdeltakelse før og 

etter fødsel. 

 

Vi undersøker først om mødrene hadde et arbeidsforhold i det siste året før fødsel. 
Figur 12 Kvinner. Andelen mødre som ikke var registrert med avtalte dagsverk i perioden. 
Prosent 

 

  

Kilde: NAV 

Før fødsel var det 17,9 prosent av de som fikk ett barn som ikke hadde avtalte dagsverk. 

Tallet for tvillinger og trillinger var på henholdsvis 15,7 og 18,5 prosent. Vi observerer en 

kortvarig økning i andelen tvillingmødre som ikke har avtalte dagsverk sammenlignet med 

ettbarnsmødre. Blant mødre som har barn fra før er det en økning på 6,7 prosentpoeng 

tvillingmødre som ikke har mulige dagsverk i år 2 sammenlignet med fødselsåret og relativt 

til de som får ett barn. Vi finner imidlertid bare en liten tendens til en langsiktig effekt av det 

å få tvillinger. I hovedsak er det ikke slik at det å få tvillinger medfører at mødre trekker seg 

helt ut av arbeidslivet på lengre sikt sammenlignet med de som får ett barn. Blant 

førstegangsfødende estimerer vi en viss langsiktig negativ effekt på yrkesdeltakelse blant 

tvillingmødre. Det er vanskelig å avgjøre om dette faktisk er en effekt av å få to barn siden de 

to gruppene hadde ulike trender forut for fødselen.  
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Under beskriver vi yrkesdeltakelsen blant de som hadde minst 115 mulige dagsverk det siste 

året før fødsel. 115 dagsverk er omtrent en 50 prosent stilling. Figuren beskriver 

gjennomsnittlig antall mulige dagsverk blant de som er registrert med mulige dagsverk. Blant 

de som fikk ett barn, tvillinger og trillinger var andelen med minst 50 prosent stilling før 

fødsel på henholdsvis 62, 67 og 74 prosent.  
Figur 13 Kvinner. Gjennomsnittlig antall mulige dagsverk blant de som hadde minst 115 
avtalte dagsverk året før fødsel. Gjennomsnittlig antall dagsverk 

 

  

Kilde: NAV 

Når en tolker disse figurene er det viktig å huske på at de som får ett barn oftere får ett nytt 

barn noen år senere, og at det vil medføre en reduksjon i avtalte dagsverk ved mottak av 

foreldrepenger. Blant førstegangsfødende er tvillingmødrenes yrkesaktivitet høyere i år 2-5 og 

det skyldes nok i stor grad at flere av ettbarnsmødrene får et nytt barn i denne perioden. Blant 

de som har barn fra før er det færre som får nytt barn i etterkant, og da ser vi at 

tvillingmødrenes yrkesaktivitet blir mer redusert i år 2 enn det som gjelder for de som fikk ett 

barn. I år 4 er denne effekten helt borte, og de to gruppene har en tilnærmet identisk 

yrkesaktivitet.  

 

Etter at en har fått barn blir yrkesaktiviteten i snitt redusert noe for gruppen av mødre 

sammenlignet med året før fødselen. Men om en får ett barn, tvillinger eller trillinger ser ikke 
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ut til å ha noe særlig betydning for mye yrkesaktiviteten blir redusert blant de som var 

yrkesaktive før fødselen.  

 

I figuren under undersøker vi fedrenes avtalte dagsverk for og etter fødsel blant de som er 

yrkesaktive.  
Figur 14 Fedre. Gjennomsnittlig antall mulige dagsverk blant de som hadde minst 115 avtalte 
dagsverk året før fødsel. Gjennomsnittlig antall dagsverk 

 

 
 

Kilde: NAV 

Blant fedrene er det bare en liten nedgang i gjennomsnittlig antall avtalte dagsverk blant de 

som jobbet minst 50 prosent året før barnet ble født. Den lille nedgangen ett år etter fødsel 

skyldes trolig uttak av fedrekvote. Det er en økning avtalte dagsverk før fødsel, og økningen 

fortsetter i svakere takt 2 år etter fødsel. Utviklingen er tilnærmet identisk mellom 

tvillingfedre og enlingfedre. Vi finner ingen tegn på at tvillingfedre i snitt reduserer 

yrkesaktiviteten mer enn fedrene som får ett barn.  

Blant trillingfedre kan det derimot se ut til at menn i snitt reduserer yrkesdeltakelsen noe.   
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Figur 15 Differanse mellom antall avtalte dagsverk til trillingfedre i forhold til fedre som får ett 
barn. Antall dagsverk per år. 

 
Kilde: NAV 

Vi observerer at trillingfedrene har omtrent akkurat samme antall avtalte dagsverk som 

kontrollgruppen før fødsel. Året etter fødsel blir yrkesaktiviteten redusert, og den forblir på et 

lavere nivå i hele den observerte perioden etter fødsel. Relativt til de som får ett barn blir 

trillingfedrenes yrkesaktivitet redusert med omtrent 9 avtalte dagsverk i året. Det utgjør en 

reduksjon på 4 prosent i forhold til kontrollgruppen. Dette støtter observasjonen av 

utviklingen i familienes pensjonsgivende inntekt etter fødsel, der 1 desil blant 

trillingfamiliene stagnerer relativt til de andre gruppene.  

Sykefravær, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd 
Her skal vi undersøke om det å få flerlinger har konsekvenser for bruk av helserelaterte 

ytelser. Vi skal undersøke legemeldt sykefravær, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.  

En tidligere studie som benytter månedsdata om sykefravær for førstegangsfødende viser at 

sykefraværet øker allerede samme måned som barnet blir unnfanget, og deretter fortsetter å 

stige frem til mor går ut i permisjon (Rieck og Telle 2013). De finner også at sykefraværet har 

økt noe når mor returnerer til arbeid etter at hun er ferdig med foreldrepermisjonen. Men ved 

kontroll for senere fødsler forsvinner denne effekten – økningen etterpå skyldes at mange blir 

gravide igjen kort etter retur til arbeidslivet. Forfatterne konkluderer med at det å få barn ikke 

medfører høyere sykefravær etterpå blant førstegangsfødende når en tar hensyn til senere 

fødsler. En tilsvarende svensk forløpsstudie finner derimot at sykefraværet i snitt øker med 

0,5 dager i måneden, eller 6 dager i året blant mødrene (Angelov, Johansson og Lindahl 

2013). Effekten er langvarig og blir observert helt frem til barnet er 17 år. De konkluderer 

med at effekten skyldes sterkere forpliktelse til hjem og barn blant mødrene, noe som både 

reduserer morens yrkestilknytning og øker sykefraværet. Det å få barn bidrar dermed til økte 

kjønnsforskjeller i sykefravær.  

Her skal vi undersøke endringer i det legemeldte sykefraværet. Arbeidstakere har enten 3 eller 

8 egenmeldingsdager avhengig av om bedriften er en IA-bedrift eller ikke. Det vi måler her er 

dermed gjerne det sykefraværet som varer noe lengre enn dette.  

Tvillingmødrene som er noe eldre, har noe høyere legemeldt sykefravær forut for fødselen. 

Sykefraværet stiger svært mye året før fødsel og det året fødselen skjer. I alle figurene under 

har vi fjernet det graviditetsrelaterte sykefraværet dersom det blir født nye barn i perioden 

etterpå. Det betyr at sykefraværsprosenten etter fødsel kun gjelder for de ‘ikke-gravide’ 

mødrene. For de som har barn fra før viser vi i tillegg kun sykefraværet til de som fikk barn 
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minst 3 år før ny fødsel. Dermed får vi ett helt kalenderår der tidligere fødsel ikke påvirker 

sykefraværet.  
Figur 16 Kvinner. Legemeldt sykefravær før og etter fødsel – tapte dagsverk / mulige 
dagsverk. Gjelder mødre med registrerte tapte dagsverk i år -2 og år -1 før fødsel. 
Sykefraværsprosent 

 

 
 

Kilde: NAV 

Vi beskriver først utviklingen for hele gruppen, og her har vi også med sykefraværet det året 

barnet blir født. I det kalenderåret fødselen inntreffer er sykefraværsprosenten på 40 prosent 

blant flerlingmødre og 20 prosent blant enlingmødre. Det graviditetsrelaterte sykefraværet til 

flerlingmødrene er dermed omtrent dobbelt så høyt som det graviditetsrelaterte sykefraværet 

til de som får ett barn. Sykefraværet faller ett år etter fødsel – deretter stiger det til et høyere 

nivå enn det var før fødsel. Sykefraværet stiger noe mer blant de som fikk ett barn enn de som 

fikk tvillinger.  

 

Blant førstegangsfødende har vi fjernet sykefraværet som er knyttet til graviditet (år -1 og 

fødsel) og her har vi derfor en mye mindre skala på y-aksen. Dermed kan vi bedre undersøke 

endringen før og etter fødsel. Figuren viser at det et noe høyere sykefravær årene før fødsel 

blant førstegangsfødende som får tvillinger. Aldersforskjellen mellom de to gruppene er i snitt 

på 2 år, og aldersforskjellen kan muligens forklare noe av forskjellen i sykefravær før 

fødselen. Det er en betydelig økning i gjennomsnittlig sykefravær for begge grupper mødre, 
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men økningen er større blant de som får ett barn sammenlignet med de som får tvillinger. Vi 

finner dermed at det å bli mor medfører et høyere sykefravær, men at effekten er uventet 

svakere blant tvillingmødre.  

 

Det er en svært sterk og uventet økning i sykefraværet når det førstefødte barnet er blitt to år. 

En nærmere undersøkelse av dette avdekker at økningen kun inntreffer i 2009 og at den særlig 

gjelder for de førstegangsfødende som fikk barn i 2007. Det kan forklares med utbruddet av 

svineinfluensa i 2009 og offisielle råd om å holde barn borte fra barnehagen ved symptom på 

influensa. Det samlede sykefraværet økte med 0,7 prosentpoeng i 3. kvartal 2010 (Nossen 

2010: 22) – så effekten av svineinfluensa på denne gruppen førstegangsfødende mødre var 

svært mye høyere enn gjennomsnittseffekten på befolkningen.  

Blant de som har barn fra er sykefraværet omtrent 1,4 prosentpoeng høyere før fødsel av nytt 

barn enn blant de førstegangsfødende. For gruppen med barn fra før har vi også fjernet det 

graviditetsrelaterte sykefraværet både før fødsel av nytt barn. Også blant de som har barn fra 

før øker sykefraværet ytterligere etter fødsel av nytt barn, men igjen finner vi at sykefraværet 

øker mer etter fødsel blant de som fikk ett barn sammenlignet med de som fikk tvillinger.  
Figur 17 Kvinner. Forskjeller mellom de som får tvillinger og de som får ett barn. Forskjell i 
sykefravær (høyre akse) og forskjeller i inntekt (venstre akse). Gjelder for kvinner som hadde 
barn fra før. Prosentpoeng venstre akse og G høyre akse. 

 

Kilde: NAV 

Denne figuren viser utviklingen i forskjellen i inntekt og forskjellen i sykefravær mellom de 

som får tvillinger og de som får ett barn (tvillinger – ett barn). Figuren gjelder for de som 

hadde barn fra før ved fødselen. Før fødsel har gruppen som får tvillinger både høyere 

sykefravær og høyere inntekt. Rett etter fødsel synker både inntekt og sykefravær mer for 

gruppen som får tvillinger. En mulig tolkning av denne sammenhengen er at nedgangen i 

sykefraværet blant tvillingmødre etter fødselen kan knyttes til at flere er ute av arbeidslivet en 

periode. Det indikerer også en seleksjon i hvem som reduserer yrkesdeltakelsen – at de med 

tendens til et høyere sykefravær oftere er hjemme med barn når de får tvillinger og at de er 

hjemme noe lengre. Sykefraværet til tvillingmødrene øker igjen samtidig med at 

pensjonsgivende inntekt øker – det vil si når mor returnerer til arbeidslivet - når barna er tre 

og fire år. Denne forklaringen er en tolkning, og vi kan ikke vite sikkert om denne tolkningen 

riktig.  

Samlet sett medfører det å bli mor en betydelig økning i kvinners sykefravær. Denne analysen 

bekrefter dermed funnene til Angelov, Johansson og Lindahl (2013) om at det å bli mor øker 

sykefraværet, og utgjør et viktig bidrag til at kvinner har betydelig høyere sykefravær enn 
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menn. Men vi finner ingen tegn på at det å få tvillinger medfører større økning i sykefraværet 

enn det å få ett barn. Tvert imot finner vi at sykefraværet til de som får tvillinger er betydelig 

høyere enn til de som får ett barn før fødselen – men at denne forskjellen blir utjevnet etter 

fødsel.  

Sykefraværet til tvillingmødrene er imidlertid omtrent dobbelt så høyt under graviditeten. 

Figuren under gir en mer detaljert beskrivelse av sykefraværet under graviditeten basert på 

kvartalstall om sykefraværet. Disse tallene er et selvstendig og fulltallig uttak fra 

sykefraværsregisteret.  
Figur 18 Kvinner. Sykefraværsprosenten under graviditet. Tall fra NAVs sykefraværsregistre. 
Tall beregnet ut fra antatt termin på 9 måneder. 

 
Kilde: NAV 

Allerede i det første kvartalet av graviditeten er sykefraværet noe høyere blant de som får 

tvillinger. Forskjellen øker utover i svangerskapet og fra og med måned 6 er sykefraværet 

dobbelt så høyt. I perioden før fødsel, og før mor tar ut den obligatoriske 

svangerskapspermisjonen, er sykefraværet til mødrene som får tvillinger på 100 prosent. Alle 

kvinner som skal få tvillinger er med andre ord sykmeldt i siste del av svangerskapet.  

Hvis det å få tvillinger er en større belastning for familien kan vi også forvente at 

sykefraværet til menn blir påvirket ved fødselen. I figurene under undersøker vi fedrenes 

sykefravær.  
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Figur 19 Menn. Sykefraværsprosent etter fødselsgruppe. Gjelder for fedre der mor ikke var 
registrert med utvidet barnetrygd ved fødsel eller året etter. Prosent 

 

  
Kilde: NAV 

Blant de som får enlinger og tvillinger er sykefraværet til fedrene omtrent identisk før 

fødselen. Ved fødsel er det en større økning i sykefraværet til tvillingfedrene enn det vi 

observerer blant enlingfedrene. Økningen er på 0,5 prosentpoeng blant de som fikk tvillinger, 

men relativt til enlingfedre er den på 0,4 prosentpoeng. Vi observerer en betydelig nedgang i 

sykefraværet til tvillingfedrene året etter fødsel, mens to år etter fødsel stiger sykefraværet 

noe igjen både for enlingfedre og tvillingfedre. Økningen i sykefraværet det året barnet blir to 

år er sannsynligvis knyttet til at barnet begynner i barnehage. Det er sannsynligvis en 

tilsvarende og noe sterkere effekt blant trillingfedre, men den er statistisk usikker på grunn av 

det lave antallet trillingfedre.  

 

Hvor betydelig er økningen i sykefraværet blant tvillingfedrene det året barna blir født? 

Økningen er på 0,4 prosentpoeng relativt til de som får enlinger. I dette datasettet observerer 

vi kun sykefraværet per kalenderår. For en mann som jobber 230 dager i året innebærer det 

0,9 ekstra dager med legemeldt sykefravær. Det er med andre ord ingen sterk økning vi 

observerer. Av figuren fremgår det også at sykefraværet øker omtrent like mye det året vi kan 

anta at barnet begynner i barnehagen – men da øker det omtrent like mye for tvillingfedre som 

for enlingfedre. Fedrenes sykefravær blir redusert når barnet begynner på skole.  
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Figur 20 Menn. Differansen i sykefraværet til menn som får tvillinger og menn som får ett 
barn. Prosentpoeng 

 

Kilde: NAV 

Denne figuren viser at det sannsynligvis er en økning i sykefraværet til tvillingfedre relativt til 

enlingfedre det året barnet blir født. I årene etterpå er det derimot et noe lavere sykefravær 

blant tvillingfedrene relativt til enlingfedrene.  

Arbeidsavklaringspenger 
Figur 23 viser vi utviklingen i andelen som mottar arbeidsavklaringspenger blant 

førstegangsfødende. Med arbeidsavklaringspenger menes her mottak av enten 

rehabiliteringspenger, attføringspenger eller tidsbegrenset uførestønad i løpet av hvert 

kalenderår frem til februar 2010. I 2010 ble de tre ytelsene slått sammen til den nye ordningen 

arbeidsavklaringspenger. Fra og med mars 2010 er det ytelsen arbeidsavklaringspenger som 

beskrives.  
Figur 21 Kvinner. Mottak av arbeidsavklaringspenger (rehabiliteringspenger, attføringspenger 
eller tidsbegrenset uførestønad før mars 2010) etter fødselsgruppe. Prosent 
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Kilde: NAV 

 

Figur 21 viser utviklingen i mottak av arbeidsavklaringspenger for hele gruppen av mødre 

(øverst), for førstegangsfødende (nederst til venstre) og for de med barn fra før (nederst til 

høyre). Det ser ut til at overgangen til arbeidsavklaringspenger øker noe for alle grupper etter 

fødsel. Samlet er utviklingen i mottak av arbeidsavklaringspenger helt lik for tvillingmødre og 

enlingmødre. Blant som får trillinger kan se ut til at en høyere andel blir mottakere av 

arbeidsavklaringspenger, men lite utvalg gjør tallene usikre.  

 

Når vi observerer utviklingen blant førstegangsfødende ser vi at trendene er omtrent like frem 

til år 1 etter fødsel. Deretter øker andelen mottakere av arbeidsavklaringspenger litt mer blant 

tvillingmødre enn blant enlingmødre. Det året barna fyller 6 år er forskjellen på 0,95 

prosentpoeng. Dette kan ha sammenheng med at de som får ett barn oftere får flere barn 

senere og dermed mottar foreldrepenger i stedet for arbeidsavklaringspenger.  

  

Blant de som har barn fra før ser det ut til at overgangen til arbeidsavklaringspenger øker 

betydelig etter fødselen. Men dette poenget gjelder både for de som får tvillinger og de som 

får ett barn.  

 

Det å få barn generelt ser dermed ut til å påvirke kvinners overgang til 

arbeidsavklaringspenger. Når vi ser på mødrene samlet er utviklingen omtrent lik for de som 

fikk ett barn og de som fikk tvillinger. Blant førstegangsfødende finner vi imidlertid en 

tendens til noe høyere andel mottakere av arbeidsavklaringspenger blant tvillingmødrene 

mellom 4-6 år etter fødsel.  
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Figur 22 Kvinner. Kumulativ risiko for overgang til arbeidsavklaringspenger blant 
førstegangsfødende. Mottak av AAP satt til ‘missing’ hvis mor får barn samme år 

 
Kilde: NAV 

 

Kumulative hasardrater justert for alder bekrefter at det er noe økt overgang til 

arbeidsavklaringspenger blant førstegangsfødende som får tvillinger. Også her finner vi at 

forskjellen er størst 6 år etter fødsel. Figuren er justert for alder slik at forskjellene mellom 

gruppene ikke kan skyldes at en gruppe er eldre enn en annen.  

Uføretrygd 
Vi har tidligere vist at andelen som mottar uføretrygd ved fødsel er på 0,5 prosent for de som 

får enlinger og 0,6 prosent for de som får tvillinger. Her skal vi undersøke utviklingen i 

andelen som mottar uføretrygd før og etter fødsel.  
Figur 23 Mottak av uførestønad etter fødselsgruppe. Prosent 
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Kilde: NAV 

Utviklingen både før og etter fødsel må sies å være omtrent helt lik for enlinger og tvillinger. 

Det er ett knekkpunkt cirka 4 år etter fødsel – da begynner overgangen til uføretrygd å øke 

betydelig. Når det gjelder trillingmødre er tallene for små og dermed for usikre til å beskrive 

forløpet.  

 

Bildet er omtrent det samme når vi betrakter førstegangsfødende og de med barn fra før hver 

for seg. Det er bare små forskjeller mellom de som får enlinger sammenlignet med de som får 

tvillinger. Det å få tvillinger ser dermed ikke ut til å gi økt risiko for å bli uføretrygdet 

sammenlignet med det å få ett barn.  

Oppsummering og vurdering av flerlingfamilier 
Tvillingmødre er noe eldre, har noe oftere samboer ved fødsel og har noe høyere 

pensjonsgivende inntekt. I tillegg ser vi at langt færre av de som føder tvillinger får et nytt 

barn i perioden etter. 17 prosent blant de som får tvillinger får et nytt barn og 3 prosent blant 

trillingmødre. I Norge er det vanlig å ønske seg to eller tre barn, og førstegangsfødende som 

ønsker seg to barn har nådd det antallet barn de ønsker ved fødsel av tvillinger.  

 

Det første leveåret er dødeligheten betydelig høyere blant tvillinger. 1,9 prosent av foreldrene 

til tvillinger mistet en av tvillingene, mens 0,5 prosent mistet begge tvillingene. Blant de som 

fikk ett barn døde 0,2 prosent det første leveåret. De som mistet barn det første leveåret ble 

fjernet fra analysen.  

 

De som får tvillinger har også omtrent dobbelt så høyt sykefravær under svangerskapet, og 

mot slutten av svangerskapet er sykefraværet på 100 prosent blant tvillingmødrene. Den 

største forskjellen mellom de som får flerlinger og de som får ett barn er knyttet til 

graviditeten.  

 

Etter fødsel er vårt hovedfunn er at det er en betydelig reduksjon i gjennomsnittlig 

pensjonsgivende inntekt relativt til de som får ett barn når barnene er 2 og 3 år, samt en viss 

reduksjon i yrkesaktiviteten disse to årene. Den særskilte nedgangen i yrkesdeltakelse og 

pensjonsgivende inntekt 2. og 3. år etter fødsel er i hovedsak en kortvarig effekt, og kan 

sannsynligvis forklares med at flere velger å utsette barnehagestart og heller velger å benytte 

kontantstøtte når de får tvillinger. Tvillingforeldre får dobbelt kontantstøtte, samt at de sparer 

barnehageutgifter til to barn. I 2012 besluttet Stortinget å fjerne kontantstøtte for 2. åringer. 

Det er derfor ikke sikkert at vi vil finne en like betydelig kortvarig effekt på yrkesdeltakelsen 

for tvillingmødre etter 2012. 
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Utover dette og på lengre sikt finner vi bare små effekter av det å få tvillinger sammenlignet 

med det å få ett barn. Vi finner at gjennomsnittlig sykefravær øker betydelig etter fødsel for 

de førstegangsfødende etter fødselen, men det øker mer for de som får ett barn enn de som får 

tvillinger. Vi finner også antydninger til en svak langsiktig negativ effekt på inntekt og 

yrkesaktivitet blant førstegangsfødende tvillingmødrene. Blant de som tjente over 4 G før 

fødsel finner vi for eksempel at 7 år etter fødsel har tvillingmødrene fått redusert sin 

gjennomsnittlige inntekt med -0,13 G relativt til enlingemødrene. 0,13 G utgjør 12 000 kr i 

2016 – og har ingen større betydning for familienes økonomiske levekår. Det skal også 

påpekes at de som får tvillinger i gjennomsnitt likevel har høyere yrkesdeltakelse og høyere 

pensjonsgivende inntekt enn de som får ett barn, og at det sannsynligvis har sammenheng med 

at mødre som får tvillinger er noe eldre og mer etablert i arbeidslivet når de får barn. Andelen 

som blir enslige forsørgere blant tvillingmødre er høy, men det gjelder også andre familier. 

Samlet sett finner vi ikke noen spesiell grunn til bekymring for flerlingefamilienes 

yrkesdeltakelse, inntekt eller sykefravær sammenlignet med familier som får ett barn.  

 

Hvilke forskjeller mellom flerlingfamiliene og enlingefamiliene har vi kunnet observere i 

disse dataene?  

Inntekt og yrkesaktivitet 

- En betydelig midlertidig i reduksjon i gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt til 

flerlingmødrene når barna er 2-4 år. Vi bruker inntekt under 2 G som mål på lav 

pensjonsgivende inntekt. Blant trillingmødrene finner vi tegn på at effekten på yrkesaktivitet 

og pensjonsgivende inntekt både sterkere og noe mer langvarig enn blant tvillingmødrene. 

Denne effekten blir redusert over tid. Når flerlingene er seks år er andelen mødre som tjener 

under 2 G i pensjonsgivende inntekt lavere enn før fødsel. En tolkning er at denne 

midlertidige effekten skyldes redusert yrkesaktivitet i perioden der det var mulig å motta 

kontantstøtte  

- Blant par undersøker vi den 1. desilen med lavest inntekt og finner da en langsiktig negativ 

effekt på omtrent -1 G blant  førstegangsfødende tvillingfamilier relativt til de som får ett 

barn. Samtidig har den 1. desilen av tvillingforeldre fortsatt høyere pensjonsgivende inntekt 

enn den 1. desilen blant de som får ett barn. 

- Selv om hele 31 prosent av tvillingmødrene tjener under 2 G to år etter fødsel, er inntekten 

til den 1. desilen på husholdningsnivå 6,1 G samme år. Det viser at de flerlingmødrene som 

går ned i inntekt i stor grad har en ektefelle eller samboer med betydelig pensjonsgivende 

inntekt. 

- Yrkesaktiviteten til flerlingmødrene blir betydelig redusert relativt til de som får ett barn i år 

2 etter fødsel. På lengre sikt finner små eller ingen effekter på yrkesaktivitet av det å få barn 

- Blant tvillingfedrene finner vi ingen reduksjon i yrkesaktiviteten sammenlignet med fedre 

som får ett barn – mens vi finner en reduksjon på omtrent 4 prosent blant trillingfedre 

 

Sykefravær, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd 

- Dobbelt så høyt sykefravær det året barnet blir født blant kvinner som får flerlinger og 100 

prosent sykefravær blant flerlinger i ukene før permisjon 

- Sykefraværet øker etter fødsel for alle mødre, men det øker mindre blant de som får 

tvillinger 

- En liten økning (0,54  prosentpoeng, men kun 0,39 prosentpoeng relativt til enlingefedrene) i 

sykefraværet til flerlingfedrene sammenlignet med enlingefedrene det året barnet blir født.  

- En liten nedgang i sykefraværet til tvillingfedrene året etter fødsel relativt til enlingefedrene 

- En viss økning i andelen mottakere av arbeidsavklaringspenger blant førstegangsfødende 

tvillingmødre relativt til kvinner som får ett barn 
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- Vi finner ingen sammenheng mellom det å få tvillinger og senere mottak av uføretrygd 
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