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HVA PÅVIRKER FOLKS HOLDNINGER  
TIL KONTANTSTØTTEN?
Av Line Schou1

Sam men drag
Kon tant støt ten er en yt el se som er om dis ku tert og får mye po li tisk opp merk som het, på tross av 
at den ikke er sær lig om fat ten de el ler kost bar. I den ne stu di en un der sø ker vi be folk nin gens hold
nin ger til kon tant støt ten ved hjelp av data fra spør re un der sø kel sen Norsk Mo ni tor. An de len som 
har en po si tiv hold ning til kon tant støt ten har holdt seg gan ske sta bil fra 1999 til 2017, på tross 
av at bru ken av ord nin gen har blitt ty de lig re du sert.

Folks hold ning til kon tant støt ten va ri e rer mye; sann syn lig he ten for å være po si tiv er høy ere for 
kvin ner, de som har barn i ak tu ell al der, inn vand re re fra Af ri ka, Asia og Sør/MellomAme ri ka samt 
blant folk som er bo satt mind re sen tralt. Sann syn lig he ten for å være ne ga tiv til kon tant støt ten 
øker med øken de al der, hus stands inn tekt og ut dan ning.

Ver di ori en te ring vi ser seg også å ha be tyd ning. Til hen ge re og mot stan de re av kon tant støt ten 
fin nes over hele ver di spek te ret, men tyng de punk te ne til de to grup pe ne lig ger uli ke ste der. Til
hen ger ne er i stør re grad orien tert mot tra di sjo nel le og idea lis tis ke ver di er, ved at de hel ler mer 
mot re li gi on, kon ser va ti ve ver di er, tra di sjo nel le kjønns rol ler og det ru ra le frem for det ur ba ne. 
Mot stan der ne av kon tant støt ten har of te re mo der ne ver di er, spe si elt i ret ning li ke stil ling og ur
ba ni tet.

Res pon den ter som stem mer KrF er eni ge med sitt par ti og er i stor grad po si ti ve til kon tant støt
ten, enda mer i 2017 enn i 1999. De and re par ti enes vel ge re er i stør re grad delt og er ikke nød
ven dig vis eni ge med eget par ti i sy net på kon tant støt ten.

1  Takk til Jørgen Holbæk-Hanssen for hjelp med Norsk Monitors verdikart og Loyd Rudlende for tilrettelegging av data fra NAVs registre.
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Inn led ning
Kon tant støt ten ble inn ført for ettår in ger i 1998, og 
ut vi det til å in klu de re toår in ger året et ter. Be grun nel
sen for å inn fø re ord nin gen var økt valg fri het for bar
ne fa mi li e ne. Kon tant støt ten skul le gjø re det mu lig for 
for eld re til små barn å få mer tid til om sorg for egne 
barn (St. prp 53, 1997 – 1998). At bar net ikke had de 
bar ne ha ge plass med of fent lig til skudd var det enes te 
vil kå ret for å få støt ten, det var ikke noe krav om at en 
av for eld re ne selv måt te være hjem me. Barn med bar
ne ha ge plass 30 ti mer i uka el ler mind re, kun ne få kon
tant støt te et ter re du ser te sat ser.

Kon tant støt ten ble inn ført av en sen trums re gje ring 
med Kris te lig Folkeparti (KrF) i spis sen, og har vært 
en svært vik tig sak for det te par ti et. De sik ret fler tall 
med støt te fra par ti ene på bor ger lig side, som la vekt 
på valg fri het og at det ikke var rett fer dig at of fent li ge 
sub si di er av bar ne om sorg bare skul le gå til de som 
valg te bar ne ha ge. Kon tant støt ten har vært om stridt, 
og kri ti ker ne, blant an net fle re av de po li tis ke par ti
ene, men te den ville svek ke kvin ners yr kes del ta kel se, 
frem me tra di sjo nel le kjønns rol ler og hind re in te gre
ring av inn vand rer kvin ner. Par ti ene på venst re si den 
har lagt stor vekt på den ne kri tik ken (El ling sæ ter 
2015).

Forsk ning har vist at kon tant støt ten re du se rer mød res 
sys sel set ting (Røn sen 2009 og Hedding 2016). Kon
tant støt ten på vir ker også lønn og sann syn lig he ten for 
å jobbe full tid i et ter kant; Dran ge og Rege (2013) fant 
at for kvin ner uten høy ere ut dan ning, el ler som tjen te 
un der me di an lønn på for hånd, før te kon tant støt te bruk 
til både la ve re lønn og stør re sann syn lig het for del
tids ar beid da bar na var 4 – 5 år gam le. Ved 6 års al der 
var det ikke len ger noen for skjell.

Kon tant støt ten har vært et sen tralt tema i li ke stil lings
de bat ten, og har vært par ti po li tisk vik tig si den uenig
het om den i stor grad har fulgt høy revenst re ak sen. 
Ord nin gen ble iv rig de bat tert i nes ten ett år rundt inn
fø rin gen i 1998, og har duk ket opp i den po li tis ke 
de bat ten med ujev ne mel lom rom si den (Voll set 2011). 
På tross av at ord nin gen ikke er om fat ten de el ler vel
dig kost bar, får den alt så mye po li tisk opp merk som
het. Bru ken av kon tant støt ten har gått ned over og fort
set ter å falle (NAV 2018a). Det te er i det siste blitt 

brukt av po li ti ke re som et ar gu ment for å fjer ne ord
nin gen (Nord re Aker Budstikke 28.01.19).

Det er imid ler tid ikke sik kert at ned gan gen i bruk av 
kon tant støt ten også be tyr en end ring i hold nin ger til 
den. Sy net på kon tant støt ten kan være mer et ver di
spørs mål, at me nin ger her føl ger vik ti ge ver di mes si ge 
skil le lin jer i be folk nin gen. Det te kan i så fall for kla re 
hvor for en så pass lite om fat ten de yt el se, som sta dig 
fær re bru ker, fort satt er gjen stand for så mye po li tisk 
in ter es se.

Hold nin ger og ver di er
En hold ning kan de fi ne res som «en psy ko lo gisk ten
dens til å vur de re et be stemt fe no men med en viss 
grad av po si ti vi tet el ler ne ga ti vi tet» (Eagely & Chai
ken 1993, side 1).

Hold nin ger kan på vir ke hand lin ger, men sam men
hen gen er kom pli sert og blant an net av hen gig av 
so si a le nor mer, en per sons opp fat ning av hand lings
al ter na ti ve ne og de res nyt te og om kost nin ger. Det 

Kon tant støt ten over tid – re gel end rin ger
 ● 1. au gust 1998: Kon tant støt ten ble inn ført for ettår in-

ger, sat sen var 3 000 kr pr. mnd. Del vis kon tant støt te 
på 80, 60 el ler 45 pro sent ved 30 el ler fær re ti mer i 
bar ne ha gen pr uke.

 ● 1. ja nu ar 1999: Kon tant støt ten ut vi det til toår in ger.
 ● 1. au gust 1999: Sats inn de lin gen for del vis kon tant-

støt te end ret til 80, 60, 40 el ler 20 pro sent.
 ● 1. ja nu ar 2006: Mak si mal pe ri ode med kon tant støt te 

re du sert fra 24 til 23 må ne der.
 ● 1. au gust 2012: Kon tant støt ten av skaf fet for toår in-

ger. Sats inn de ling for del vis kon tant støt te re du sert fra 
fem til to sat ser, og bare gitt ved 19 el ler fær re ti mer i 
bar ne ha gen. Aldersdifferensierte sat ser inn ført; ettår-
in ger til og med 18 mnd. fikk 5000 kr og eld re ettår in-
ger 3300 kr pr. mnd.

 ● 1. au gust 2014: Slutt på al ders dif fe ren sie ring og sat-
sen økt til 6000 pr. mnd. for alle barn mel lom 13 og 
23 må ne der.

 ● 1. juli 2017: Krav om minst fem års bo tid i Norge el ler 
EØS for at for eld re ne skal ha rett til kon tant støt te. Der-
som for eld re ne bor sam men må beg ge opp fyl le det te 
kra vet.

 ● 1. au gust 2017: Kon tant støt ten økes til 7500 kr pr. 
mnd.

 ● 1. au gust 2018: Dif fe ren sier te sat ser et ter opp holds tid 
i bar ne ha gen end ret til 100, 80, 60, 40, 20 % kon tant-
støt te igjen.
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folk sva rer i et spør re skje ma er ikke all tid en god 
pre dik sjon av hva de selv vil gjø re. Hold nin ger til 
ge ne rel le fe no me ner pre di ke rer ofte dår li ge re enn 
hold nin gen til be stem te hand lin ger (Ajzen og Fish
bein 2005). Om folk er po si ti ve til at små barns for
eld re som ikke bru ker bar ne ha ge får kon tant støt te, er 
det ikke der med sagt at de selv vil bru ke kon tant
støt te om de har barn i ak tu ell al der. Det kan for eks
em pel være av hen gig av øko no mi og jobb si tua sjon. 
På den an nen side er kon tant støt te bruk en spe si fikk 
hand ling, og en po si tiv hold ning til ord nin gen be tyr 
tro lig at sann syn lig he ten for å bru ke den er stør re, 
gitt el lers like om sten dig he ter.

Hold nin ger blir blant an net for met av tid li ge re er fa rin
ger, so sio de mo gra fis ke fak to rer som al der og ut dan
nings ni vå, og ver di er. Ver di er kan de fi ne res som «de 
per son li ge over be vis nin ge ne folk har om hva som er 
rett og galt, hva man sy nes er akt ver di ge mål i li vet og 
hva som er de rik ti ge mid le ne for å nå må le ne» (Ipsos 
2018, side 5). Be folk nin gens ver di er og ver di end rin ger 
på vir ker sam funns ut vik lin gen, blant an net hvil ke pro
ble mer som står i sent rum for po li tik ken og hva slags 
løs nin ger som blir fore truk ket (Hel le vik 2001).

I Norsk Mo ni torun der sø kel sen kart leg ges be folk nin
gens ver di mønst re langs tre ho ved di men sjo ner; mo der
netra di sjo nell, idea lis tiskma te ria lis tisk og of fent lig
pri vat. De to før s te er de vik tig ste for å be skri ve 
ver di møns te ret i be folk nin gen. Si den kon tant støt ten 
ble inn ført i 1998, har ver di end rin ge ne i den nors ke 
be folk nin gen ho ved sa ke lig gått i ret ning mo der ne ver
di er. Ver di end rin gen mot mo der ne ver di er be står blant 
an net i at man ge fle re me ner at li ke stil ling mel lom 
kvin ner og menn i fa mi lie og ar beids liv er rik tig. Sam
ti dig var det, sær lig de før s te ti åre ne et ter 1998, en 
be ve gel se fra ma te ria lis tis ke ver di er mot mid ten av 
idea lis tisk – ma te ria lis tisk ska la en. Det vil si mind re 
vekt på for bruk, ei en de ler og egne be hov, og mer vekt 
på selv rea li se ring og hen syn til and re (Ipsos 2018).

Pro blem stil ling
I den ne ar tik ke len ser vi nær me re på hold nin ge ne til 
kon tant støt ten i be folk nin gen, og un der sø ker føl gen de:
• Har hold nin gen til kon tant støt ten blitt mer ne ga tiv 

i takt med ned gan gen i bru ken av ord nin gen?

• Hvem er de som er hen holds vis po si ti ve og ne ga
ti ve til kon tant støt ten?

• Hvor dan på vir ker de mo gra fis ke kjen ne tegn sy net 
på kon tant støt ten?

• Hvor dan hen ger hold nin ger til kon tant støt ten sam
men med par ti pre fe ran ser, er vel ger ne eni ge med 
par ti ene «sine»?

• Hen ger hold nin ge ne til kon tant støt ten sam men 
med ver di ori en te ring ge ne relt, og med sy net på 
li ke stil ling og kjønns rol ler spe si elt?

Bruk av kon tant støt te ord nin gen over tid
Fra å være en ord ning som om fat tet de fles te barn i 
ak tu ell al ders grup pe da den ble inn ført i 1998, har 
bru ken gått grad vis ned over. Per sep tem ber 1999 
ble det ut be talt kon tant støt te for 73 pro sent av alle 
1 og 2år in ger, mens an de len had de sun ket til 27 
pro sent sep tem ber 2009 (Hirsch 2010). Fra og med 
au gust 2012 ble kon tant støt ten av skaf fet for toår in
ger. Bru ken av kon tant støt te har fort satt å syn ke, 
fra 29 pro sent av ettår in ge ne de sem ber 2013 til 23 
pro sent av ettår in ge ne de sem ber 2018 (NAV 
2018a).

An tall barn som mot tok kon tant støt te har gått ned over 
hvert år fra 1999, og har na tur lig vis vært på vir ket av 
end rin ger i re gel ver ket un der veis. At toår in ge ne mis
tet kon tant støt ten i 2012 før te til at an tall mot ta ke re 
nes ten ble hal vert. Mes te par ten av ned gan gen fra 
topp å ret 1999 had de imid ler tid al le re de skjedd. Fra 
2012 til 2015 lå an tall barn med støt ten gan ske jevnt. 
He ving av sat sen i 2014 før te ikke til en øk ning. Det 
fin nes ikke tall for 2017, der for har vi brukt gjen nom
snit tet av 2016 og 2018, det te tal let er ikke re elt. I 
2018 var an tall mot ta ke re på la ves te nivå si den star
ten, med 12 200 barn (Se fi gur 1).

Bru ken av kon tant støt te va ri e rer en del i lø pet av året. 
Det er en ned gang i kon tant støt te bruk fra juli til au
gust på grunn av ho ved opp tak i bar ne ha ge, og fra 
de sem ber til ja nu ar da man ge bar ne ha ger har eks tra 
opp tak. En del for eld re bru ker bare kon tant støt te én 
el ler noen få må ne der, og ikke nød ven dig vis på måle
tids punk te ne som er ut gangs punkt for tal le ne nevnt 
over. For eks em pel vil et barn som mot tar kon tant
støt te kun i juli før bar ne ha ge opp tak, ikke være med i 
fi gur 1. Der som man tel ler alle barn i hvert års kull 
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Den la ves te an de len var i Akershus, med18 pro sent. 
Også Finnmark, Troms og Oslo lå un der lands gjen
nom snit tet (Hirsch 2010).

De siste åre ne har an de len barn som får kon tant støt te 
gått be ty de lig ned, men i 2018 var bru ken fort satt 
ujevnt for delt i lan det. VestAgder had de den høy es te 
an de len, her fikk 37 pro sent av ettår in ge ne kon tant
støt te, der et ter fulg te Ro ga land og Østfold. Den 
la ves te an de len var i Troms med 15 pro sent (fi gur 3). 
Trøn de lag og Nordland lå også re la tivt lavt, beg ge 
med 17 pro sent kon tant støt te mot ta ke re. An de len barn 
som mot tar kon tant støt te har gått ned i alle fyl ker unn
tatt VestAgder og Hedmark (NAV 2018b). Ned gan
gen hen ger i stor grad sam men med bar ne ha ge ut byg
ging, men også med noen end rin ger i re gel ver ket. Fra 
og med juli 2017 har det vært krav om minst fem års 
bo tid i Norge el ler EØS, for at for eld re ne skal ha rett 
til kon tant støt te. Der som for eld re ne bor sam men må 
beg ge opp fyl le det te kra vet. Det te er noe av grun nen 
til den sto re ned gan gen i Oslo fra 2016 til 2018, hvor 
inn vand rer ne fra land uten for EØS ut gjør en be ty de lig 
an del av kon tant støt te mot ta ker ne.

som mot tar kon tant støt te i minst én må ned før de fyl
ler to år, blir an de len høy ere (fi gur 2). Den er blitt 
re du sert fra 77 pro sent for fød sels kul let 2005 til 49 
pro sent for 2016kul let, det siste års kul let der alle har 
ruk ket å fylle to år.

Sam ti dig med at an de len barn som mot tar kon tant
støt te har gått ned, har alt så den gjen nom snitt li ge tids
pe ri oden med kon tant støt te blitt kor te re. Mens 66 pro
sent av mot ta ker ne fikk kon tant støt te i 23 må ne der i 
1998, var an de len 22 pro sent i 2006 (Bak ken og Myk
le bø 2010). Et ter at toår in ge ne mis tet kon tant støt ten i 
2012, er mak si mal tid 11 må ne der. I 2014 var det 33 
pro sent som fikk støt ten i 11 må ne der, men 23 pro sent 
had de en stø nads pe ri ode på én til fire må ne der (Fak
tisk.no 2017)

Geo gra fis ke for skjel ler i bru ken av kon tant støt te
Det har his to risk vært sto re geo gra fis ke for skjel ler i 
bru ken av kon tant støt te. Sep tem ber 2009 var det høy
es te an del mot ta ke re i VestAgder, der 41 pro sent (av 
ett og to årin ge ne) fikk kon tant støt te, mens 37 pro sent 
mot tok det i AustAgder, Opp land og SørTrøn de lag. 

Fi gur 1: An tall barn med kon tant støt te. De sem ber 
1999 – de sem ber 2018. Strek 1: Maks tid re du sert fra 
24 til 23 mnd. Strek 2: To-år in ger mis ter kon tant-
støt te. Strek 3: Kon tant støt ten øker til 6 000 kr.

Tall for 2017 mang ler, der for gjen nom snit tet av 2016 og 2018 
det te året.  
Kil de: NAV
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Fi gur 2: An del barn som har fått minst én må ned kon-
tant støt te et ter fød sels år. 2005 – 2016. Pro sent
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ker ne, selv om an de len har sun ket også i den ne grup
pen. An del barn med kon tant støt te va ri er te her mel
lom 75 og 80 pro sent i pe ri oden fra 1999 til 2005. Den 
gikk så ned til 53 pro sent i 2009, mens gjen nom snit tet 
for alle barn i 2009 var 27 pro sent.

Data og me to de

Data fra norsk Mo ni tor
Ana ly se ne vil bygge på data fra be folk nings un der sø
kel sen Norsk Mo ni tor, gjen nom ført av Ipsos (tid li
ge re MMI). Norsk Mo ni tor er en so sio kul tu rell stu
die som kart leg ger nord menns ver di er, hold nin ger 
og at ferd. Un der sø kel sen er blitt gjen nom ført an net 
hvert år si den 1985 med rundt 3 000 spørs mål til et 
lands re pre sen ta tivt ut valg av be folk nin gen. Mo ni tor 
har et re la tivt høyt bort fall, si den bare rundt en fem
te del sier ja til å bli te le fon in ter vju et og bare 30 – 40 
pro sent av dem igjen sva rer på og re tur ne rer det sto
re spør re skje ma et. Net to ut val get er på rundt 4000 og 
ut val get blir vek tet på kjønn, al der og bo sted. Fra
falls ana ly ser vi ser at bort fal let i li ten grad er sy ste
ma tisk. Et unn tak er at per so ner med bare grunn ut
dan ning og Frpvel ge re har vært noe un der re pre sen tert 
(Ipsos 2018)

En vik tig del av Norsk Mo ni tor er ana ly se verk tøy som 
ver di kart og sosiograf. Det te er to di men sjo na le kart ba
sert på kor re spon dan se ana ly se. Kar te ne gir in for ma
sjon om so sio kul tu rel le ver di mønst re og er vel eg net til 
å un der sø ke og sam men lig ne uli ke grup per.

Norsk Mo ni torun der sø kel sen in ne hol der spørs mål 
om hold ning til kon tant støt ten, ved at res pon den te ne 
ble bedt om å ta stil ling til «at små barns for eld re får 
kon tant støt te fra det of fent li ge når de ikke har barn i 
bar ne ha ge». Svar al ter na ti ve ne er «Li ker – er rik tig» 
el ler «Li ker ikke – er galt» el ler «Er ikke opp tatt av 
det». Det te spørs må let er ut gangs punkt for va riab le ne 
om hold ning til kon tant støt ten.

I til legg bru ker vi i re gre sjons ana ly se ne noen av ver
diva riab le ne som kan ha re le vans for kon tant støt ten. 
Verdiva riab le ne er in dek ser satt sam men av fle re 
spørs mål som ut tryk ker en ver di, en per son lig over be
vis ning på et om rå de (mer om ver di er, se side 4). De 

For skjel ler i be folk nin gen i bru ken av kon tant
støt te
Tid li ge re ana ly ser har vist at bru ken av kon tant
støt te va ri e rer i be folk nin gen og at det te er blitt 
ty de li ge re i takt med ned gang i bru ken. Det er 
ho ved sa ke lig kvin ner som mot tar kon tant støt te 
(Bak ken og Myk le bø 2010). Blant kon tant støt te
mot ta ke re i 2010 var det en over re pre sen ta sjon av 
mød re med inn vand rer bak grunn, lav inn tekt og med 
yr ker som ikke kre ver høy ere ut dan ning, sær lig 
blant de som mot tok støt ten i leng re pe ri oder. For
eld re bo satt i mind re sen tra le kom mu ner var også 
over re pre sen tert. Mød re som var le ger, sy stem ut
vik le re, da ta in gen iø rer, øko no mer og ad vo ka ter var 
de som i minst grad be nyt tet seg av kon tant støt te. I 
den and re en den av ska la en var blant an net melke 
og dyre pro du sen ter, ren hol de re, om sorgs ar bei de re 
og hjel pe plei e re.

Hirsch (2010) fant at for eld re med inn vand rer bak
grunn fra «Af ri ka, Asia, Sør/MellomAme ri ka, Osea
nia uten om New Zealand og Eu ro pa uten om EU/
EØS» var over re pre sen tert blant kon tant støt te mot ta

Fi gur 3: An del kon tant støt te mot ta ke re et ter ut valg te 
fyl ker. De sem ber 2013 – de sem ber 2018.

2017 er ikke med grun net at tall for 2017 mang ler. 
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fær re som er for kon tant støt ten som ord ning, det vil 
si at det er en viss sam men heng mel lom folks valg 
av bar ne til syn og hvil ken hold ning de har til kon
tant støt ten. Et ge ne relt be folk nings ut valg i Norsk 
Mo ni tor er spurt om hold nin ger til kon tant støt ten. 
Vi fin ner imid ler tid i li ten grad at hold nin gen til 
kon tant støt te ord nin gen i be folk nin gen har end ret 
seg i sam me tids rom som bru ken har gått ned. Pro
sent an del av be folk nin gen som sy nes det er rik tig at 
små barns for eld re får kon tant støt te, har bare va ri ert 
mel lom 39 og 45 pro sent i tids pe ri oden fra 1999 til 
2017 (fi gur 4). Blant de som har barn i al de ren 0–1 
år, rett før el ler i kon tant støt te al der, er an de len som 
er po si ti ve til kon tant støt te ve sent lig stør re. An de
len «Li ker – er rik tig» lig ger på rundt 65–75 pro sent 
i pe ri oden 1999–2017 (ikke vist), og det er in gen 
en ty dig ned ad gå en de trend. Litt fle re kvin ner enn 
menn er po si ti ve.

Det er litt over ras ken de at hold nin gen til kon tant støt
ten har for and ret seg så pass lite over en tids pe ri ode 
hvor det har vært en stor ned gang i bru ken. Det kan 
bety at det er prak tis ke og øko no mis ke av vei nin ger 
som spil ler størst rol le når den en kel te fa mi lie vel ger 
bar ne til syn, og ikke det prin si pi el le.

Der imot gjen spei les fyl kes for skjel le ne i hold nin ger til 
kon tant støt ten til en viss grad i bru ken av ord nin gen. 
Fyl ket som har den høy es te an de len kon tant støt te mot
ta ke re, VestAgder, er også fyl ket med den høy es te 
an de len som er po si ti ve til ord nin gen, over 50 pro sent 
(fi gur 5). Også Ro ga land, Opp land og Telemark har 
re la tivt høye an de ler med både kon tant støt te bru ke re 
og folk som sier de er po si ti ve til ord nin gen. Akershus 
og Oslo er blant fyl ke ne med den la ves te an de len kon
tant støt te mot ta ke re og er også der an de len som er 
ne ga ti ve til ord nin gen er størst. Troms og Nordland 
bry ter imid ler tid litt med det te møns te ret. Dis se fyl
ke ne har lav an del kon tant støt te mot ta ke re, men an de
len som er po si ti ve til ord nin gen er li ke vel over gjen
nom snit tet.

Det blir litt for de tal jert å vise hold nings end rin ger i 
fyl ke ne over tid, men ut vik lin gen i re gi o ner over tid er 
vist i fi gur 6. For skjel le ne mel lom lands de le ne har 
va ri ert noe over tid, men Vest (fyl ke ne VestAgder, 
Ro ga land, Hor da land og Sogn og Fjordane) har hatt 

25 pro sent av res pon den te ne som had de høy est skå re 
ble ko det som 1, at de har den ak tu el le ver di en. For å 
få ver di en «li ke stil ling» må man være enig i at kvin
ner og menn skal dele an svar for hus og barn likt, og 
vel ge den mest li ke stil te av tre ty per rol le for de ling. 
Ver di en «tra di sjo nel le kjønns rol ler» ble gitt de som 
svar te i den and re en den av ska la en på dis se spørs må
le ne. Ver di en «tra di sjon» hand ler om hvor dan en stil
ler seg til end rin ger og om en vil ta i bruk ny tek no lo gi 
og nye løs nin ger raskt, el ler fore trek ker det gam le og 
vel prøv de. Ver di en «of fent li ge løs nin ger» ble til skre
vet de som var eni ge i et høyt skat te ni vå av hen syn til 
of fent lig virk som het, var imot pri va ti se ring og for at 
myn dig he te ne skal føre kon troll med be drif ter. Ver
di en «re li gi on» hand ler om hvor vidt en an ser seg selv 
som per son lig kris ten og om en del tar på guds tje nes
ter og and re re li gi ø se mø ter.

Li ne ær sannsynlighetsregresjon (LPM)
I til legg til kor re la sjo ner vil ana ly se me to den være li
ne ær sannsynlighetsregresjon, også kalt LPM (Lin e ar 
Probability Mod els), med hold nin gen til kon tant
støt te, for el ler imot, som di ko tom ut falls va ria bel. De 
uav hen gi ge va riab le ne vil være de mo gra fis ke va riab
ler og ver di og hold nings va riab ler. Her gir ko ef fi si
en te ne et mål på gjen nom snitt lig end ring på av hen gig 
va ria bel når den uav hen gi ge økes med én en het, i 
LPM vil det si end ring i sann syn lig het for at av hen gig 
va ria bel skal ha ver di en 1. En an nen mu lig het ville 
vært å bru ke lo gis tisk re gre sjon, som tar høy de for at 
sam men hen ger ikke er li ne æ re, men det har noen 
ulem per. Blant an net er sam men lig ning av uli ke grup
per mer usik kert. For ut satt at en mu lig ikkeli ne ær 
form ikke er in ter es sant i seg selv, og de sub stan si el le 
re sul ta te ne fra en lo gis tisk mo dell ikke av vi ker be ty
de lig fra LPMmo del len, er sist nevn te an be falt (Mood 
2010). I vårt til fel le vil det si at vi kan lese di rek te fra 
ko ef fi si en te ne hvil ken ef fekt de mo gra fis ke kjen ne
tegn og res pon den te nes ver di er har på sann syn lig he
ten for å være for kon tant støt te.

Re sul ta ter: hold nin ger og bruk av  
kon tant støt te
Som for klart i inn led nin gen, har bru ken av kon tant
støt te sun ket gan ske kraf tig. Det er nær lig gen de å 
ten ke seg at det i sam me tids pe ri ode også er blitt 
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blant de med bare grunn sko le, og ikke så mye i de 
and re ut dan nings ka te go ri ene.

Det er blant de med lang høy ere ut dan ning vi fin ner 
de høy es te an de le ne som er imot kon tant støt ten og 
de la ves te som er for. Det er også få som ikke har 
en me ning i den ne ut dan nings ka te go ri en. Det te kan 
hand le om at dis se ut dan nin ge ne ofte le der til godt 
be tal te yr ker, der det øko no mis ke ta pet ved å være 
hjem me med kon tant støt te i ste det for å jobbe, vil 

den høy es te an de len kon tant støt te til hen ge re nes ten 
hele pe ri oden, og Oslo og Akershus den la ves te. De 
and re re gi o ne ne har lig get nær me re gjen nom snit tet, 
med Midt (fyl ke ne Møre og Roms dal, Sør og Nord
Trøn de lag) ofte høy est. Øst lan det el lers (fyl ke ne 
Opp land, Hedmark, Telemark, AustAgder, Østfold 
og Vestfold) har lig get nær lands gjen nom snit tet, mens 
Nord (Finnmark, Troms og Nordland) har va ri ert en 
del mer.

Ikke bare hvil ken del av lan det man bor, men også 
hvor sen tralt, har sam men heng med hold ning til kon
tant støt te. De som bor i bygd var mest po si ti ve til 
kon tant støt ten og de i stor/mel lom stor by mest ne ga
ti ve. Det te kan pas se godt med at ur ba ni tet er en ver
di som be fin ner seg i den mo der ne de len av ver di kar
tet, sam men med li ke stil ling.

De med høy ere ut dan ning er mest ne ga ti ve til 
kon tant støt ten
Når det gjel der ut dan ning er de med vi de re gå en de 
ut dan ning mest po si ti ve til kon tant støt ten. De med 
høy ere ut dan ning er mest ne ga ti ve, mens vi fin ner 
den høy es te an de len som ikke var opp tatt av det te 
spørs må let blant de med bare grunn sko le. Over tid 
har an de le ne for og imot kon tant støt ten va ri ert mest 

Fi gur 4: An del av be folk nin gen som er po si tiv til kon-
tant støt ten 1999 – 2017. Pro sent.
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Fi gur 5: Hold ning til kon tant støt ten et ter fyl ke, 2017
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Inn vand re re fra Af ri ka, Asia og Sør/Mel lom 
Ame ri ka er mest po si ti ve
Det er tid li ge re fun net at inn vand re re fra Asia, Af ri ka 
og Sør/MellomAme ri ka bru ker kon tant støt ten litt of
te re enn de uten inn vand rer bak grunn. Norsk Mo ni tor 
in ne hol der in for ma sjon om inn vand rer bak grunn og 
kan bru kes til å un der sø ke om det er noen sam men
heng mel lom inn vand rer bak grunn og hold ning til 
kon tant støt ten. I 2017kul let av Norsk Mo ni tor er de 
med inn vand rer bak grunn noe un der re pre sen tert, de 
ut gjør 8 pro sent av res pon den te ne, og det skil les ikke 
mel lom inn vand re re og barn av inn vand re re. Li ke vel 
kan det gi en in di ka sjon på om hold nin ge ne til kon
tant støt ten er for skjel li ge. Her ser det ut til at det er 
noe sam svar mel lom kon tant støt te bruk og hold nin ger 
til kon tant støt ten (Ta bell 1). Den stør ste an de len som 
er po si ti ve til kon tant støt ten fin nes blant de med bak
grunn fra Af ri ka, Asia el ler Sør/Mel lomAme ri ka. 
Det er imid ler tid også her det fins flest som ikke er 
opp tatt av den ne sa ken.

KrFs vel ge re er i størst grad for
Som nevnt i inn led nin gen har kon tant støt ten vært 
vik tig i den po li tis ke de bat ten, for di sy net på den har 

være stør re. Orien te rin gen mot ar beids li vet vil tro
lig være ster ke re et ter å ha in ves tert mye tid i ut dan
ning. Det er også blant de høyt ut dan ne de ide a let 
om li ke stil ling i ar beid og fa mi lie liv står ster kest 
(Ipsos 2018).

Fi gur 6: An del som er for kon tant støt ten et ter re gi on 
1999 – 2017. Pro sent.
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Ta bell 1: Hold ning til kon tant støt te. Bi var i ate sam men hen ger, pro sent

Liker – enig Liker ikke – galt Ikke opptatt av

Kjønn

Mann (ref. i regresjonen) 37 (n = 795) 45 (n = 969) 18 (n = 376)

Kvinne 42 (n = 892) 43 (n = 320) 15 (n = 918)

Alder

15 – 24 46 (n = 296) 27 (n = 173) 28 (n = 181)

25–39 49 (n = 521) 37 (n = 390) 14 (n = 145)

40–59 36 (n = 509) 50 (n = 703) 14 (n = 194)

Over 60 år 31 (n = 361) 54 (n = 623) 15 (n = 175)

Total 40 (n = 1687) 44 (n = 1889) 16 (n = 695)

Barn i kontantstøttealder 0 – 1 år

Ja 68 (n = 121) 25 (n = 42) 7 (n = 13)

Nei 38 (n = 1558) 45 (n = 1842) 17 (n = 682)

Innvandrerbakgrunn

Ikke innvandrer (ref. i regresjonen) 39 (n = 1543) 45 (n = 1762) 16 (n = 619)

Norden 36 (n = 29) 38 (n = 30) 26 (n = 21)

Nord-Amerika, Europa utenom Norden Australia/New Zealand 41 (n = 77) 42 (n = 80) 17 (n = 32)

Afrika, Asia, Sør- og Mellom-Amerika 49 (n = 38) 22 (n = 17) 30 (n = 23)

Totalt 40 (n = 1687) 44 (n = 1889) 16 (n = 695)
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Liker – enig Liker ikke – galt Ikke opptatt av

Region

Oslo/Akershus (ref. i regresjonen) 31 (n = 317) 51 (n = 526) 18 (n = 182)

Østlandet ellers 40 (n = 489) 43 (n = 520) 18 (n = 215)

Vest 46 (n = 478) 40 (n = 417) 13 (n = 138)

Midt 40 (n = 233) 45 (n = 267) 15 (n = 89)

Nord 43 (n = 171) 40 (n = 159) 18 (n = 72)

Totalt 40 (n = 1688) 44 (n = 1889) 18 (n = 696)

Sentralitet bosted

Stor/mellomstor by (ref. i regresjonen) 32 (n = 307) 50 (n = 486) 18 (n = 173)

Utkant/ forstad storby 37 (n = 282) 50 (n = 375) 13 (n = 101)

Utkant/forstad mellomstor by 39 (n = 162) 46 (n = 191) 15 (n = 62)

Mindre by 35 (n = 156) 49 (n = 219) 17 (n = 77)

Tettsted 41 (n = 279) 41 (n = 283) 18 (n = 126)

Bygd 51 (n = 451) 34 (n = 298) 15 (n = 136)

Total 39 (n = 1637) 45 (n = 1852) 16 (n = 675)

Utdanning

Grunnskole 39 (n = 147) 35 (n = 131) 26 (n = 97)

Videregående skole 44 (n = 593) 37 (n = 503) 19 (n = 250)

Høyere utdanning inntil 4 år 39 (n = 537) 46 (n = 638) 16 (n = 221)

Høyere utdanning mer enn 4 år 36 (n = 409) 54 (n = 617) 11 (n = 125)

Total 40 (n = 1686) 44 (n = 1889) 16 (n = 693)

Husstandsinntekt

Under kr. 300.000 44 (n = 189) 34 (n = 146) 22 (n = 94)

Kr. 300–499.000 38 (n = 247) 42 (n = 271) 20 (n = 131)

Kr. 500–799.000 43 (n = 475) 42 (n = 457) 15 (n = 170) 

Kr. 800–999.000 44 (n = 292) 43 (n = 284) 14 (n = 92)

Kr. 1 mill. + 33 (n = 422) 53 (n = 674) 13 (n = 168)

Total 40 (n = 1625) 45 (n = 1832) 16 (n = 655)

Verdier 

Offentlig

0 42 (n = 1359) 40 (n = 1295) 17 (n = 551)

1 31 (n = 329) 56 (n = 594) 14 (n = 144)

Tradisjonelle roller

0 37 (n = 1175) 47 (n = 1520) 16 (n = 511)

1 48 (n = 512) 35 (n = 369) 17 (n = 184)

Likestilling

0 43 (n = 1382) 40 (n = 1289) 17 (n = 532)

1 29 (n = 306) 56 (n = 600) 12 (n = 156)

Tradisjon

0 38 (n = 1210) 46 (n = 1460) 17 (n = 528)

1 45 (n = 477) 40 (n = 429) 16 (n = 167)

Religion

0 33 (n = 1069) 49 (n = 1571) 18 (n = 564)

1 58 (n = 619) 30 (n = 318) 12 (n = 131)

Kil de: Norsk Mo ni tor 2017
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i 2017 enn i 1999. Det te er ty de lig både for di fler
tal let som er for er blitt stør re, men også for di mot
stan der ne og de som ikke har noen me ning nå ut
gjør en enda mind re an del. De and re par ti ene er 
mer delt, og i 2017 er det bare blant vel ger ne til Sp 
og MDG det er fler tall for kon tant støt ten.

Hold nin ger til kon tant støt ten og ver di er
I Norsk Mo ni tor blir del ta ger ne spurt om de res 
me ning om man ge uli ke sam funns for hold. Un der 
vi ses ver di kart for kon tant støt te til hen ger ne (fi gur 
9) og kon tant støt te mot stan der ne (fi gur 10). Tallet 
bak hver verdi forteller hvordan kontantstøttetil
hengerne og motstanderne skiller seg fra gjennom
snittet i befolkningen i synet på den verdien. Mer 
enn 25  prosent betyr over gjennomsnittet, under 25 
prosent betyr under gjennomsnittet. Til hen ge re og 
mot stan de re av kon tant støt ten fin nes over hele ver
di spek te ret. Tyng de punk te ne lig ger imid ler tid på 
uli ke ste der, og de to grup pe ne pre ges av litt uli ke 
ver di mønst re. Til hen ger ne er i stør re grad orien tert 
mot den tra di sjo nel le og idea lis tis ke de len av kar
tet, ved at de hel ler mer mot re li gi on, kon ser va ti ve 
ver di er, tra di sjo nel le kjønns rol ler og det ru ra le 
frem for det ur ba ne. Mot stan der ne av kon tant støt te 
har of te re mo der ne ver di er, spe si elt i ret ning li ke
stil ling og ur ba ni tet. Et in ter es sant pa ra doks er at 
til hen ger ne av kon tant støt te litt of te re enn gjen
nom snit tet er skep tis ke til of fent li ge løs nin ger og 
so sio øko no misk lik het, til tross for at de alt så er for 
en of fent lig støt te ord ning som kon tant støt ten. Mot
stan der ne av kon tant støt ten, på den and re si den, 
øns ker i noe stør re grad enn and re of fent li ge løs nin
ger og so sio øko no misk lik het, men er li ke vel ikke 
for kon tant støt ten. Det kan der for se ut til at ver di
ak sen mo der ne – tra di sjo nell er den som er mest 
re le vant for hold nin ger til kon tant støt ten, og i noen 
grad ak sen ma te ria lis tisk – idea lis tisk. Den tra di
sjo nel le høy re – venst re ak sen fan ger opp det te i 
mind re grad, noe som gjen spei les i at par ti ene både 
til høy re og venst re har et fler tall som er imot, men 
li ke vel gan ske sto re mind re tall som er for kon tant
støt ten. Bare sen trums par ti ene KrF, Sp og MDG 
har et fler tall av vel ge re som er for kon tant støt ten, 
noe som stem mer over ens med de to først nevn tes 
vekt på tra di sjo nel le ver di er. At det er et fler tall 
også blant MDGs vel ge re er kan skje litt mer over

fulgt vik ti ge par ti po li tis ke skil le lin jer. Kon tant støt
ten var opp rin ne lig en sent rums sak, men har fått 
støt te fra par ti ene på høy re si den. Kri tik ken mot kon
tant støt ten har i stor grad vært fram ført av par ti ene 
på venst re si den. Hvor dan hen ger par ti pre fe ran se, 
hva en ville ha stemt, sam men med sy net på kon tant
støt ten? Folk vel ger jo van lig vis par ti ba sert på mer 
enn én sak. Vi har sett på for de lin gen av til hen ge re, 
mot stan de re og de som ikke er opp tatt av den ne 
sa ken blant de uli ke par ti enes vel ge re. Tids punk te ne 
1999 og 2017 er valgt for å se om det te har for and ret 
seg over tid. I 1999 var kon tant støt ten ny lig inn ført 
og had de blitt in ten sivt de bat tert en lang pe ri ode. De 
fles te barn i ak tu ell al der fikk da støt ten. I 2017 har 
kon tant støt te bru ken gått vel dig ned.

I 1999 ses det ty de lig at kon tant støt ten er en sent
rums sak. Et stort fler tall av KrF’s vel ge re (75 pro
sent) er for støt ten, men også et klart fler tall blant 
Spvel ger ne (59 pro sent) er for (fi gur 7). Blant vel
ger ne til Frp, Høy re og Venst re er det nes ten helt 
jevnt blant til hen ge re og mot stan de re av kon tant støt
ten, og gan ske sto re an de ler (rundt 20 pro sent) som 
ikke er opp tatt av det. Blant vel ger ne til de tre par ti
ene på venst re si den er det klart fler tall imot, men 
li ke vel gan ske sto re mind re tall som er for, sær lig hos 
SV (30 pro sent).

I 2017 er bil det litt an ner le des (fi gur 8). Det er enda 
ty de li ge re at KrF er et par ti for kon tant støt te til hen
ger ne, med 88 pro sent for kon tant støt ten. Det te har 
vært en vik tig mar ke rings sak for KrF hele pe ri oden. 
Blant Spvel ger ne har det der imot blitt fle re mot stan
de re og fær re til hen ge re, men fort satt en stør re an del 
til hen ge re; 49 pro sent for, mot 33 pro sent mot stan
de re. Blant Frps, Høyres og Venst res vel ge re er det 
skjedd en end ring, her er fler tal let imot kon tant støt
ten, og for de lin gen av mot stan de re og til hen ge re er 
om trent den sam me som hos Aps vel ge re. Rødt og 
SV har fort satt et stort fler tall vel ge re som er imot 
kon tant støt ten. Blant Rødts vel ge re er en stør re an del 
for i 2017 enn i 1999 (selv om de fort satt er i mind
re tall). Blant vel ger ne til Miljøpartiet De grøn ne 
(MDG) er det der imot et fler tall for.

For de som stem mer KrF er kon tant støt ten tro lig en 
vik tig sak, og den er enda mer ut pre get en KrFsak 
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Fi gur 7: An del til hen ge re, mot stan de re og de som 
ikke er opp tatt av kon tant støt ten, et ter par ti pre fe-
ran se 1999.

Kil de: Norsk Mo ni tor 1999
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Fi gur 8: An del til hen ge re, mot stan de re og de som 
ikke er opp tatt av kon tant støt ten, et ter par ti pre fe-
ran se 2017.

Kil de: Norsk Mo ni tor 2017
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Fi gur 9: Ver di kart for de som er for kon tant støt ten

Kil de: Norsk Mo ni tor 2017
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Fi gur 10: Ver di kart for de som er imot kon tant støt ten

Kil de: Norsk Mo ni tor 2017
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ras ken de, men her er det sann syn lig vis de idea lis
tis ke ver di ene som spil ler inn.

Re gre sjons ana ly se av hold ning til kon tant støt ten
Vi fin ner at både kjønn, al der, re gi on, ut dan ning og 
inn tekt har sig ni fi kant be tyd ning for om man er for 
el ler imot kon tant støt ten (ta bell 1, mo dell 1). Kvin
ner har høy ere sann syn lig het for å være for kon tant
støt ten enn menn, mens sann syn lig he ten fal ler med 
øken de al der. Alle and re re gi o ner enn Oslo/Akers
hus gir økt sann syn lig het for å være po si tiv til kon
tant støt ten. Å være bo satt i re gi on vest gir for eks em
pel 16 pro sent høy ere sann syn lig het for å være 
po si tiv til kon tant støt ten. Både øken de hus stands
inn tekt og høy ere ut dan ning re du se rer sann syn lig he
ten for å være for kon tant støt ten.

I mo dell 2 leg ger vi til hvor sen tralt man er bo satt, 
inn vand rer bak grunn og om man selv har barn i 
kon tant støt te al der. Be tyd nin gen av re gi on blir da 
noe re du sert, men har fort satt sig ni fi kant be tyd
ning. Ut dan ning er der imot ikke len ger sig ni fi kant. 
Å selv ha barn i el ler like før kon tant støt te al der har 
stor be tyd ning, og øker sann syn lig he ten for å være 

for kon tant støt ten med nes ten 24 pro sent. De fles te 
er vel mer til bøye li ge til å være for en ord ning de 
selv kan ha nyt te av. Høyt ut dan ne de er of te re bo
satt sen tralt, og ut dan ning mis ter der for be tyd ning 
kon trol lert for hvor sen tralt man er bo satt. Inn vand
rer bak grunn har bare sig ni fi kant be tyd ning for de 
med bak grunn fra Af ri ka, Asia el ler Sør/Mellom
Ame ri ka, og øker sann syn lig he ten for å være for 
kon tant støt ten. De and re inn vand rer grup pe ne er 
ikke sig ni fi kant for skjel lig fra de uten inn vand rer
bak grunn.

Ver di ori en te ring har en ty de lig sam men heng med 
hold ning til kon tant støt ten. På de di ko to me ver diva
riab le ne er de 25 pro sent av res pon den te ne som er 
mest po si ti ve til de uli ke ver di ene ko det 1, res ten 0. 
Å være orien tert mot ver di en li ke stil ling re du se rer 
sann syn lig he ten for å være for kon tant støt ten, mens 
tra di sjo nel le kjønns rol ler trek ker i mot satt ret ning. 
Det te er som for ven tet, men gjel der alt så fort satt 
kon trol lert for inn tekt, ut dan ning, bo steds re gi on, om 
man har barn i kon tant støt te al der og inn vand rer bak
grunn. Dis se struk tu rel le kjen ne teg ne ne har også 
be tyd ning med ver diva riab le ne i mo del len. Litt 
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mind re opp lagt er det kan skje at det å fore trek ke 
of fent li ge løs nin ger re du se rer sann syn lig he ten for å 
være for kon tant støt ten, som jo er en of fent lig yt el se. 
På den an nen side er det en of fent lig yt el se som skal 
gjø re det let te re å vel ge pri va te løs nin ger i ste det for 
bar ne ha ge med of fent lig til skudd. Verdien religion 
økte sannsynligheten for å være for kontantstøtte 
med over 20 prosent. Å fore trek ke of fent li ge løs nin

ger var også av stor be tyd ning, den re du ser te sann
syn lig he ten for å være for kon tant støt ten med nes ten 
10 pro sent. Da ver di ene ble lagt til i mo del len, ble 
be tyd nin gen av både hvor sen tralt en er bo satt og 
bo steds re gi on noe re du sert, og det å bo i en mind re 
by el ler i for stad el ler ut kan ten til en mel lom stor by 
var ikke len ger sig ni fi kant for skjel lig fra å bo i 
stor by.

Ta bell 2: For el ler imot kon tant støt ten, re gre sjon: 

 Modell 1 B Modell 2 B Modell 3 B

Kvinne (ref. mann) 0,046** 0,049** 0,047**

Alder 4 alderskat -0,093** -0,092** -0,102**

Region ref Oslo/Akershus

Østlandet ellers 0,114** 0,077** 0,061*

Vest 0,159** 0,133** 0,102**

Midt 0,095** 0,067* 0,068*

Nord 0,137** 0,114** 0,101**

Utdanning -0,019* -0,014- -0,001-

Husstandsinntekt -0,025** -0,029** -0,025**

Sentralitet bosted

Stor/mellomstor by (ref.)

Forsted/utkant til storby 0,076** 0,059*

Forsted/utkant til mellom by 0,071* 0,042-

Mindre by 0,053** 0,028¬-

Tettsted 0,150** 0,113**

Bygd 0,228** 0,177**

Innvandrer ref. ikke innvandrer

Fra Sverige, Danmark 0,083- 0,102-

Nord-Amerika, Europa uten norden, Australia/NZ 0,031- 0,039-

Afrika, Asia, Sør-Amerika 0,201** 0,195**

Barn 01 år (ref. ikke barn 0-1) 0,237** 0,213**

Religion 0,205**

Likestilling -0,057**

Tradisjonelle kjønnsroller   0,043*

Offentlige løsninger -0,097**

Tradisjon  0,041*

**Sig ni fi kant på minst 0,01-nivå *Sig ni fi kant på minst 0,05-nivå – Ikke sig ni fi kant
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Dis ku sjon og kon klu sjon
På tross av at bru ken av kon tant støt te har gått be ty de
lig ned over fra 1999 til i dag, har hold nin ge ne til kon
tant støt ten i be folk nin gen ikke end ret seg til sva ren de. 
An de len som er po si ti ve til ord nin gen har holdt seg 
re la tivt sta bil. Det kan tyde på at kon tant støt te bruk 
hand ler mer om prak tis ke og øko no mis ke av vei nin
ger, mens hold ning til ord nin gen i stør re grad er et 
ver di spørs mål. Det er imid ler tid noe sam men heng 
mel lom an de len som bru ker kon tant støt ten og an de len 
som er for el ler imot i uli ke grup per. Geo gra fis ke for
skjel ler mel lom fyl ker og re gi o ner i bru ken av kon
tant støt ten, gjen spei les del vis i for skjel ler i hold nin
ger i be folk nin gen. Fyl ket der kon tant støt te bru ken har 
vært høy est, VestAgder, er også fyl ket der flest er 
po si ti ve til kon tant støt ten. Fyl ket der hold nin gen er 
mest ne ga tiv, Oslo, har imid ler tid ikke den la ves te 
an de len som bru ker ord nin gen. Det te kan hen ge sam
men med at man ge av de som bru ker kon tant støt te i 
Oslo har inn vand rer bak grunn og den ne grup pa er 
un der re pre sen tert i Norsk Mo ni tor. Det ty de li ge fal let 
i kon tant støt te bruk i Oslo fra 2016 til 2018 pas ser i 
det te bil det, rett et ter at kra vet om 5 års bo tid for å ha 
ret ten til støt ten ble inn ført.

Hold nings for skjel ler fun net i den ne ar tik ke len pas ser 
i sto re trekk med hva som er fun net av for skjel ler i 
bruk av kon tant støt ten i tid li ge re forsk ning. Kvin ner 
er of te re po si ti ve enn menn, og fle re er ne ga ti ve til 
kon tant støt ten med øken de inn tekt og ut dan ning. 
Fa mi li er med høy hus stands inn tekt har nok et mind re 
in sen tiv til å bru ke kon tant støt ten, si den for skjel len på 
støt ten og den lønns inn tek ten den even tu elt skal 
er stat te, da vil være stør re.

Selv om det ofte har vært par ti ene på venst re si den 
som har fram satt mye av kri tik ken mot kon tant støt ten, 
og høy re par ti ene har støt tet KrF i å inn fø re den, er 
man ge vel ge re ueni ge med par ti ene sine om kon tant
støt ten. KrF sine vel ge re er uni sont for kon tant støt te, 
og få er usik re. Det er også fler tall blant Sp og MDGs 
vel ge re. Blant de and re par ti enes vel ge re, både på 
venst re og høy re si den, er det fler tall mot støt ten, men 
re la tivt sto re mind re tall som er for. Ver di kart fra 
Norsk Mo ni tor vi ser at hold ning til kon tant støt ten mer 
hand ler om mo der ne – tra di sjo nell ver di ak sen, enn 
den tra di sjo nel le høy re – venst re ak sen om øko no
mis ke spørs mål. Folks ver di syn har stor be tyd ning for 
hold ning til kon tant støt ten, også når det er kon trol lert 
for kjen ne tegn som kjønn, inn tekt, ut dan ning, bo steds
re gi on og inn vand rer bak grunn.
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