
Menn og likestilling



Nordmenn er generelt i stor grad enige i 

at likestilling er like viktig for menn som 

det er for kvinner. 

Det er i noe mindre grad enighet i at 

likestillingspolitikken omfatter menns liv og 

at det gjør menns liv bedre. 9 av 10 

nordmenn er enige i at mannlige ansatte 

også bør skifte bleie på barn i barnehagen.

Kun 7% er enige i at en mann blir mindre 

mannlig om han nedprioriterer jobben for å 

være mer sammen med familien. 
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Er likestilling like viktig for menn som for kvinner?
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Det er ganske store forskjeller mellom kjønnene og aldersgrupper på dette…

3Der det brukes mørk blåfarge er det statistisk signifikante forskjeller (0,05 nivå) mellom minst to grupper.

Tiltak for likestilling er like viktig for menn som for kvinner (andel som er enig) 85% 84% 86% 80% 83% 86% 88%

Dagens norske likestillingspolitikk omfatter også menns liv (andel som er enig) 72% 67% 77% 58% 73% 74% 75%

Likestillingstiltak gjør menns liv bedre (andel som er enig) 64% 64% 65% 60% 57% 64% 71%

Mannlige ansatte bør skifte bleie på barn i barnehagen på lik linje med 

kvinnelige ansatte (andel som er enig)
91% 89% 92% 93% 91% 91% 89%

En mann blir mindre mannlig om han velger å nedprioritere jobben for å være 

mer sammen med familien (andel som er uenig)
84% 78% 89% 82% 88% 84% 82%

<30 30-44 45-59 60+
Totalbase



Litt over halvparten av nordmenn er enige i at vi bør ha egne likestillingstiltak for å forbedre situasjonen til 

menn med innvandrerbakgrunn. 

Andelen som er enige i dette er…

▪ Høyere blant kvinner enn menn

▪ Høyere i by og tettsted enn bygd

▪ Lavere blant de med fagutdannelse
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Likestillingstiltak for menn med innvandrerbakgrunn
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Vi bør ha egne likestillingstiltak for å forbedre situasjonen til menn med innvandrerbakgrunn
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Reformundersøkelsen 2017 viser en 

meget sterk tilslutning til fedrekvoten i det 

norske samfunnet. Nesten 4 av 5 

nordmenn er enige i at menn bør ha en 

lovfestet rett til en egen del av 

foreldrepermisjonen. Nesten 3 av 4 mener 

også at kvoten enten bør beholdes med 

samme lengde som i dag, eller forlenges. 

Færre enn 1 av 10 ønsker å forkorte 

kvoten. Regjeringen kan altså ikke 

påberope seg støtte i folket for sin 

reduksjon i fedrekvoten fra 14 til 10 uker i 

2014.

Kvinner er i noe større grad enn menn 

enige i at far bør ha lovfestet rett til egen 

del av foreldrepermisjonen.
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Andelen som er enige i dette er…

▪ Høyere blant de under 45 år gamle

▪ Høyere i by og tettsted enn bygd

▪ Lavere blant de med fagutdannelse

▪ Lavere blant heterofile
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Bør miljøer som jobber for likestilling av menn og gutter få statlig støtte?
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Nesten 3 av 5 nordmenn er enige

*Lav base (n = 43)

Det bør gis statlig støtte til likestillingsmiljøer som arbeider for gutter og menn
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Under 30 30-44 45-59 60+

63% 64% 55% 57%

58% 70%*


