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Levekårsundersøkelse av 
Haugesund kommune
HVA VISER LEVEKÅRSUNDERSØKELSER?
Endringer i samfunnet påvirker befolkningens levekår. Ulike grupper av mennesker 
påvirkes ulikt av endringer: Om du er kvinne eller mann, ung eller gammel, om du er 
i arbeid eller ikke, har innvirkning på hvordan du påvirkes av forandringer i samfunnet. 
Effektene av endring kan måles ved at man drøfter forhold som påvirker vår velferd. 
Eksempler på slike forhold er helse, økonomiske ressurser, utdanning, boligsituasjonen, 
fritidsaktiviteter, sosiale relasjoner, eller hvor utsatt man er for kriminalitet. Det er dette 
Statistisk sentralbyrå (SSB) måler gjennom levekårsundersøkelsene

HVORFOR HAR HAUGESUND KOMMUNE EN  
LEVEKÅRSUNDERSØKELSE?
Som en del av underlagsmaterialet til kommuneplanen fikk Haugesund kommune 
utarbeidet en levekårsundersøkelse.  2014 er første året kommunen har en levekår-
sundersøkelse. Fordelen med undersøkelsen er at kommunen nå har informasjon 
om levekårsproblemer på et lavt geografisk nivå.  Rapporten vil være et bidrag i 
kommunens oversiktsarbeid i forhold til folkehelseloven. Det blir viktig å gjennomføre 
levekårsundersøkelser regelmessig for å kartlegge endringer og for å kunne 
vurdere om de tiltak som settes i gang har en virkning. Kunnskap om tendenser og 
utviklingstrekk er særs viktig forebyggingsarbeidet i kommunen.

GEOGRAFISK INNDELING
Av hensyn til personvernet, leverer SSB kun ut data for soner av en viss størrelse.  
Haugesund kommune ble delt inn i 24 soner. De er bygget opp av grunnkretser og er 
satt sammen etter en helhetlig vurdering.

STORE VARIASJONER MELLOM SONENE
Alle sonene har levekårsutfordringer, men denne rapporten viser tydelig at de er ulikt 
fordelt i kommunen. Opphopning av levekårsproblemer må møtes med tiltak som kan 
settes inn for å forebygge og forhindre at forholdene forsterkes. Levekårsundersøkel-
sen kan brukes strategisk for å utjevne forskjeller. 

STATUS FOR RAPPORTEN
Analysen og behandlingen av datamaterialet er ikke ferdigstilt. Det som foreligger her 
er en foreløpig rapport som vil bli ferdigstilt i løpet av 2014.
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Indikatorer fremstilt i kart
I denne delen følger en fremstilling hvor tall og indikatorer er oversatt til visuelle kart. 
Dette er gjort for å øke lesbarheten og tilgjengeligheten. Det presenteres ett kart pr. 
indikator. Datamaterialet er fargekodet på bakgrunn av en inndeling i syv intervaller. 
Noen intervaller er små, mens andre er betydelig større – dette for og best kunne 
fremstille variasjon og fordeling.
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1. Barneandel 3-12 år
Kartet viser andel personer 3-12 år i forhold til total befolkning i sonen og omfatter 
bosatte personer i aldersgruppen 3-12 år, uansett om de bor i privat- eller 
felleshusholdning

Barneandelen i Haugesund er på samme nivå som for landet (12,2 prosent). Kartet 
viser en klart høyest andel barn i sone 15, 1 og 21. Typisk for disse er at de er preget av 
nybyggeri. I andre enden finner vi bykjernen i sone 9, 11 og 12. Med en andel på kun 
5,9% i sone ni mot 22,7% i sone 15.

Indikatorer fremstilt i kart8



5,9 - 7,1 

7,2 - 9,0 

9,1 - 10,7 

10,8 - 12,5 

12,6 - 14,5 

14,6 - 16,3 

16,4 - 22,7



2. Innvandrere og  
norskfødte med  
innvandrerforeldre 
Kartet viser andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Øst-Europa 
(inkl. land fra tidligere Øst-Europa som nå er medlem av EU), Asia, Afrika og 
Latin-Amerika 
Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire 
utenlandsfødte besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge. 
Innvandrerfamiliene har noe dårligere boliger enn gjennomsnittet av befolkningen. 
Andelen sysselsatte er langt lavere blant innvandrerne enn i befolkningen og 
husholdsinntekt er markert lavere. Nesten halvparten av innvandrerne har opplevd 
diskriminering på ett eller flere områder.

Haugesund (12,4 prosent) har en noe høyere andel enn landet (11 prosent). Det er 
store forskjeller, mellom sonene, i konsentrasjonen av innvandrere. Sone 11 har 
en andel på hele 38 prosent, mot sone 19 som kun har 3,9 prosent. Brorparten av 
befolkningsveksten, siden forrige kommuneplan, kommer fra arbeidsinnvandring.

Indikatorer fremstilt i kart10



1,3 - 4,9 

5,0 - 7,8 

7,9 - 11,9 

12,0 - 15,3 

15,4 - 17,8 

 17,9 - 22,5 

22,6 - 38,3



3. Barneflyttinger 
Kartet viser andel utflytting av barn 0-5 år i forhold til middelfolkemengde 0-5 år.
Omfang av flytting blant barn kan være en indikasjon på levekårsforhold i en sone. 
Størrelsen på boliger i sonen spiller også en rolle. Et område med mange små 
leiligheter kan egne seg for familier i etableringsfasen, men ikke etter hvert som barna 
blir større og flere. Høye flyttetall kan i seg selv være hemmende for utviklingen av 
gode nabolag og stabile oppvekstmiljø

Haugesund har en høyere andel utflyttinger (8,8 prosent) sammenlignet med landet 
(6,3 prosent). Datamaterialet viser tydelig at sentrumsområdet har en meget høy grad 
av utflyttinger. For sone 11 flytter hele 51,5% av barna. Dette er en situasjon som bør bli 
adressert med strategiske tiltak for å legge til rette for en god barndom i byen.

Indikatorer fremstilt i kart12



3,4 - 8,5 

8,6 - 11,9 

12,0 - 15,8 

15,9 - 19,5 

19,6 - 25,0 

25,1 - 32,4 

32,5 - 51,5



4. Flyttinger
UTFLYTTING AV PERSONER / MIDDELFOLKEMENGDE (2012) 
Kartet viser hyppighet av utflyttinger i forhold til folkemengden. Som flytting regnes 
flytting mellom soner innad i kommunen, flytting mellom kommuner og flytting til 
utlandet. Flyttinger er ofte knyttet til mange sammensatte og kompliserte motiver og 
årsaker der følgende grunner kan inngå: utdanning og jobb, boligkarriere og endring av 
familiesituasjon. Flyttinger kan føre til bedre levekår gjennom bedre bolig og bomiljø. 
På den andre side kan flytteønsker bli hindret av økonomiske grunner, noe som kan 
oppfattes som et levekårsproblem for den det gjelder. Økonomiske grunner kan også 
framtvinge uønsket flytting til dårligere boligstandard. 

Andel utflyttinger er noe høyere for Haugesund (5,9 prosent) sammenlignet med 
landet (5,2 prosent). Høy flyttehyppighet er i Haugesund knyttet til sentrumsnære 
områder. Sone 11 (Risøy) har den høyeste flyttehyppigheten der utflyttingene utgjorde 
nærmere 40 prosent av folkemengden. Sone 9, 12 og 13 ligger alle på over 20 prosent 
utflytting. I motsatt ende ligger de større eneboligområdene nord og sør i 
Haugesund som ligger rundt 10 prosent utflyttinger.

Indikatorer fremstilt i kart14



7,1 - 8,8 

8,9 - 9,9 

10,0 - 12,7 

12,8 - 14,8 

14,9 - 17,8 

17,9 - 24,6 

24,7 - 39,7 



5. Barn med enslige  
foreldre 
Kartet viser andel Barn 0-17 år som bor med en forelder (bare mor eller bare far). For 
flere enslige forsørgere er det knyttet store utfordringer til det å kombinere omsorg 
for barn og deltakelse i yrkeslivet, og undersøkelser viser at det er tre ganger så høy 
sannsynlighet for å være i en lavinntektsfamilie for et barn i en aleneforsørgerhus-
holdning enn for et barn i en husholdning med to forsørgere. Enslige forsørgere skårer 
gjennomgående lavt på en rekke sosioøkonomiske faktorer. Bl.a. finner vi at enslige 
er overrepresentert blant fattige. Det gjelder spesielt enslige mødre som har svakere 
tilknytning til arbeidslivet enn enslige menn.

19,5 prosent av av barna har enslige foreldre i Haugesund. Dette er noe høyere enn 
landssnittet på 17,2 prosent. De sentrumsnære områdene ligger over gjennomsnittet 
for Haugesund, der sone 9 og sone 12 ligger høyest med henholdsvis 30 og 35 prosent.

Indikatorer fremstilt i kart16



12,6 - 14,1 

14,2 - 16,1 

16,2 - 18,3 

18,4 - 20,3 

20,4 - 23,6 

23,7 - 26,5 

26,6 - 35,1 



6. Leide boliger 
Kartet viser andel leide boliger i forhold til alle boliger i levekårssonen. Både 
trangboddhet og det å bo i leiebolig kan ha sammenheng  med psykisk helse. I 
flere forskningsbidrag presenteres et skille mellom å eie og å leie. En større andel 
blant leietakere hadde helseproblemer enn blant selveiere. De som bor i enebolig, 
tomannsbolig og i rekkehus har bedre egenvurdert helse enn de som bor i andre typer 
boliger. Typen eierforhold til boligen endrer seg gjennom livsløpet slik at de yngre 
beveger seg fra leie til eie, mens det er en viss overgang fra selveier til andelseier 
i gruppa over 60..Jo høyere inntekt, jo større er sjansen for at husholdningen eier 
boligen.

I Haugesund bor en noe lavere andel (21 prosent) i leide boliger sammenlignet med 
landet (22,8 prosent). De store byene med høy andel leide boliger trekker imidlertid 
opp landsgjennomsnittet. Haugesund skiller seg likevel ikke markant ut i forhold til 
andre kommuner av samme størrelse. I Haugesund skiller de sentrumsnære sonene 
seg ut med en høy andel leide boliger. Sone 11 har den høyeste andelen leide boliger 
med 52 prosent, mens tilsvarende tall for sone 20 er lavest er 4,5 prosent.
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4,5 - 9,6 

9,7 - 12,0 

12,1 - 15,1 

15,2 -19,4 

19,5 - 23,5 

23,6 - 31,0 

31,1 - 52,1 



7. Aleneboende
Kartet viser andel aleneboende. Aleneboere er personer som er bosatt alene i en 
privathusholdning. I 2012 var det nærmere 900 000 enpersonhusholdninger i Norge. 
Det betyr at nær 40 prosent av husholdningene nå består av bare én person. Oslo har 
høyest andel enpersonhusholdninger med over 52 prosent. Høyt på listen finner vi 
også Bergen og Trondheim med nær 45 prosent.

I Haugesund er det en høyere andel aleneboende (43,6 prosent) enn 
landsgjennomsnittet (39,7 prosent). Selv om det også her er de sentrumsnære 
områdene som har den største konsentrasjonen av aleneboende er dette noe jevnere 
spredt utover en større del av kommunen. Sonene med høy andel eneboliger skiller 
seg ut ved å ha en klart lavere andel aleneboende.
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21,3 - 23,8 

23,9 - 27,5 

27,6 - 31,3 

31,4 - 34,1 

34,2 - 46,9 

47,0 - 56,2 

56,3 - 67,6 



9. Lav utdanning, 30-39 år 
Kartet viser andel personer i alderen 30-39 år med grunnskoleutdanning som høyeste 
fullførte utdanning. En mengde forskning viser at det er en åpenbar sammenheng 
mellom utdanning og levekår. Praktisk talt ethvert levekårsområde – materiell 
levestandard, arbeidsforhold, livsstil, psykososiale belastninger, mv. – varierer 
med utdanning. Utdanning influerer yrkeskarrieren, inntekt og forbruksevne øker 
med økende utdanning, utdanning og livsstil henger sammen, osv. Selv om det er 
dokumenterte sammenhenger mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse, 
må indikatoren likevel brukes med varsomhet. Når man går ned på kommunenivå, 
er sammenhengen mellom utdanningsnivå og helse mer komplisert, og tolkningen 
må sees i sammenheng med lokale forhold, som for eksempel det lokale 
arbeidsmarkedet. 

I Haugesund er det en lavere andel (15,6 prosent) som har grunnskole som høyeste 
utdanning sammenlignet med landet (17 prosent). Andelen i de sentrumsnære 
områdene ligger rundt 20 prosent. Sone 15 og 16 ligger har den laveste andelen med 
rundt 8 prosent.

Indikatorer fremstilt i kart22



8,2 - 9,1 

9,2 - 10,8 

10,9 - 12,3 

12,4 - 14,9 

15,0 - 17,5 

17,6 - 19,1 

19,2 - 22,1 



10. Lav utdanning, 16+ år
Kartet viser andel personer i alderen 16 år og eldre med grunnskoleutdanning som 
høyeste fullførte utdanning. I Haugesund er det en lavere andel (25,5 prosent) som har 
grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet (28,2 prosent). Sone 
11 og 18 har den høyeste andelen med i overkant av 31 prosent, mens sone 16 ligger 
lavest med rundt 17 prosent

Indikatorer fremstilt i kart24



16,7 - 20,6 

20,7 - 23,5 

23,6 - 25,3 

25,4 - 26,1 

26,2 - 28,0 

28,1 - 29,6 

29,7 - 31,8 



11. Høy utdanning, 30-39 år
Kartet viser andel personer i alderen 30-39 år med høyere utdanning. I Haugesund er 
det en noe høyere andel (46,8 prosent) som har høyere utdanning sammenlignet med 
landet (45,9 prosent). Det er til dels store forskjeller sonene imellom (varierende fra 35 
til 61 prosent).
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35,1 - 40,8 

40,9 - 42,7 

42,8 - 43,8  

43,9 - 45,5 

45,6 - 48,0 

48,1 - 52,7 

52,8 - 60,9 



12. Høy utdanning, 16+ år
Kartet viser andel personer i alderen 16 år og eldre med høyere utdanning. I 
Haugesund er denne andelen på linje med landet (29,8 prosent). Andelen varierer fra 
21 prosent som den laveste i sone 24 til 37 prosent i sone 8 som den høyeste.

Indikatorer fremstilt i kart28



20,8 - 22,3 

22,4 - 24,3 

24,4 - 26,9 

27,0 - 29,1 

29,2 - 30,9 

31,0 - 32,8 

32,9 - 36,8 



14. Median inntekt etter skatt
Kartet viser median inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala) . Medianinntekt 
er det beløpet som deler en gruppe i to like store halvdeler, etter at inntekten er 
sortert stigende (eller synkende). Det er altså like mange personer som tjener mer 
enn medianinntekten som det er personer som tjener mindre. I følge SSB vil dette 
for de fleste hushold tilsvare det man har disponibelt til forbruk og sparing. Inntekt 
regnes av mange for den indikatoren som sier mest om levekår fordi det er en ressurs 
som påvirker tilgangen til mange andre arenaer. I en økonomi der de fleste varer og 
tjenester kan kjøpes har størrelsen på inntekten stor betydning for hvordan vi lever. 
Inntektsnivået vil blant annet ha betydning for deltakelse på boligmarkedet samt 
helsetilbud, utdanning og fritidsaktiviteter.

Nivået på medianinntekt ligger noe høyere i Haugesund (kr 324 000) sammenlignet 
med landsgjennomsnittet (321 600). Innad i Haugesund er forskjellene store, og varierer 
fra om lag 250 000 i sone 11 til 390 000 i sone 16.
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358.801 - 399.700 

355.501 - 358.800

340.601 - 355.500

323.901 - 340.600 

304.801 - 323.900 

282.101 - 304.800

249.600 - 282.100 



15. Personer i lavinntekts-
husholdninger, EU-50
Kartet viser andel personer i husholdninger med lavinntekt. Definisjonen tar 
utgangspunkt i beløpet som utgjør 50 prosent av medianinntekten for alle personer, 
etter at husholdningsinntektene er regnet om til fobruksenheter ved hjelp av 
EU-skalaen. Årsakssammenhengene er uklare, men forskning viser at det er en 
sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Lav inntekt øker sannsynligheten 
for blant annet dårlig selvopplevd helse, psykiske problemer, sykdom og for tidlig 
død. Lavinntekt er definert ut i fra en relativ avstand til det generelle inntektsnivået 
i hele befolkningen (medianinntekten).  Minstepensjonister, sosialhjelpsmottakere, 
ikke-vestlige innvandrere, langtidsledige og unge enslige er ofte overrepresentert 
blant dem med lav inntekt i befolkingen. Disse befolkningsgruppene har gjerne 
svakere yrkestilknytning og et lavere utdannelsesnivå enn gjennomsnittet.

Haugesund har en høyere andel lavinntektshusholdninger (5,8 prosent) enn landet (4,1 
prosent). Variasjonene innenfor kommunen er store der de sentrumsnære områdene 
skiller seg ut en med en høy andel lavinntektshusholdninger.

Indikatorer fremstilt i kart32



1,3 - 2,7 

2,8 - 3,7 

3,8 - 5,8 

5,9 - 8,4 

8,5 - 12,3 

12,4 - 14,3 

14,4 - 18,0 



16. Personer i lavinntekts-
husholdninger, EU-60
Kartet viser andel personer i husholdninger med lavinntekt. Definisjonen tar 
utgangspunkt i beløpet som utgjør 60 prosent av medianinntekten for alle personer, 
etter at husholdningsinntektene er regnet om til fobruksenheter ved hjelp av 
EU-skalaen. Haugesund har en høyere andel lavinntektshusholdninger (11,3 
prosent) enn landet (10,1 prosent). Variasjonene innenfor kommunen er store og de 
sentrumsnære områdene skiller seg ut en med en høy andel lavinntektshusholdninger.

Indikatorer fremstilt i kart34



3,6 - 5,0 

5,1 - 7,1 

7,2 - 9,4 

9,5 - 13,0 

13,1 - 18,6 

18,7 - 23,8 

23,9 -29,4 



19. Gjeld
Kartet viser andel personer i husholdninger med samlet gjeld over tre ganger samlet 
inntekt før skatt. Norske husholdninger har høy gjeldsbelastning i internasjonal 
målestokk. Gjeldsveksten har lenge vært høyere enn inntektsveksten, og den høye og 
voksende gjelden gjør husholdningene sårbare for en eventuell svakere økonomisk 
utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Veksten og presset boligmarkedet har ført til 
høy lånevekst både blant personer som eier og leier bolig i perioden 2007–2012. Dette 
skyldes tilstrammingen på boligmarkedet på grunn av sterk befolkningsvekst, høy 
innvandring, og sysselsettingsvekst i en del sentrale områder i landet.

I Haugesund er det en høyere andel husholdninger med høy gjeld (17,8 prosent) 
sammenlignet med landet (16,4 prosent). Her er det sonene preget av nybyggeri som 
skiller seg med en høy gjeldsandel (sone 1, 15, 16 og 21).

Indikatorer fremstilt i kart36



10,7 - 13,8 

13,9 - 15,9 

16,0 - 17,4 

17,5 - 18,9 

19,0 - 21,2 

21,2 - 26,5 

26,6 - 36,1 



21. Registrert  
arbeidsledighet
Kartet viser andel registrerte arbeidsledige i alderen 15-74 år. Arbeidsledighet antas 
å være en faktor som virker negativt inn på folkehelsa. Ledighetsnivået sier noe 
om hvor mange som er berørt av en slik potensiell helseskadelig situasjon. Selv om 
arbeidsledigheten i Rogaland er lav, så er det store forskjeller mellom kommunene. 
Større og mer variert næringssammensetning og flere utlyste stillinger i sørfylket, 
fører til lavt ledighetsnivå på Jæren, mens Haugalandet tradisjonelt sett har hatt høy 
ledighet. Haugesund har lenge hatt fylkets høyeste arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i Haugesund (2,1 prosent) er høyere enn for landet (1,6 prosent). 
Det er særlig sone 11,12 og 13 som skiller seg ut med høy arbeidsledighet på rundt 4 
prosent. Den laveste arbeidsledigheten er i sone 19 med 0,7 prosent.

Indikatorer fremstilt i kart38



0,7 - 1,1 

1,2 - 1,4 

1,5 - 1,8 

1,9 - 2,3 

2,4 - 2,9 

3,0 - 4,0 

4,1 - 4,4 



22. Registrert  
ungdomsledighet 
Kartet viser andel registrerte arbeidsledige i alderen 15-29 år. Ungdomsledigheten vil 
alltid være noe høyere enn ledighetstallene for befolkningen for øvrig. Dette fordi det 
å være nyutdannet og med liten arbeidserfaring kan gjøre det vanskelig å komme inn 
på arbeidsmarkedet de første årene. På grunn av dette blir også ungdom mer sårbare i 
nedgangstider og under økonomiske kriser.

Ungdomsledigheten i Haugesund (2,5 prosent) er høyere enn for landet (2,0 prosent). 
Den høyeste ungdomsledigheten er i sone 6 (5,2 prosent) og sone 12 (4,9 prosent), 
sone 4 og sone 20 har den laveste ungdomsledigheten på 1 prosent.

Indikatorer fremstilt i kart40



1,0 - 1,3 

1,4 - 1,7 

1,8 - 2,1 

2,2 - 2,6 

2,7 - 3,5 

3,6 - 4,5 

4,6 - 5,2 



23. Sosialhjelpsmottakere 
Kartet viser andel personer i husholdninger som mottar sosialhjelp (i alderen 16 år og 
eldre). Økonomisk sosialhjelp går til personer som ikke er si stand til selv å sørge for 
livsoppholdet sitt. Sosialhjelp er en subsidiær ytelse. Alle andre muligheter for å sørge 
for seg selv må prøves før en får sosialhjelp. Sosialhjelpsmottakere skiller seg ut som 
en gruppe som har blant de dårligste levekårene. 

Haugesund (3,3 prosent) har en høyere andel sosialhjelpsmottakere enn landet (2,8 
prosent). Sone 11 har den høyeste andelen med 8,5 prosent sosialhjelpsmottagere. 
Sone 6, 12 og 13 ligger på rundt 6 prosent. Sone 4 og 16 er lavest med 1,2 prosent.

Indikatorer fremstilt i kart42



1,2 - 1,7 

1,8 - 2,3 

2,4 - 2,9 

3,0 - 3,8 

4,0 - 5,2 

5,3 - 6,1 

6,2 - 8,5 



24. Unge uførepensjonister  
Kartet viser andel mottakere av uførepensjon i alderen 18-44 år. Å bli varig ufør i tidlig 
alder gir store ringvirkninger, ikke bare for enkeltindividet, men også for familien og for 
samfunnet generelt. Landets uføreandel er derfor en viktig indikator på både
fysisk og psykisk helsetilstand, men må ses i sammenheng med lokal næringsstruktur, 
arbeidsmarked og utdanningsnivå. Selv om Rogaland er et av landets fylker med 
lavest uføreandel, er det store forskjeller mellom aldersgruppene, og Rogaland har 
desidert flest unge uføre. Forklaringen på den høye andelen unge uføre i Rogaland, 
kan være en kombinasjon av arbeidsmarkedet og befolkningssammensetningen. 
Arbeidsmarkedet i fylket går i retningen av å bli mer og mer spesialisert og kravet til 
utdannelse og fagkompetanse øker. Manglende mestring kan være en av forklaringene 
til at mennesker faller ut av denne type arbeidsmarked (NRK/Åge Hansen, 
avdelingsdirektør Nav Rogaland). I tillegg har Rogaland en lavere gjennomsnittsalder 
på den yrkesaktive befolkningen. Kombinasjonen mange unge innbyggere, og sterk 
befolkningsvekst de siste fem årene, fører til en forholdsmessig høy uføreandel blant 
de unge (aftenbladet.no). Omfanget av uføretrygd i årene som kommer vil blant annet 
avhenge av akkurat næringsstruktur og demografiske endringer.

Haugesund er andelen unge uførepensjonister på 3,2 prosent, mens tilsvarende tall for 
landet er 2,6 prosent. Sone 5 har den klart høyeste andelen uførepensjonister med 6,6 
prosent. Lavest er sone 23 med 1,4 prosent.

Indikatorer fremstilt i kart44



1,4 - 1,7 

1,8 - 2,3 

2,4 - 2,9  

3,0 - 3,4 

3,5 - 3,7 

3,8 - 4,2 

4,3 - 6,6 



26. Barn med barneverntiltak 
Kartet viser andel barn 0-17 år med barnevernstiltak. Flere undersøkelser understreker 
at familier som mottar tiltak fra barnevernet i hovedtrekk har dårligere økonomi, lavere 
utdannelse, svakere tilknytning til arbeidsmarkedet og lavere inntekstgrunnlag enn den 
øvrige befolkningen.

Haugesund på linje med landet på rett i overkant av 4 prosent. Variasjonen mellom 
sonene er imidlertid store, fra 9 og 10 prosent i sone 11 og 12 til en andel på 1,2 prosent 
i sone 15.

Indikatorer fremstilt i kart46



1,2 - 2,0 

2,1 - 2,7 

2,8 - 3,6 

3,7 - 4,5 

4,6 - 6,0 

6,1 - 8,3 

8,4 - 10,1 
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Samlet levekårsindeks
Her presenteres en samlet levekårsindeks; en rangering basert på gjennomsnittlig 
plassering på et utvalg indikatorer. For hver indikator i indeksen rangeres de 24 
levekårsonene fra 1 til 24. Verdien 1 innebærer at levekårsonen kommer best ut, 
mens verdien 24 betyr at levekårsonen kommer dårligst ut. Da det er rangering 
av levekårsoner som legges til grunn, tas det ikke hensyn til avstanden mellom 
levekårsonene. Avstanden mellom levekårsonene kan være ulik uten at det gjenspeiles 
når verdier registreres for indikatorene. Indeksen uttrykker den gjennomsnittlige 
rangering. Jo høgere verdi, jo mindre gunstige samlede levekår sammenliknet med 
andre levekårsoner.
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INDEKSEN INNEHOLDER FØLGENDE INDIKATORER
– Barn 
– Innvandrer ikke-vestlige 
– Barneflyttinger 
– Utflyttinger 
– Enslige forsørgere 
– Lav utdanning 30-39 år 
– Høy utdanning 30-39 år 
– Frafall videregående 
– Inntekt 
– Lavinntekt EU-50 
– Gjeld 
– Arbeidsavklaringspenger 
– Arbeidsledige 
– Ungdomsledighet 
– Sosialhjelpsmottakere 
– Unge uføre 
– Barnevern
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Samlet bilde av  
levekår i hver sone
I denne delen presenteres det et diagram for hver av sonene som viser rangeringen 
av de ulike indikatorene fordelt på sone. Disse diagrammene gir et samlet bilde av 
hver sone og tydeliggjør blant annet hvilke indikatorer som var utslagsgivende for 
plasseringen på samleindeksen. Til slutt presenteres et diagram som sammenligner 
høyest og lavest rangerte sone; et diagram som tydeliggjør at det finnes store 
forskjeller mellom soner i Haugesund.
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