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Beskrivelse
Personer som bor i husholdninger med inntekt under 50% og 60 % av nasjonal medianinntekt, beregnet etter EU-skala. Husholdninger med en brutto finanskapital på 1 G (gjennomsnittlig grunnbeløp i året) eller mer regnes her ikke som
lavinntektshusholdninger. Årlige tall. Statistikken vises for kommune- og fylkesinndeling per 1.1.2020.
EU-skala er en ekvivalensskala som benyttes for å kunne sammenligne husholdninger av forskjellig størrelse og sammensetning. Ulike ekvivalensskalaer vektlegger stordriftsfordeler ulikt. EU-skalaen er mye brukt, og i følge den skalaen må en husholdning på
to voksne ha 1,5 ganger inntekten til en enslig for å ha samme økonomiske levekår. Barn øker forbruksvektene med 0,3 slik at en husholdning på to voksne og to barn må ha en inntekt som er (1 + 0,5 + 0,3 + 0,3) ganger så stor som en enslig for å ha det
like bra økonomisk i følge EU skalaen.
Brutto finanskapital: «Omfatter bankinnskudd, andeler i aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer» (SSB)
1 G: Grunnbeløpet i folketrygden. Dette tilsvarte i 2018 NOK 96.883.
Statistikken omfatter bosatte personer i «faktisk» bostedskommune, ikke folkeregistrert kommune der disse ikke er den samme. Studenthusholdninger er ikke inkludert.
For å endre tabellen, åpne "endre utvalg av...".
Tre måltall er tilgjengelig. Bruk knappen Måltall for å velge:
1. Antall
2. Andel (prosent) = Prosentandel
3. Forholdstall (Norge=100) = Forholdet mellom kommunens andel og andelen på landsbasis ett gitt år. Eksempler; forholdstall = 130 betyr at kommunens andel er 30 % høyere enn landsnivået. Et forholdstall på 87 betyr at kommunes andel er 13 % lavere
enn landsnivået.
Kommentar til publisering i januar 2020:
Tidsseriene er oppdatert bakover i tid for kommune- og fylkessammenslåinger og grensejusteringer som har funnet sted frem til og med 1.1.2020. Dette kan medføre at tall avviker noe fra tidligere publisert statistikk. De fleste avvikene vil være små eller ikke
merkbare, men tall for Sandefjord og Tønsberg kommune kan avvike noe mer fra tidligere publiserte tall på grunn av en større grensejusteringen i 2017 (Vear).
For å se tall etter gammel kommune- og fylkesinndeling (gjeldende per 1.1.2018), se under "Avsluttede tidsserier".
Tidligere endringer:
Fra og med publiseringen i 2019 blir husholdninger med en brutto finanskapital på 1 G (gjennomsnittlig grunnbeløp i året) eller mer ikke regnet som lavinntektshusholdninger selv om inntekten er lav. Alle årganger (hele tidsserien) er beregnet etter den nye
definisjonen. Det innebærer at dataene fra og med publiseringen i 2019 ikke er sammenliknbare med data tidligere publisert i statistikkbanken og i folkehelseprofiler fra 2012 til 2018.

Begrunnelse for valg av indikator
Inntekt og økonomi er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse, og forskning har vist at det er en sammenheng mellom inntektsnivå og helsetilstand. Levekår har stor betydning for motivasjon og evne til å opprettholde helsebringende levevaner som
regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, avhold eller måtehold i bruk av tobakk og andre rusmidler. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig selvopplevd helse, sykdom og for tidlig død. I tillegg har det å vokse opp i familier som over tid har lavinntekt
stor betydning for barnas helse og velferd.
Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/sosiale-helseforskjeller/

Kilde
SSBs inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Innsamling
Statistikken bygger på administrative registre fra blant annet Skattedirektoratet, NAV, Husbanken og Statens lånekasse for utdanning.
Statistikken viser faktiske husholdninger som er avledet fra formelle husholdninger. Med faktisk husholdning menes de som til daglig bor sammen og har en felles økonomi. I tillegg benyttes en del annen informasjon for å få flere samboere registrert i felles
husholdning, og data fra NAV benyttes for å identifisere flere institusjonsbeboere.

Tolkning og feilkilder
Det er forskjeller i næringsstruktur mellom kommunene. Utgangspunktet for statistikken er nasjonal medianinntekt for husholdninger. Det er store variasjoner mellom kommuner knyttet til kostander ved for eksempel bolig. Variasjoner mellom kommuner i
andelen med lavinntekt er derfor ikke noe enkelt uttrykk for ulik velferd.

Datakvalitet
Dataene er basert på totaltelling, og datakvaliteten regnes for å være relativt god. En del feil ved innsamling og bearbeiding av dataene er uunngåelig, for eksempel kodefeil, revisjonsfeil eller feil i databehandlingen. Det er utført et omfattende arbeid for å
minimalisere disse feilene og SSB anser disse feiltypene for å være relativt ubetydelige.

Når tall mangler
Statistikk basert på ti eller færre tilfeller skjules av personvernhensyn. Der befolkningssegmentet som tilfellene er hentet fra er mindre enn 10, skjules også tallene av personvernhensyn.
Dersom mer enn 20 prosent av tallene i en tidsserie er skjult av personvernhensyn, skjules hele tidsserien for ikke å skape et skjevt inntrykk av situasjonen i kommunen. Tidsserier skjules også der mer enn 50 prosent av tallene i tidsserien er basert på 6
eller færre tilfeller.
Opplysninger mangler for 3817 Bø i Vestfold og Telemark i 2006.

Tidsperioder
2005-2018

Geografisk nivå
Landet, fylker og kommuner. Bydeler i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Aldersgrupper
Alle aldre, 0-17 år, 18-44 år og 45 år +

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/sosiale-helseforskjeller/
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Oppdateres
Årlig

Sist oppdatert
14.02.20

Nøkkelord
Klikk på et nøkkelord for å søke etter lignende indikatorer.

• Fattig
• Fattigdom
• Fattigdomsgrense
• Fattige
• Inntekt
• Lavinntekt
• Nettoinntekt
• Sosioøkonomi

Artikler, faktaark
Nedenfor finner du lenker til artikler, faktaark og rapporter. Disse belyser for eksempel utviklingstrekk og helseforskjeller i befolkningen etter kjønn, alder, fylke og sosioøkonomisk status:

• Sosiale helseforskjeller

https://www.fhi.no/nettpub/hin/grupper/sosiale-helseforskjeller/

