
Tradisjonelle menn på Sørlandet (2009-
2010) 
Vi har brukt Synovate MMIs undersøkelse ”Norsk Monitor” (NM) til å definere en gruppe 
menn – både i Agder og Norge ellers – som har mer konservative eller umoderne holdninger 
på likestillingsfronten enn det store flertall av norske menn. Vi har brukt en kombinasjon av 
to spørsmål fra NM. Det første handler om hvordan man mener fordelingen av det lønnede 
arbeidet mellom kvinner og menn bør være. Det andre går på hvordan man bør fordele 
ansvaret for barna mellom to samboende/gifte partnere. Det er brukt fire årganger av 
undersøkelsen (2001-2003-2005-2007) for å få et tilstrekkelig stort Agderutvalg. 

Flere konservative i Agder 

Med dette utgangspunktet fikk vi definert en gruppe likestillingskonservative menn som 
utgjorde rundt 20 prosent av alle norske menn i utvalget, og rundt 28-29 prosent i Agder. Det 
er altså klart flere slike konservative menn i Agder enn ellers, og en sammenlikning av alle 
landets fylker viser at andelen er høyest i de to Agderfylkene samt i Rogaland og Oppland. En 
gjenomgang av andre spørsmål knyttet til likestilling, viste at også disse spørsmålene ga 
tydelige utslag hos de likestillingskonservative slik vi har definert dem, og at konservatismen 
gjennomgående er størst i Agder. Merk også at andelen konservative kvinner i Agder er klart 
over landsgjennomsnittet for dette kjønn, men langt under mannsandelen særlig i Agder, men 
også i landet ellers. Et annet viktig poeng er imidlertid at positive holdninger til likestilling er 
i klart flertall både i Agder og resten av landet 

Flere unge konservative i Agder 

I den videre analysen ser vi på fire grupper: 1)likestillingskonservative menn i Agder 2) 
øvrige menn i Agder 3) likestillingskonservative menn i landet for øvrig 4) øvrige menn 
utenfor Agder. De konservative i Agder kjennetegnes ved å ha om lag like andeler i alle 
aldersgrupper, unntatt den mellom 40 og 49 år der andelen er lavere. I resten av landet er de 
tradisjonelle særlig godt representert blant de eldste aldersgruppene (over 60 år). Vi spør om 
dette kan si noe om sosialiseringen av barn og unge i Agder. De konservative bor i høyere 
grad i mer spredtbygde strøk enn andre, og opplever livet på landet som det gode liv. 
Ruraliteten gir seg også utslag i et solid inntak av viltkjøtt! De er oftere gift, særlig i Agder. I 
Agder er det også få likestillingstradisjonelle som velger å leve som samboende. Få 
tradisjonelle i Agder bor alene, mens de tradisjonelle i resten av landet er aleneboere i samme 
grad som øvrige norske menn. 
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