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Den norske forbruksfesten
Av Oliver Tross og Mekonnen Germiso

Nordmenn setter stadig nye forbruksrekorder. Nedenfor har vi illustrert litt av det norske forbruket ved
hjelp av familien Normann. Denne består av foreldrene Ola og Kari Normann, med deres to barn Thea og
Martin. Familien Normann representerer helt gjennomsnittlige nordmenn, som i verdenssammenheng er
blant verdens mest velhavende. Vi lar disse fire representere det norske forbruket de siste fem årene. Det
vil si at vi tar forbruket av et utvalg ulike varer målt pr innbygger i årene 2002 – 2006 ganget med fire
personer. Unntaket er kategorien ”Leketøy for barn”, der vi deler totalforbruket på antall barn i Norge
under 12 år og deretter ganger med antall barn (to). Resultatene blir som følger:
Familien
Familien Normann har i løpet av de siste fem årene kjøpt:
Vare
Møbler*
Klær
Leketøy for barn
Kosmetikk / hudpleie / toalettartikler**
Sportsutstyr**
Reiseeffekter, vesker & kofferter
Spill (brettspill, kortspill etc.)
Høytidspynt & karnevalsutstyr
Avskårne blomster

kilo
1 165
288
175
135
84
37
18
17
17

* Ikke hvite- / brunevarer (se neste tabell)
** Inkluderer ikke såpe
*** Inkluderer sportsfiskeutstyr, men ikke klær, ski el.
(rulle)skøyter

Vare
Mobiltelefoner
Radioer
Fjernsynsapparat
Video / DVD-spillere
Vaskemaskin
Oppvaskmaskin
Kjøleskap / kombiskap
Fotoapparat
CD-spiller

stk
9
6
3
2
1
1
1
1
1

Selv om familien Normann har flyttet nærmere byen, hvor boligene er dyrere, hadde familien ved utgangen
av fjoråret en bolig som var 7 kvadratmeter større enn fem år tidligere. Familiens hytte på fjellet la også
på seg 2 kvadratmeter.
Om noen lurer på hva som skjuler seg bak at familien Normann har kjøpt 37 kg reiseeffekter, så er ikke alt
dette håndvesker. Familien Normann har nemlig virkelig vært ute og reist:
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Familiemedlemmene har i løpet av de siste fem årene til sammen reist:
Transportmiddel
(alt innenriks, bortsett fra der angitt)
Båt
Tog
Buss, t-bane og trikk
Privatbil & taxi
Fly
Fly utenriks
Sum

kilometer
3 720
11 365
20 406
227 680
17 857
92 234
373 262

Til sammenligning er Jordens omkrets 40 075 km ved ekvator. Familiens medlemmer har altså til sammen
reist en avstand som tilsvarer mer enn ni ganger rundt Jorden i løpet av de siste fem årene. Fem og en halv
av disse ”jordrundene” har foregått i bil, mens litt under tre har foregått i fly. Med andre ord er dessverre
under ti prosent av avstanden tilbakelagt om bord i mindre miljøskadelig kollektivtransport (tog / buss /
bane / trikk / båt).
Vi kan gå ut fra at familien har foretatt en del av disse reisene sammen. Hvis vi tenker oss hele familiens
reiseaktivitet som én reise sammen, tilsvarer det en ”familieferie” på 2,3 runder rundt jorden.
I tabellen over har vi fått med oss brorparten av reisene, altså innenlands reiser på landjorda og med båt,
og alle flyreisene. Vi mangler imidlertid skikkelig statistikk for nordmenns reiselengde med bil, båt, tog og
annen kollektivtrafikk i utlandet. Vi regner mer at dette dreiser seg om et mer begrenset antall kilometer,
men må konkludere med at tallene i tabellen over er et forsiktig anslag for hvor langt familien Normann har
reist.
Om kildene:
Tallene er hentet fra rapportserien ”Økologisk utsyn. Økologiske konsekvenser av den norske økonomiske
utviklingen det siste året” (Hille, utgavene 2003 til 2007), som igjen henter sitt grunnlagsmateriale fra
Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det utarbeides svært få offisielle oversikter over hvor mye som selges /
forbrukes i Norge av ulike varer. Men handelsstatistikken er til gjengjeld god. Derfor bruker Økologisk utsyn
importstatistikk for varekategorier der enten absolutt alt, eller en svært stor andel av det vi forbruker,
produseres i utlandet til å kartlegge det norske forbruket.
Tall for innenlandsreiser er hentet fra SSBs transportstatistikk, mens tall for utenlandsreiser med fly er
beregnet av Økologisk Utsyns forfatter John Hille på bakgrunn av Avinors flyplasstatistikk og TØIs
reisevaneundersøkelser.
Kildeliste
Hille, John 2003 – 2006: Økologisk utsyn. Økologiske konsekvenser av den norske økonomiske utviklingen det
siste året. Framtiden i våre hender, Oslo www.framtiden.no/rapporter
Hille, John 2007: Økologisk utsyn. Økologiske konsekvenser av den norske økonomiske utviklingen det siste
året. Framtiden i våre hender, Oslo (upubl.)

2

