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Tlf. A:21094498, P:22181728, M:93046567
Født i 1966, gift, ett barn (f. 1999)
Kvalifikasjoner:


Statistisk dataanalyse og dataregistrering/filbehandling med
programpakkene SPSS, SAS og Excel



Levekårsforskning og formidling av statistikk og forskningsresultater



Særlig kompetanse på boforhold/boligkonsum, økonomi, inntekt, forbruk,
levekår i landbruket, blant studenter, innvandrere, unge, by-landforskjeller og livsløps- og generasjonsforskjeller i levekår



Datainnsamling, bearbeiding og kvalitetssikring av datafiler, koblinger av
datakilder



Utforming og kvalitetssikring av spørreskjemaer



Presentasjon (grafiske fremstillinger, redigering/lay-out)



Teknikk, elektronikk (audio/video, foto, IT-hardware)

Arbeidserfaring:
1997 -

Førstekonsulent (forskerrekrutt) ved Seksjon for demografi og
levekårsforskning, Statistisk sentralbyrå, Oslo

1994 -1997

Forskningsassistent ved INAS/NOVA (Norsk institutt for forskning om
oppvekst, velferd og aldring), Oslo

1979 -1987

Avisbud, renholder og Manpower-vikar
Utdannelse:

1991 - 1995

Sosiologi hovedfag (cand. polit.)

1989 - 1990

Sosialøkonomi grunnfag

1987 - 1988

Psykologi mellomfag (spesialemne sosialpsykologi)
Referanser: oppgis på forespørsel

Publikasjoner:
• Løwe, T. (1995): Økonomisk hjelp hjemmefra. Hovedoppgave. Institutt for sosiologi,
Universitetet i Oslo.
• Løwe, T. (1995): «Etableringsassistanse» -Om omfang og fordeling av økonomisk
bistand fra foreldre til unge i etableringsfasen. INAS-rapport nr. 5/95
• Løwe, T. (1996): Artikkel i tidsskriftet Helse- og sosialforum nr.1/1996
• Løwe, T. (1997): Kommunenes bruk av omsorgslønn, NOVA-rapport 2: 1997
(http://www.nova.no/?id=436&subid=0)
• Løwe, T. (1997): Ungdom og rusmidler på Nordstrand, NOVA-rapport 27:1997
(http://www.nova.no/?id=436&subid=0)
• Løwe, T. (1998): Landbruksbefolkningens levekår; Ikke bare gøy på landet.
Samfunnsspeilet nr 2/1998, Statistisk sentralbyrå.
• Løwe, T. (1998): Levekår i landbruket; en studie av landbruksbefolkningens levekår.
Rapporter 1998/25. Statistisk sentralbyrå
http://www.ssb.no/emner/10/04/10/rapp_9825/rapp_9825.pdf
• Skrede, K., K. Lund og Torkil Løwe (1998): Inntektsfordeling og levekår i landbruket.
Økonomiske analyser 3/98. Statistisk sentralbyrå
• Skrede, K. og Torkil Løwe (2000): Er det størrelsen det kommer an på? En analyse av
gårdbrukeres inntektsstruktur. Økonomiske analyser 3/2000. Statistisk sentralbyrå.
http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200003/skrede.pdf
• Skrede, K. og Torkil Løwe (2000): Inntektsutvikling for landbruksbefolkningen 19981995. Økonomiske analyser 8/2000. Statistisk sentralbyrå
http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200008/skrede.pdf
• Løwe, T. (2001): Boligkonsum og husholdningsstruktur: Livsfase- og generasjonsendringer i perioden 1973-1997. Rapporter 2001/24. Statistisk sentralbyrå
http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200124/rapp_200124.pdf
• Løwe, T. (2002): Boligpreferanser og livsfase. Notater 2002/59. Statistisk sentralbyrå.
http://www.ssb.no/emner/05/03/notat_200259/notat_200259.pdf
• Løwe, T. (2002): Boligkonsum etter alder og kohort. Analyser av
boforholdsundersøkelsene 1967-1997. Notater 2002/66. Statistisk sentralbyrå
http://www.ssb.no/emner/05/03/notat_200266/notat_200266.pdf
• Løwe, T. (2002): Boligkonsum og livsfase i by og bygd. Analyser av SSBs boforholdsog levekårsundersøkelser 1998 og 1997. Notater 2002/83. Statistisk sentralbyrå.
http://www.ssb.no/emner/05/03/notat_200283/notat_200283.pdf

• Andersen, A., Torkil Løwe og E. Rønning (2003): Boforhold i storby. Notater 2003/36.
Statistisk sentralbyrå http://www.ssb.no/emner/00/02/notat_200336/notat_200336.pdf
• Statistisk sentralbyrå (2003): "Bonden bekymret for fremtiden - trives i hverdagen"
Frigivingsmelding. www.ssb.no/emner/10/04/10/levland/main.html
• Løwe, T. (2003): Er noen generasjoner bedre stilt på boligmarkedet enn andre?
Analyser av livsløps- og generasjonsforskjeller i boforhold gjennom perioden 19672001. Økonomiske analyser 2/2003, Statistisk sentralbyrå
http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200302/lowe.pdf
• Løwe, T. (2003): Lange arbeidsdager for gårdbrukeren, Økonomiske analyser 6/2003,
Statistisk sentralbyrå. http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/200306/loewe.pdf
• Løwe, T. (2004): Livskvalitet og syn på fremtiden blant norske gårdbrukere. Paper
presentert på den nordiske sosiologikongressen i Malmø, august 2004.
• Løwe, T. (2004): Hvem er gårdbrukere, og hvorfor er de det? Samfunnsspeilet 5/2004.
Statistisk sentralbyrå. http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200405/01/
http://www.ssb.no/ssp/utg/200405/ssp.pdf
• Løwe, T. (2004): Bonden arbeider hardt for føden. Samfunnsspeilet 5/2004. Statistisk
sentralbyrå. http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200405/02/
http://www.ssb.no/ssp/utg/200405/ssp.pdf
• Løwe, T. (2004): Gårdbrukere flest fornøyd med livet. Samfunnsspeilet 5/2004.
Statistisk sentralbyrå. http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200405/03/
http://www.ssb.no/ssp/utg/200405/ssp.pdf
• Løwe, T. (2006): Landbruk i tyngste laget for kvinner? Samfunnsspeilet 1/2006,
Statistisk sentralbyrå. http://www.ssb.no/ssp/utg/200601/01/
http://www.ssb.no/ssp/utg/200601/ssp.pdf
• Løwe, T. (2006): Bondens kontroversielle inntektsgrunnlag. Samfunnsspeilet 1/2006.
Statistisk sentralbyrå. http://www.ssb.no/ssp/utg/200601/02/
http://www.ssb.no/ssp/utg/200601/ssp.pdf
• Løwe, T. og Sæther, J.-P. (2007a): Studenters inntekt, økonomi og boforhold.
Rapporter 2007/2. Statistisk sentralbyrå.
http://www.ssb.no/vis/emner/00/02/rapp_200702/main.html
• Løwe, T. (2007): Barn av høyt utdannete får mest støtte. Samfunnsspeilet 1/2007.
Statistisk sentralbyrå. http://www.ssb.no/ssp/utg/200701/ssp.pdf
• Løwe, T. (2008): Levekår blant unge med innvandrerbakgrunn. Unge oppvokst i Norge
med foreldre fra Pakistan, Tyrkia og Vietnam. Rapporter 2008/14. Statistisk
sentralbyrå. http://www.ssb.no/emner/00/02/rapp_200814/rapp_200814.pdf

• Løwe, T. (2008): Living Conditions of Youth of Immigrant Origin. Young people who
have grown up in Norway with parents from Pakistan, Turkey or Vietnam. Reports
2008/51. Statistisk sentralbyrå.
http://www.ssb.no/english/subjects/00/02/rapp_200851_en/rapp_200851_en.pdf
• Løwe, T. (2009): Eldre mest fornøyd med hvordan de bor. Samfunnsspeilet 1/2009.
http://www.ssb.no/ssp/utg/200901/ssp.pdf
• Lappegård, T. og T. Løwe (2009): Barnehagedeltakelse og foreldrebetaling etter sosial
bakgrunn. (Bidrag til Fordelingsutvalget NOU 2009:10) Notater 2009/21. Statistisk
sentralbyrå. http://www.ssb.no/emner/04/02/10/notat_200921/notat_200921.pdf
• Løwe, T. (2009): Yrkeskombinasjon og arbeidsbelastning blant gårdbrukere. Artikkel i
Levekår i landbruket 1995-2004: Livsformer og rammebetingelser i endring. Statistiske
Analyser 108/2009, Statistisk sentralbyrå.
• Løwe, T. (2009): Gårdbrukerens mangesidige inntekt. Artikkel i Levekår i landbruket
1995-2004: Livsformer og rammebetingelser i endring. Statistiske Analyser 108/2009,
Statistisk sentralbyrå.
• Barstad, Andel og T. Løwe (2009): Livskvalitet og sosial integrasjon i landbruket.
Artikkel i Levekår i landbruket 1995-2004: Livsformer og rammebetingelser i endring.
Statistiske Analyser 108/2009, Statistisk sentralbyrå.
• Løwe, T. (2009): Små forskjeller mellom norskfødte og tidliginnvandrere. Kapittel i
Unge som innvandret før skolealder – hvor like er de norskfødte med
innvandrerforeldre? Notater 2009/35, Statistisk sentralbyrå.
http://www.ssb.no/emner/00/02/notat_200935/notat_200935.pdf

