
30 SOciOlOgiSk fORSkning 2007

AbSTRAcT
life quality in families: close relations and “the good life”

The aim of this paper is to explore how aspects and qualities of modern family life 
influence subjective well-being. Although the patterns of family, work and sexuality 
have changed dramatically the last four decades, it is here claimed that the family is 
still an important base of socialization and upbringing. Thus the study of processes 
within the family can contribute to the understanding of the environment in which 
many children grow up. In most families, work, partner and family roles are inter-
twined, and one central hypothesis of this work is that family members influence each 
other in the individual formation of well-being. The main research question of this 
study asks: How is life quality affected by the quality of parent-child and the partner 
relationships and aspects of their shared everyday life? Empirical implications are tes-
ted against 2002-data from a representative, Norwegian sample. Analyses conclude 
that the quality of parent-child and the spousal relationship, and also aspects of fami-
lies’ everyday life such as work-life balance and time pressure influence the subjective 
life quality, but mother’s and father’s life quality is affected by differing and partly in-
compatible conditions.
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Kjersti Melberg

Livskvalitet i familier
– nære relasjoners betydning for ”det gode liv” 1

Tema for denne artikkelen er kjernefamilien og hvilken betydning hverdagslivet og 
relasjoner i familien har for foreldrenes subjektive livskvalitet. To spørsmål forfølges i 
artikkelens analyse: Har viktige sider ved samtidige familiers hverdagsliv – som mors 
og fars arbeidstid, arbeidsmengde og opplevd tidspress – betydning for deres livskva-
litet? Og: Kan kvaliteter ved relasjonene mellom ektefeller/samboere og mellom fo-
reldre og barn bidra til å forklare hvorfor noen rapporterer bedre livskvalitet enn an-
dre? Analysen tar utgangspunkt i hypotesen om at livskvalitet påvirkes av forhold i fa-
miliers hverdagsliv og av kvaliteten på familierelasjonene. Livskvalitet knyttes til nærvær 
av positive og fraværet av negative følelser, og viser til personers vurdering av livet som 
godt eller dårlig (Næss 2001, Mastekaasa, Moum, Næss og Sørensen 1988, Ringen 
1995).2 Livskvalitetsforskningens mål er å finne kvantifiserbare uttrykk for den en-
keltes subjektive opplevelse og vurdering av sitt livsmiljø (Melberg 2004, Blom og 
Listhaug 1988, Parmenter 1994, Raphael, Renwick, Brown og Rootman 1996, Lar-
son 1993). I artikkelen fokuseres det særlig på betydningen av familielivet for livskva-
liteten til gifte/samboende foreldre i familier med mindreårige barn. Det anvendte 
surveymaterialet er norsk, og analysen er dermed relevant for lesere fra nordiske land 
som har lignende arbeid-familie strukturer. 

Demografiske og sosiale endringsprosesser i de nordiske land gjør familien i dens 
mangfoldige utforming til en spennende og utfordrende analytisk størrelse. Til tross 
for sosiale endringer de siste tiårene i form av nye holdninger til og utforming av li-
kestilling, yrkes- og familieliv, forblir familiens samfunnsmessige betydning funda-
mental (Allardt 1998; Melberg 2000, 2006). Fordi familien fremdeles er den viktigste 
base for sosialisering og omsorg (Hauser, Brown og Prosser, 1997), er det av faglig be-
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1 Artikkelen er utarbeidet innenfor prosjektet ”Livskvalitet i familien: utvikling av levekårs-
forskningens teoretiske og metodiske verktøy”, som er finansiert av Norges forskningsråd, 
Program for velferdsforskning og det institutt strategiske programmet ”The Work-Life Ba-
lance” ved IRIS. Takk til Gunnar Thesen for assistanse i analysearbeidet, til professor Knud 
Knudsen for kommentarer til tidligere utkast og til anonyme referees for nyttige innspill. 
2 Livskvalitet defineres gjerne som bestående av tre dimensjoner: En primært kognitiv tilfreds-
hetdimensjon og to mer affektive dimensjoner, positive følelser (glede, lykke, optimisme) og 
negative følelser (tristhet, maktesløshet og angst). Dimensjonene er ofte innbyrdes korrelerte.
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tydning å få en bedre forståelse av de indre prosessene i familielivet. Sosial forankring 
som familien forventes å tilby er et av menneskelivets viktigste kjennetegn, og vårt be-
hov for kjærlighet og nærhet er grunnleggende og spesielt viktig i tider med store en-
dringer og hyppige oppbrudd (Allardt 1975). En viktig antagelse i sosialpsykiatrien 
er nettopp at nære, mellommenneskelige relasjoner og sosial støtte styrker den men-
tale helsen (Lau, Moum, Sørensen og Tambs 2002).3 Denne artikkelen bygger på en 
grunntanke i sosiologien om at individet formes gjennom interaksjon med omgivel-
sene, gjerne i to-person relasjoner til viktige andre.

På denne bakgrunn tar artikkelen utgangspunkt i en forestilling om at familie-
medlemmer påvirker hverandres tilfredshet gjennom et nett av personlige ressurser, 
egenskaper og innbyrdes samhandling. Individets opplevde liv affiseres da i spen-
ningsfeltet mellom personlige ressurser og individuell erfaringsbakgrunn, mellom hva 
hver enkelt forventet av livet og hva det faktisk ble, men også påvirket av glede og sorg 
til andre i familien (Knudsen og Melberg 1999, Melberg 2003a). Til tross for myten 
om at arbeid og familie er to atskilte livssfærer, eksisterer en myriade av spillovereffek-
ter og gjensidig påvirkning mellom familieliv og yrkesliv. Dette samspillet mellom ar-
beid og familie påvirker ikke bare økonomi og sosialt liv, men og fysisk og mental hel-
se (Bianchi, Casper og King, 2005). Gitt de muligheter data gir, etterprøves her sam-
menhenger mellom arbeid, hjem, nære relasjoner og opplevd liv. Nærmere bestemt ser 
artikkelen på forholdet mellom på den ene siden foreldrenes sosiale bakgrunn, deres 
og partners innsats i lønnet arbeid og hjem, arbeid-familie balansen, samt kvaliteten 
på familierelasjonene, og på den andre siden deres subjektive opplevelse av livet. 

Et familieliv i endring: fra familien til familier
Viktige utfordringer i våre velferdssamfunn er knyttet til familien som samfunns-
institusjon og base for oppvekst og sosialisering. Familiens velferd har stått sentralt i 
norsk politikk gjennom en rekke år (Brandth og Kvande 2002),4 og politisk er barne-
familiene en prioritert gruppe i alle de nordiske landene.5 Å gi familien bedre mulig-
het til å gi omsorg, ha tid sammen, trygge oppvekstmiljøet, gi større valgfrihet, øke 
likestillingen og fremme rettferdighet i familiene, er sentrale, politiske mål.6 Den tra-
disjonelle kjernefamiliens endringsfase, med gjennomgripende konsekvenser for beg-
ge kjønn i flere generasjoner, men kanskje særlig for barn og unge (Jensen 1999, Jen-

3 Det er imidlertid ikke gitt at god psykisk helse hos personer med mange og tette sosiale nett-
verk er forårsaket av disse relasjonene. En mulig forklaring kan like godt være at individer med 
god mental helse evner å få mange og nære venner. 
4 Å sikre velferd blir ofte fremstilt som norske regjeringers viktigste oppgave, fra politisk hold 
hevdet blant annet i St.meld 50, 98–99, St.meld.nr. 29 (2002–2003) og St.meld. nr. 6 (2002–
2003).
5 Tall fra norske Statistisk Sentralbyrå viser at overføringene til barnefamiliene økte med 30–
40% i tiårsperioden 1993–2003.
6 Se Barne- og familiedepartementets rapport ”Satsing på barn og unge” (2003).



sen og McKee 2002), kjennetegner imidlertid vår tid. Samlivsformer og familiers 
hverdagspraksiser har gjennomgått et hamskifte de siste tiårene (Ellingsæter og Leira 
2004), og endringene har vært raskere og mer vidtgående i Norden enn i andre euro-
peiske land. Blant de strukturelle endringene som familiene gjennomgår, er mangfold 
blitt et viktig stikkort (Noack 1999). Resultatet er at dagens ”familiebilder” preges av 
en kontinuitet i familierelasjoner og -praksiser, samtidig som nye familieformer vokser 
frem (Ellingsæter og Leira 2004).

I den europeiske familieforskningen har man derfor gått fra å omtale ”familien”, i 
betydning kjernefamilien, til å bruke begrepet ”familier”, som skal favne om mang-
foldet av familieformer. Typisk for dagens familiebilde er at nesten alle barn fødes inn 
i en familie med to foreldre og lever i familier med to voksne, samtidig som det er stor 
omskiftelighet og ustabilitet i familiesammensetningen (Brandth og Moxnes 1996, 
Rønning 2001, Jensen 1999). Dagens skilsmissemønster tilsier en oppløsningsprosent 
av ekteskap på nærmere 50 % før paret når pensjonsalder, noe som medfører at sta-
dig flere barn vokser opp med enslige foreldre og i neste fase rekonstituerte familier, 
en familieform som er sterk vekst (Hauge 1999). Samtidig har andelen samboere med 
barn økt påtagelig de siste tiårene.

Parallelt med strukturendringene er dagliglivet til nordiske familier på flere vis 
dramatisk forandret de siste tiårene. Med et høyt og økende antall aktive kvinner i yr-
keslivet (dog mange i deltidsjobber) og et generelt høyere tempo i arbeidslivet, har be-
grep som tidspress, tidsbruk og arbeidsdeling i hjemmet blitt både hverdagslige, fagli-
ge og politiske tema (Brandth og Moxnes 1996). De yrkesstrukturelle endringene har 
ikke minst ført til en omorganisering av familiens dagligliv. Tidsbruksundersøkelser 
viser at hvordan man prioriterer tid har endret seg for begge kjønn: Mens mødre i høy-
ere grad deltar i yrkeslivet, bruker de nå omtrent halvparten av den tiden de brukte 
på husarbeid for 30 år siden. For menn er situasjonen annerledes; fedre tilbringer mer 
tid alene med sine barn, men økningen i menns husarbeid oppveier ikke nedgangen 
blant kvinner (Vaage 2002). Menn i høyt utdannede foreldrepar har imidlertid vært 
foregangsmenn ved å bruke omsorgspermisjoner og ta mer ansvar i barneomsorgen 
(Kitterød 1999, 1998, 2007, Brandth og Kvande 2002).

Moderne familiers hovedproblem sies å være tid, og mangel på sådan fører til at fa-
milielivet blir hektisk og oppjaget. Mødres økte innsats i lønnsarbeid har redusert ti-
den til omsorg i familien, mens fedres familietid ikke øker tilstrekkelig til å kompen-
sere for mødres reduksjon. Også i faglitteraturen blir det beskrevet såkalte ”turbofa-
milier”, hvor begge foreldrene er opptatt av egen karriere og fritid. Hverdagen preges 
dermed av et høyt tempo og stort tidspress mens man sitter i såkalt ”livsfaseklemme” 
(Kitterød og Lømo 1996, Kitterød 1999, Kitterød og Kjelstad 2002). Et annet syns-
punkt i debatten om ”tidspress” er at den offentlige debatten gjennomsyres av en opp-
fatning om at barn får for lite tid med foreldrene (Ellingsæter, 2004), uten at dette er 
skikkelig dokumentert. En subjektiv opplevelse av tidspress og travelhet synes imid-
lertid utbredt blant begge kjønn, og særlig blant høyt utdannede småbarnsforeldre. 
En medvirkende årsak kan være familienes stadig mer utadvendte livsstil. Foreldrene 
fordeler i dag det daglige arbeid på flere arenaer, og det skjer en oppsplitting av tid og 
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rom for å få organisert hverdagen. Vi kan si at familiene er individualisert og privati-
sert, basert på er en kontrakt mellom to individer som sammen skal realisere seg selv 
(og sine vennskapsrelasjoner) og sitt fellesskap (gjennom familievennskap) (Frønes og 
Brusdal 2000). Folk i de fleste familiefaser ønsker samtidig å bruke mer tid på sam-
vær med familie og venner (Kitterød 1999), og oppgir nære relasjoner som en viktig 
kilde til livskvalitet (Hellevik 1999, 2003). Moderne familieliv synes grunnleggende 
motsetningsfylt, og målet med denne artikkelen er å gripe noen av sammenhengene 
mellom dets ulike sider.

Teoretisk ramme og hypoteser

familieforskningen og nære relasjoners betydning for livskvalitet
Artikkelens fokus på betydningen av familierelasjoner følger en lang, sosiologisk 
forskningstradisjon. Teoriutvikling med grunnlag i empirisk forskning på og data-
innsamling av informasjon om familien og ekteskapet har for alvor blitt utviklet gjen-
nom de siste 60 år (Christensen 1964, Howard 1981), men har røtter helt tilbake til 
siste halvdel av 1800-tallet med Emile Durkheims (1951) og Fredrick LePlays (1855) 
pionerstudier. Durkheim gjennomførte den første systematiske kartleggingen og ana-
lysen av ekteskapets betydning, og gav med sin konklusjon om at ekteskapet beskytter 
mot selvmord føringer for den moderne samfunnsforskningens interesse for sammen-
hengene mellom familie/ekteskap og psykisk helse/livskvalitet (Mastekaasa 1994a, 
1994b, Blom og Listhaug 1988). Allerede Durkheim påpekte hvordan den generelle 
utviklingen fra storfamilie til kjernefamilie fikk konsekvenser i form av at barn til-
brakte stadig mindre tid i en ”fullstendig” familie, noe han mente svekket familiens 
betydning. LePlay studerte på sin side livskvalitet i europeiske arbeiderfamilier gjen-
nom intensive casestudier av hele familier (LaRossa og Wolf 1985, Miller 1986).

Senere teoretiske bidrag fra den sosiologiske tradisjon har fremhevet nære, sosiale 
rammer som viktige kilder til opplevd mening og sammenheng i tilværelsen (Diener, 
Suh, Lucas & Smith 1999, Vandewater og Antonucci 1998, Volling, Notaro og Lar-
sen 1998), hvordan ektefellene innbyrdes påvirker hverandres livskvalitet (Sullivan 
1996, Knudsen 2001, 2005), og hvordan faktorer som skilsmisse og forholdet mellom 
barn og foreldre påvirker livskvaliteten (Rogers og Amato 1997, Antonucci, Akiyama 
og Lansford 1998). Familiens betydning for subjektiv livskvalitet er påvist i mange 
tidligere studier (Blom og Listhaug 1988, Campbell, Converse og Rodgers 1976) ved 
å vise hvordan ulike livsdomener hver for seg bidrar til generell opplevd tilfredshet. 
Tilfredshet med livssfærene ekte-/samboerskap og familieliv forstås her som kom-
ponenter som påvirker individets velferd og opplevelse av livskvaliteten. Livskvalite-
ten fremstår da som en vektet sum av tilfredsheten på de enkelte domener (Glenn og 
Weaver 1988, Veenhoven 1994, 2003). De gjennomgående funn er at kvaliteten på 
familielivet er den viktigste indikatoren på den generelle oppfatningen av livet, og at 
familie og ekteskap gjennomgående kommer ut med de sterkeste effektene på livskva-
litet (Campbell et al. 1976, Campbell 1981, Andrews og Withey 1976). Dette påpeker 



viktigheten av å studere mer komplekse sammenhenger mellom dagens familieliv og 
subjektiv livskvalitet (Blom og Listhaug 1988).

Forskning har også vist hvordan livskvalitet i varierende grad korrelerer med sivil 
status, der gifte gjennomgående er noe mer tilfredse enn ugifte og skilte (Mastekaasa 
et al. 1988, 1994b, Veenhoven 1983, Glenn og Weaver 1978, 1988, Stack 1990, Cra-
mer 1993, Umberson et al. 1996). En rekke studier finner videre at personer som lever 
i ekteskap eller samboerskap har bedre livskvalitet enn personer som er enslige (Mas-
tekaasa 1994a). Også flere norske studier støtter konklusjonen om at nære relasjoner 
og særlig ekteskap/samboerskap er viktig for å forklare subjektiv livskvalitet (Melberg 
2003, Knudsen og Melberg 1999, Knudsen 2001, Knudsen 2005). Forskning på in-
teraksjonen i ekte- og samboerpar indikerer et samsvar i subjektiv livskvalitet mellom 
han og henne i paret, samt at deres felles objektive kår har følger for hvordan de opp-
lever livet (Spitze og Waite 1981, Hayes og Bean 1982, Knudsen og Melberg 1999, 
Melberg 2003a, Melberg 2003b, Knudsen 2001, 2005). I artikkelens analyse testes 
hypotesen om at sentrale sider ved familielivet og kvalitetene på relasjonene mellom barn 
og voksne har innvirkning på foreldrenes livskvalitet.

livskvalitet og betydningen av kjønn
Familier inneholder naturlig en kjønnsdimensjon, og den delen av familieforskning-
en som fokuserer på kjønn og ekteskap har vist hvordan sider av familielivet påvirker 
menn og kvinner på forskjellig vis (Mancini 1979, Melberg 2006, House, Umberson 
og Landis 1988). Samtidig som hans og hennes samliv fremstår som koblet i et sam-
spill mellom materielle levekår og relasjonelle opplevelser, er det grunn til å anta at 
kvinner og menn organiserer, opplever og fortolker hverdagen og samlivet på ulike 
måter. Jessie Bernards (1972) innflytelsesrike tese om at ekteskapet er mer gunstig 
for mannen enn for kvinnen skapte en flere tiår lang faglig debatt om ekteskapets be-
tydning, og har inspirert og mobilisert en rekke analytiske bidrag om familieinstitus-
jonen fra blant annet kvinneforskningen (se Hicks og Platt 1970, Blom og Listhaug 
1988, Wærness 1988). Denne forskningen har i stor grad vært opptatt av å vise hvor-
dan ekteskap og familie har begrenset kvinners mulighet for å øke sin velferd langs 
materielle og sosiale dimensjoner (jf. Allardt 1975, 1998). Analyser har senere vist at 
sammenhengen mellom tilfredshet med ekteskap/familie og global tilfredshet er ster-
kest for kvinnen (Glenn 1975, Glenn og Weaver 1981, 1988, Bradburn 1969, Veenho-
ven 1983).7 De fleste norske studier avkrefter imidlertid signifikante kjønnsforskjeller 
i livskvalitet (Næss og Bergwitz 1991, Blom og Listhaug 1988).

Deler av den internasjonale litteraturen som ser på effekten av familielivets kvali-
teter på både generell tilfredshet og på faktorer som fysisk og psykisk helse gir på sin 
side viktige bidrag til å forstå subjektiv livskvalitet (Vandewater og Antonucci 1998). 
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7 Årsaksforholdene mellom ekte-/samboerskap og psykisk helse er imidlertid komplekse; er 
det faktisk slik at gifte og samboende har bedre psykisk helse enn ugifte, eller er det personer 
med god mental helse som blir gift?
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Kvinnens inntektsgivende arbeid har vist seg å ha positiv betydning for psykisk helse, 
mens forhold som manglende arbeidsdeling i hjemmet mellom henne og han reduse-
rer den positive effekten av hennes inntekt (Ross, Mirowsky og Goldsteen 1990). Det 
finnes i det hele tatt en rekke grunner til å forvente kjønnsforskjeller i opplevelsene av 
nære relasjoner og livskvalitet. Selv om kjønnenes strukturelle posisjon i samfunnet 
er i konstant endring, er det vanlig å anta at menn og kvinner påvirker og opplever 
medmenneskelige forhold forskjellig (Parsons og Shils 1951, Epstein 1988). Kvinner 
forstås tradisjonelt som mer nære og relasjonsorienterte enn menn, som tradisjonelt 
forventes å være mer selvstendige og løsningsorienterte (Barnett, Biener og Baruch 
1987). Samtidig ser vi at kjønnsrollemønsteret er i stadig endring. Uansett gir det 
grunn til å anta at menn og kvinner fortolker sine nære relasjoner på ulike vis, og at hans 
og hennes opplevde liv påvirkes på ulike måter av ulike aspekt ved familielivet. Felles for 
dem begge er imidlertid at deres livskvalitet påvirkes positivt av positive relasjoner til part-
ner og barn og negativt av problematiske forhold til sine familiemedlemmer.

Arbeid-familie balansen og livskvalitet
Andre forskningsretninger har fokusert på privatlivets og familiedomenets innvirk-
ning på generell tilfredshet med livet med utgangspunkt i begrepene ”stress” og ”so-
sial støtte” (Boss, 2002, 2003, Cohen og Willis 1985). Det antas da at sosial støtte 
fra andre nære mennesker både er følelsesmessig og praktisk viktig for å mestre hver-
dagslivet utfordringer og såkalte ”stressfull life events” som sykdom, familiekriser, ar-
beidsledighet og mistrivsel (Mastekaasa 1994b). I det generelt økte forskningsfokuset 
på stress, er ”work-life balance” – balansen mellom arbeid og familie – de siste tiårene 
blitt et sentralt begrep innenfor et viktig og voksende forskningsområde med sentrale 
aktører som Arlie Hochschild (1997) og Richard Sennett (1998). Det å oppleve en 
balanse mellom familie- og arbeidsliv kan beskrives som en situasjon hvor en person 
opplever å ha både et godt og aktivt familieliv og et givende arbeidsliv, uten at den ene 
sfæren innvirker negativt på den andre. En situasjon hvor opplevelsen av tidsmangel og 
høyt stressnivå for å rekke over de to konkurrerende arenaer familie og arbeid har en sann-
synlig negativ innvirkning på livskvaliteten.

Fokuset på den potensielle konflikten mellom arbeid og familie er et relativt nytt 
fenomen som er knyttet til to samfunnsfenomen: kvinnenes yrkesdeltagelse og menns 
ønske om å delta i barneomsorgen og familielivet. Norske mødre har høy yrkesdelta-
gelse sammenlignet med kvinner i andre land, men deltidsandelen er forholdsvis høy 
og mange fulltidsarbeidende vil gjerne jobbe mindre (Kitterød 2007). Mens familier 
der begge foreldre jobber og bidrar i omsorg og husarbeid kan sies å være den poli-
tiske normen for den vellykkede familien (Melberg 2006), bidrar utviklingen som i 
økende grad beskriver arbeidslivet – desentralisering, individualisering, fleksibilitet 
og grenseløshet – til å skjerpe balanseproblemene. Forskningen på området har gjerne 
fokusert på tilpasningsproblemene, først og fremst tidskonfliktene, mellom arbeid og 
familie. Arbeidstiden er en av de faktorer i arbeidslivet som sies å ha størst innflytelse 
på privatlivet og arbeid-familie balansen (Albertsen, Kristensen og Pejtersen 2007). 
Det har festet seg et offentlig bilde av at mange småbarnsforeldre må jobbe mer enn de 



ønsker, og at dette bidrar til et stort tidspress i barnefamiliene (Ellingsæter 2005). Det 
er derfor interessant å undersøke hvilken betydning foreldrenes arbeidstid har for livs-
kvaliteten. I analysen forventes det å være en negativ sammenheng mellom både menns 
og kvinners livskvalitet og egen og partners arbeidsmengde. Videre er det naturlig å anta 
at livskvaliteten påvirkes negativt både av et opplevd krysspress mellom arbeid og familie 
og av et høyt konfliktnivå mellom partnerne.

Data
I artikkelen analyseres data fra ”Undersøkelse av familie- og kjønnsroller” (2002), 
som er samlet inn innenfor International Social Survey Programme (ISSP). Survey-
en tar for seg endringer i familiebildet og tolkningen av livet i par og innen familien. 
Undersøkelsen ble samlet inn av Norsk Gallup Institutt på oppdrag fra Norsk sam-
funnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Undersøkelsen er finansiert av Norges forsk-
ningsråd, mens NSD på et senere tidspunkt har levert dataene til forskerne.8 Den jus-
terte svarprosenten i undersøkelsen var på 60,4%, noe som regnes som akseptabelt i 
postalundersøkelser. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til frafall og representativi-
tet. Frafallet er noe høyere blant menn enn blant kvinner, og lavest svarprosent fin-
nes blant menn i aldersgruppen 18–24 år (39%), mens kvinner mellom 25–44 år har 
høyest svarprosent (68%). Det er størst frafall blant yngre menn og eldre kvinner, noe 
som et vanlig svarmønster i NSDs postalundersøkelser. Utvalget er ikke skjevt i for-
hold til region.

Nettoutvalget kan betraktes som representativt med hensyn til utdannelse når det 
gjelder kvinner, men menn med høyere utdannelse er overrepresentert. Frafallet er vi-
dere høyest blant aldersgrupper med lav deltagelse i arbeidslivet. Under tolkning av 
resultater hvor kjønn inngår i analysene, anbefaler NSD at det gjennomføres analyser 
med og uten vektevariabel. Materialet er derfor vektet i analysene under. Resultatene 
av undersøkelsen bygger på et netto utvalg på 1475 personer. I analysene av ekte- og 
samboerpar med barn under 18 reduseres utvalget til 337 personer.

Variable
Gitt de muligheter som ligger i materialet er variable så langt mulig valgt med utgang-
spunkt i de teoretiske argument presentert foran. Blant disse er spørsmålsbatteriet 
som angår kvaliteten på parrelasjonen og forholdet til egne barn særlig relevant for å 
etterprøve artikkelens hypoteser.9 Fysisk helse, en variabel som ofte har betydning for 
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8 Ingen av de nevnte institusjonene er ansvarlige for analysen eller tolkningen av data som er 
gjort her. 
9 Spørsmålene er inspirert av tilsvarende spørsmål i den amerikanske spørreundersøkelsen 
”National Survey of Families and Households”. Mer informasjon om denne surveyen, både 
mht. databeskrivelse og dokumentasjon kan hentes fra internettsiden http:///www.ssc.wisc.
edu/nsfh.
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livskvalitet, er imidlertid ikke inkludert i surveyen, og savnes derfor i artikkelens ana-
lyser. Følgende variable er inkludert i regresjonsanalysen10:

•		 Livskvalitet	er	avhengig	variabel	i	regresjonen.	Den	spurte	ble	bedt	om	å	ta	stilling	
til; ”Dersom du skulle vurdere livet ditt generelt, hvor lykkelig eller ulykkelig vil 
du si at du er?”. Variabelen er omkodet til å variere mellom 0=fullstendig ulykkelig 
og 6=fullstendig lykkelig.

•		 Alder	måler	i	utgangspunktet	oppgitt	alder	i	år	på	intervjutidspunkt.	Variabelen	
er skalert slik at laveste alderstrinn er gitt verdien 0, som her tilsvarer en alder på 
18 år.

•		 Utdannelse	måler	hvor	mange	år	med	utdanning	ut	over	grunnskolen	responden-
ten har oppgitt å ha. Variabelen har verdi 0 hvis lav utdannelse.

•		 Egen	inntekt	viser	til	hvor	stor	respondentens	egen	brutto	 inntekt	er,	mens	hus-
holdningsinntekt viser til den brutto inntekt som respondenten oppgir på hus-
holdsnivå. Lav verdi (skalert til 0) er uttrykk for lav inntekt.

•		 Antall	barn	måler	det	antall	barn	under	18	år	som	respondenten	sier	han/hun	har.	
Varierer mellom 1 (her gitt verdien 0) og 9 (her gitt verdien 8) barn.

•		 Sivil	status	referer	til	hvorvidt	respondenten	er	gift	eller	samboer	(gitt	verdien	0)	el-
ler ugift (enslige, skilte, enke/enkemenn) (gitt verdien 1).

•		 Inntektsgivende	 arbeid;	her	 er	 registrert	 om	den	 spurte	har	 arbeid,	 eller	 tidlige-
re har hatt inntektsgivende arbeid, eller ikke. Variabelen har verdien 0 hvis ikke, 
1 hvis tidligere, 2=ja, men permisjon, 3= ja.

•		 Arbeidstimer;	 måler	 oppgitt	 arbeidstid	 vanligvis	 per	 uke.	 Varierer	 mellom	 0	
og 90.

•		 Arbeidstimer,	partner;	måler	partners	arbeidstid	vanligvis	per	uke,	slik	responden-
ten oppgir det. Varierer mellom 0 og 92.

•		 Krysspress	jobb-familie	måler	hvorvidt	respondenten	opplever	at	tiden	enten	hjem-
me eller på jobb ikke strekker til på grunn av krav fra den andre arenaen. Lav verdi 
(skalert til 0) på den konstruerte indeksen viser til sterk følelse av krysspress.

•		 Positive	relasjoner	partner	måler	grad	av	støtte	fra	partner;	i	hvor	stor	grad	han/hun	
føler du at vedkommende støtter og bryr seg om seg, og er villig til å lytte til proble-
mer og bekymringer. Variabelen er gitt verdien null dersom det er svart at partner 
ikke gir støtte i det hele tatt, høyere verdi (maksimum 6) dersom partner gir stor 
grad av støtte.

•		 Negative	relasjoner	partner	måler	grad	av	krav	og	kritikk	fra	partner;	at	han/hun	
føler at vedkommende stiller for mange krav, eller er kritisk til en og det en gjør. 
Variabelen varierer mellom 0=ikke i det hele tatt, til 6=stor grad av krav/kritikk.

•		 Uenighet	om	husarbeidet	er	en	variabel	som	måler	konfliktnivå	angående	huslige	
aktiviteter. Der 0=aldri uenigheter (indikerer lavt konfliktnivå), 4=flere ganger i 
uken (indikerer høyt konfliktnivå).

10 Deskriptiv informasjon om variablene er gjengitt i artikkelens appendiks.



•		 Aktiviteter	med	barna	måler	hvor	ofte	den	spurte	oppgir	at	han/hun	gjennomfører	
ulike aktiviteter med barnet/barna; fritidsaktiviteter utenfor hjemmet, leker sam-
men hjemme, snakker fortrolig sammen, og hjelper med lesing eller lekser. Varierer 
fra 0=aldri eller sjelden, til 16=høyt aktivitetsnivå.

•		 Positiv	oppførsel	overfor	barna,	hvor	ofte	han/hun;	roser	barnet/barna,	tillater	at	
barnet/barna er med og setter grenser. Lav verdi viser lav hyppighet, høy verdi viser 
høy hyppighet.

•		 Negativ	oppførsel	overfor	barn,	som	å	rise	eller	smekke	barnet/barna,	og	rope	til	
barnet/barna. Lav verdi indikerer høy hyppighet, høy verdi sjelden/aldri.

Analyse og resultater
For å skape en bakgrunn for mer komplekse sammenhenger mellom familieliv og livs-
kvalitet går vi først inn på fire sider av hans og hennes forhold til ektefelle/samboer, 
nemlig hvorvidt vedkommende støtter, lytter, krever og er kritisk til partneren. Tabell 
1 viser at når det gjelder positive relasjoner i parforholdet, opplever menn i snitt litt 
mer støtte og litt mindre lytting fra sine ektefeller/samboere enn kvinnene. Forskjelle-
ne mellom kjønnene er imidlertid ikke signifikante. Ser vi derimot på negative relasjo-
ner i parforholdet, er det signifikante forskjeller mellom kjønnene. Menn føler i større 
grad enn kvinner at partneren stiller for mange krav og at hun er kritisk mot ham.

Tabell 1. 
Forhold til ektefelle/samboer. Gifte og samboende m/barn under 18 år. N=337. Gjen-
nomsnittsverdier for fire sider av forhold til ektefelle/samboer (1=i stor grad 4= ikke i 
det hele tatt, omvendt for krav og kritisk).

 Menn Kvinner ANOVA
 Gj. snitt St. avvik. Gj. snitt St. avvik. F Sig
Støtter 3,60 0,61 3,70 0,53 2,45 0,11 
Lytter 3,55 0,63 3,47 0,66 1,07 0,30
Krav 2,31 0,80 1,91 0,81 19,85 0,00
Kritikk 2,33 0,79 1,91 0,83 21,69 0,00

Det som videre analyseres er respondentens forhold til egne barn. Tabell 2 viser hvor-
dan foreldre vurderer dette forholdet. Når det gjelder positiv adferd, ser vi at kvinner 
oftere roser barna sine og lar dem få medvirke til grensesetting enn det menn gjør med 
sine barn. Det er imidlertid bare med hensyn til ros av barna at forskjellen mellom 
kjønnene er signifikant. Ser vi på den negativt ladede indikatoren, riser menn barna 
og roper til dem oftere (dog meget sjelden) enn det mødrene gjør, men det er bare for 
rising og smekking at forskjellen mellom kjønnene er signifikant. Som antatt tidligere 
i artikkelen, viser de to første tabellene at menn og kvinner oppfatter sine relasjoner 
til partner og til barn noe ulikt.
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Tabell 2. 
Forhold til barn. Gifte og samboende m/barn under 18 år. N=337. Gjennomsnitts-
verdier for fire typer oppførsel overfor barn (1=ofte, 2=noen ganger, 3=sjelden og 4= 
aldri).

 Menn Kvinner ANOVA
 Gj. snitt St. avvik. Gj. snitt St. avvik. F Sig
Ros 1,23 0,48 1,09 0,34 9,72 0,00 
Medvirkning 2,05 0,58 1,97 0,69 1,35 0,25
Risr 3,66 0,56 3,77 0,44 4,06 0,04
Roper 2,38 0,66 2,40 0,72 0,09 0,77

 
Hensikten med regresjonsanalysen er å etterprøve hvorvidt kvalitetene ved relasjonen 
sammen med tidstypiske sider ved familielivet har betydning for hvordan mødre og 
fedre opplever livet. Analysen er gjennomført som en blokkvis innføring av tre knip-
per uavhengige variable. Den blokkvise regresjonen gjør oss i stand til å se hvilken inn-
virkning ulike grupper av variable har på den avhengige variabelen. Disse er referert 
til som modell 1, 2 og 3 i tabell 3. Subjektiv livskvalitet er gjennomgående avhengig 
variabel. I første regresjonsmodell er bakgrunnsvariablene kjønn, alder, utdannelse, 
inntekt, husholdningsinntekt, antall barn, egen og partners arbeidsmengde, samt de 
spurtes opplevelse av krysspress mellom arbeid og familie inkludert. Den andre blok-
ken (modell 2) omfatter også variable knyttet til forholdet til ektefelle/samboer, samt 
partnernes egen vurdering av konfliktnivået i parforholdet. Den tredje blokken (mo-
dell 3) inkluderer i tillegg variable som måler forholdet til egne barn.

Vi ser av tabell 3 at for både menn og kvinner synker livskvaliteten med alderen. 
I tillegg har husholdningens inntekt signifikant betydning for opplevd liv (dog med 
meget lavt stigningstall). Høy samlet inntekt indikerer høy livskvalitet for begge. For 
menn ser vi overraskende nok en negativ effekt av utdannelse på livskvaliteten, mens 
det å være gift faktisk har en positiv betydning. Han blir interessant nok og påvirket 
av hvor mange timer partneren arbeider. Stor arbeidsbelastning for henne på jobb på-
virker altså livskvaliteten i negativ retning for ham. Kvinner påvirkes ikke på samme 
måte som menn. Interessant nok øker deres livskvalitet signifikant med antall barn. 
Videre er det å ha inntektsgivende jobb viktig for å ha god livskvalitet. Både menns 
og kvinners livskvalitet påvirkes imidlertid tydelig i negativ retning av opplevd kryss-
press, altså en følelse av å ikke strekke til hjemme og på jobb.

For kvinner slår de samme bakgrunnsvariable ut i modell 2 som i modell 1, noe 
som styrker modellen. For menn slår utdannelse, partners arbeidsmengde og kryss-
press fortsatt ut. Ser vi på de inkluderte variablene som måler forholdet til partner, 
er det de positive indikatorene som slår ut på livskvaliteten. Det at partneren støtter, 
bryr seg om og lytter har en positiv innvirkning på både hennes og hans livskvalitet. 
For kvinner er det i tillegg viktig hvor mye uenighet det er om fordelingen av husar-
beid, ved at høy grad av uenighet reduserer livskvaliteten. I den tredje modellen be-



holder flere av variablene fra forrige modell sin forklaringskraft. Partnerens arbeidstid 
og opplevelsen av krysspress påvirker fremdeles menns opplevde liv. Og for kvinnene 
viser modell 3 stor grad av stabilitet. Mange av de samme variablene som slår ut i mo-
dell 2 slår ut her, samtidig som egen inntekt nå påvirker livskvaliteten signifikant. To 
av de tre indikatorene som måler kvaliteten på forholdet til barnet/barna, er også sig-
nifikante for kvinnene. Det å gjøre ulike aktiviteter med og å ha en positiv oppførsel 
overfor barna (rose barna, tillate at de er med og setter grenser), påvirker livskvaliteten 
positivt. For menn er situasjonen noe annerledes. Mens ingen av de positivt ladede va-
riablene har signifikant betydning for deres livskvalitet, har en negativ oppførsel (ri-
ser, smekker eller roper) overfor barna negativ betydning for opplevd liv.

Tabell 3. 
Livskvalitet. Multivariat regresjonsanalyse. Signifikant på *=0,10-nivå, **=0,05-nivå, 
***=0,01-nivå, basert på en-halet test. N=156 for menn, N=181 for kvinner

Modell 1 – bakgrunnsvariabler (inkl. arbeidsmengde og tidspress)
  Menn   Kvinner
 B  Beta t-verdi B beta t-verdi
Konstant 5,07  6,40 3,73  4,94
Alder -0,03** -0,21 -2,22 -0,04*** -0,25 -2,70
Utdannelse -0,04* -0,14 -1,40 -0,01 -0,02 -0,16
Husholdningens inntekt 0,00* 0,23 1,43 0,00*** 0,24 2,61
Egen inntekt 0,00 -0,14 -0,86 0,00 0,07 0,67
Antall barn 0,14 0,10 1,07 0,16** 0,17 1,79
Sivil status 0,31** 0,16 1,71 -0,05 -0,02 -0,26
Inntektsgivende arbeid -0,02 -0,01 -0,11 0,45*** 0,33 2,77
Arbeidstimer 0,00 0,07 0,74 0,00 -0,04 -0,36
Arbeidstimer, partner -0,01* -0,13 -1,35 0,00 -0,02 -0,17
Krysspress jobb – familie 0,41*** 0,34 3,52 0,35*** 0,39 3,14
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Modell 2 – bakgrunnsvariabler + forhold til partner
  Menn   Kvinner
 B Beta t-verdi B beta t-verdi
Konstant 3,48  3,98 2,61  3,12
Alder -0,02 -0,11 -1,20 -0,03*** -0,20 -2,37
Utdannelse -0,04* -0,13 -1,46 0,00 0,01 0,08
Husholdningens inntekt 0,00 0,15 1,04 0,00** 0,19 2,31
Egen inntekt 0,00 -0,07 -0,48 0,00 0,11 1,23
Antall barn 0,06 0,05 0,54 0,18** 0,19 2,21
Sivil status 0,21 0,10 1,23 -0,23 -0,10 -1,26
Inntektsgivende arbeid 0,07 0,04 0,45 0,36*** 0,27 2,49
Arbeidstimer 0,00 0,05 0,55 -0,01 -0,08 -0,95
Arbeidstimer, partner -0,01* -0,14 -1,64 0,00 0,01 0,09
Krysspress jobb – familie 0,31*** 0,26 2,82 0,26*** 0,28 2,46
      
Pos relasjoner partner 0,28*** 0,38 3,93 0,30*** 0,35 3,72
Neg relasjoner partner -0,02 -0,04 -0,40 -0,02 -0,04 -0,38
Uenighet husarbeid -0,05 -0,07 -0,75 -0,12** -0,15 -1,73

Modell 3 – bakgrunnsvariabler + forhold til partner + forhold til barn
  Menn   Kvinner
 B Beta t-verdi B beta t-verdi
Konstant 3,52  3,28 2,01  2,19
Alder -0,02 -0,11 -1,19 -0,02* -0,14 -1,52
Utdannelse -0,03 -0,10 -1,06 -0,01 -0,03 -0,30
Husholdningens inntekt 0,00 0,12 0,81 0,00** 0,18 2,15
Egen inntekt  0,00 -0,07 -0,46 0,00* 0,15 1,64
Antall barn 0,05 0,04 0,41 0,16** 0,16 1,90
Sivil status 0,20 0,10 1,15 -0,18 -0,08 -0,90
Inntektsgivende arbeid 0,08 0,04 0,50 0,33** 0,24 2,16
Arbeidstimer 0,01 0,08 0,83 -0,01 -0,09 -1,09
Arbeidstimer, partner -0,01* -0,14 -1,59 0,00 0,00 0,05
Krysspress jobb – familie 0,33*** 0,28 2,88 0,22** 0,24 2,04
      
Pos relasjoner partner 0,26*** 0,36 3,57 0,28*** 0,34 3,51
Neg relasjoner partner -0,03 -0,05 -0,52 -0,02 -0,03 -0,35
Uenighet husarbeid -0,05 -0,06 -0,69 -0,13** -0,17 -1,89
      
Aktiviteter med barn 0,00 0,01 0,11 0,05** 0,16 1,74
Pos oppførsel barn 0,06 0,06 0,62 0,13* 0,12 1,51
Neg oppførsel barn -0,18* -0,12 -1,42 -0,10 -0,06 -0,67



Modell 1, 2 og 3 – sum
  Menn   Kvinner
 R2 Just. R2 F R2 Just. R2 F
Modell 1 0,23 0,15 2,95 0,22 0,14 2,80
Modell 2 0,38 0,30 4,61 0,39 0,31 4,86
Modell 3 0,40 0,30 3,85 0,42 0,32 4,33

Hvis vi ser på endringene i forklart varians har kvaliteten på forhold til partner stor 
betydning for forklaringen av både kvinners og menns livskvalitet, mens forhold til 
barn styrker modellen kun i begrenset grad. Sammenligning av kjønnene viser et par 
interessante trekk. Generelt er forskjellene ikke så store, men vi ser at når forhold til 
barn inkluderes øker justert R2 for kvinner svakt, mens den for menn er uendret. Re-
lativt sett er altså forholdet til barna viktigere for kvinner enn menn, som påvirkes mer 
av hvordan de har det med sin ektefelle/samboer. Det virker altså som om modell 1 
gir en bedre forklaring på menns livskvalitet enn kvinners, mens de mer relasjonsori-
enterte modell 2 og modell 3 er bedre egnet til å forklare kvinners livskvalitet – både 
når det gjelder forklart varians og antall signifikante sammenhenger.

Diskusjon og konklusjon
Målet med denne artikkelen har vært å vise hvordan foreldres subjektive livskvalitet 
formes av nære relasjoner og av ulike sider ved dagens familieliv i Norge og andre land 
med lignende demografiske og sosiale strukturer. Til tross for store endringer i orga-
nisering og struktur, er familien fremdeles en viktig bærer av tradisjoner for omsorg, 
oppdragelse og sosialisering, og er en sentral velferdsarena for fordeling av materielle 
goder. Selv om den er mer sårbar enn før, danner familiene i sine ulike sammenset-
ninger og hverdagsorganiseringer fremdeles rammen rundt nære relasjoner, seksualliv 
og slektsproduksjon. Til tross for dramatiske endringsprosesser de siste tiårene, er det 
ikke overraskende at ekteskapet og familien fremdeles peker seg ut som de viktigste 
årsakene til generell livskvalitet (Næss 2001). Nettopp betydningen av og kvaliteten 
på den hverdagslige samhandlingen mellom foreldre og barn for foreldrenes opple-
velse av livet var artikkelens tema. Hovedhypotesen presenterte en forestilling om at 
opplevelsen av subjektiv livskvalitet – hvor positivt man vurderer livet – påvirkes både 
av forhold i familiers hverdagsliv og av kvaliteten på familierelasjonene.

Avhengig variabel i denne artikkelen var et ofte anvendt, endimensjonalt survey-
spørsmål – hvor lykkelig personen er i vurderingen av livet sitt på en gitt skala. Her 
er det verdt å påpeke at menneskets opplevelse av livet som godt eller ondt vanske-
lig lar seg fange innenfor rammen av én spørreundersøkelse med et begrenset spørs-
målsbatteri. Valg av variable vil og alltid være skjønnsmessig og avspeile forskerens 
verdier (Næss 2001). Selv om man har som utgangspunkt at det er mulig å måle sub-
jektiv velvære/livskvalitet/tilfredshet (se Diener og Suh 2000), er det imidlertid van-
lig å møte utfordringer knyttet til lav korrelasjon mellom objektive og subjektive for-
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hold, og liten forklaringskraft i variasjoner i livskvalitet (Melberg 2004). Det er vel-
kjent at en lang rekke forhold vil kunne ha betydning for livskvaliteten, eksempelvis 
helse, arbeidsmiljø, personlig økonomi, vennskap, natur og fritid, kjærlighet, nærhet 
og seksualitet (se Mirowsky og Ross 1989, Melberg 2003a, Næss 2001), mens et prak-
tisk analysearbeid alltid begrenses av tilgjengelige data. Denne artikkelen bygger på 
en tanke om at heller enn å foreskrive en oppskrift på det gode liv, kan en kvantitativ 
analyse av denne typen sette søkelys på betydningen av noen sentrale og målbare 
verdier i menneskers liv – som familietilknytning, hverdagsliv, kjærlighet og nærhet.

Med dette utgangspunktet ble begrep som arbeidstid, tidspress, konfliktnivå og 
forholdet mellom partnere og barn introdusert som mulige forklaringer på foreldre-
nes opplevelse av livet. Svaret på artikkelens første forskningsspørsmål, ”Har viktige 
sider ved samtidige familiers hverdagsliv betydning for livskvaliteten?”, er at flere av 
familielivets karakteristika har betydning for enkeltmenneskets opplevelse av livet, og 
at det foregår prosesser i samhandlingen mellom familiemedlemmer som har betyd-
ning for hvor godt den enkelte har det. Både mødres og fedres livskvalitet er påvirket 
av tidstypiske trekk ved dagens familieliv som hans og hennes arbeidsmengde, arbeid-
familie balanse og uenigheter seg imellom. Sammenhengene er imidlertid som forven-
tet ulike for kvinner og menn:

Flertallet av begge kjønn sier at deres relasjoner til partner og barn er overveiende 
positive ved å være preget av kommunikasjon, medbestemmelse og respekt. Mødre og 
fedre forholder seg imidlertid ulikt både til partner og barn, og familie- og hverdags-
livet påvirker og kvinners og menns subjektive livskvalitet på ulike vis. For menn er 
det av betydning å være gift (i det minste i den første modellen i tabell 3), at de har en 
partner som ikke arbeider for mye, men derimot lytter, støtter og bryr seg, samt at de 
selv unngår negativ oppførsel overfor barna sine og opplever å ha en balanse mellom 
oppgaver i arbeid og hjem. Kvinnenes livskvalitet forbedres derimot av å ha eget inn-
tektsgivende arbeid, en husholdning med god økonomi, flere barn som en gjør akti-
viteter og har god dialog med, et forhold til partneren som preges av støtte og kom-
munikasjon, samt få uoverensstemmelser om husarbeidet – slik at en ikke sitter i tids-
klemmen mellom hjem og jobb, og har et harmonisk familieliv.

Analysen over indikerer videre at kvinners livskvalitet på en bedre måte enn menns 
livskvalitet lar seg forklare av hvilken type relasjon man har til partner og barn. Med 
hensyn til artikkelens andre forskningsspørsmål: ”Kan kvaliteter ved familiære re-
lasjoner bidra til å forklare hvorfor noen rapporterer bedre livskvalitet enn andre?”, 
svarer artikkelen at de relasjonelle forklaringer som er introdusert i denne artikkelen 
passer noe bedre på kvinner enn på menn. Forklaringen kan være at kjønnene (som 
antatt i hypotesene) forholder seg på ulike vis til familiemedlemmer, har ulik grad av 
sensitivitet knyttet til nære relasjoner og fortolker betydning av disse forskjellig. Fa-
miliære relasjoner har ikke samme betydning for kvinner og menn.

Artikkelen viser altså på en interessant måte at menns og kvinners subjektive livs-
kvalitet blir påvirket av forhold som ikke nødvendigvis går overens i et parforhold. At 
hun er i arbeid med god inntekt er nemlig en potensiell motsetning til det han ønsker 
seg – nemlig en kvinne som ikke arbeider for mye, og som har overskudd til å støtte og 



bøte på hans opplevelse av tidspress. Videre er arbeid-familie balansen et viktig begrep 
i fortolkningen: Følelsen av krysspress mellom hjem og jobb har tydelig negativ inn-
virkning på både mødre og fedre. Flertallet av kvinnene i dette datamaterialet er enige 
i at ”det er så mye å gjøre hjemme at tiden ofte ikke strekker til”, mens hele fire av ti 
en eller flere ganger de siste tre månedene har opplevd at det har vært vanskelig å over-
holde familieforpliktelser på grunn av at de har brukt for så mye tid på jobben.11 Det 
er betydelig færre menn (fire av ti) som oppgir at tiden ikke strekker til hjemme, men 
hele 70 % føler at de ikke har strukket til hjemme på grunn av jobbforpliktelser.

Det synes med andre ord som om kvinner og menn ikke bare lever ulike liv i hjem 
og på jobb, men at den sosiale konstruksjonen av kjønn skaper kjønnsforskjeller i 
hvordan stress oppleves (jf. Barnett et al. 1987, Melberg 2003a). Tidligere forskning 
viser interessant nok at både menn og kvinner er enige om at mellompersonlige kon-
flikter (derav konflikter og krangler med partner) er den vanligste kilden til stress. 
Mens menn deretter er mest frustrert over jobbrelaterte aspekt (tidsfrister og forfrem-
melser), blir kvinner mer påvirket av mennesker som står dem nær (familie, venner).12 

Artikkelens funn støtter dette synet. Med kvinners permanente inntreden på arbeids-
markedet, vil det å balansere forpliktelser på jobb og hjemme forbli en utfordring som 
ikke bare må løses innenfor parforhold og mellom familiemedlemmer – men som og 
må gripes fatt i politisk og i arbeidslivet. Denne analysen har vist at det er viktig for 
kvinners livskvalitet å ha lønnsarbeid og egen inntekt, noe som støttes av tidligere 
forskning (Mirowsky og Ross 1989).

Hvilken familiepolitikk som er best for barn og foreldre og hva som er en god ba-
lanse mellom morsrolle og yrkesrolle, er tema som bør stå sentralt i den videre politiske 
debatten i de nordiske landene. Også tidligere forskning viser med all tydelighet at vek-
selvirkningen mellom familiene, velferdsstaten og – politikken er viktig (Ellingsæter 
2004, 2005). Tidsmangel, den opplevde trusselen om oppbrudd, prioritering mellom 
arbeid og hjem, fedres rolle og legale bånd mellom familiemedlemmene er alle aktuelle 
tema som bør tas opp i videre forskning. Samtidig som familiestrukturen endres, viser 
samfunnsbildet at behovet for nærhet og kjærlighet er større enn noen gang.

I det hele tatt finner den populære forestillingen om forvitring og detradisjonali-
ering av familien lite støtte i forskningen: Kjærlighetsnormen i vårt samfunn kretser 
fremdeles rundt kjernefamilien. Med kjernefamilien forbindes lykke, følelser, nærhet, 
seksualitet, økonomisk sikkerhet og trygg alderdom. Innholdet i begrepet ”kjernefa-
milie” har imidlertid endret innhold; fra å være en forestilling om mor, far og to-tre 
barn forent i varig lykke, rommer ”familier” i dag en broket samling av mennesker, 
bånd og tradisjoner. Familierammen er kanskje ikke lenger en ”Haven in a heartless 
world” – et vern mot en hjerteløs verden – som Lasch (1977) en gang sa, men hel-
ler ønsket base for fellesskap og trygghet med innlagt usikkerhetsmoment. Beck og 
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11 Studien som disse resultatene referer til, er utført ved Pennsylvania State University (se Psy-
chology Today 17. august 2005, http://cms.psycholgytoday.com). 
12 Tallene er ikke gjengitt i tabell under analysedel, men referer til frekvensfordelinger av sen-
trale variable.
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Beck-Gernsheim (1995) ser tumultene i familielivet mot et bakteppe av en verden i 
rask endring. Tidligere regler, normer og retningslinjer for samliv er avtradisjonali-
sert, og tradisjoner som tidligere regulerte seksuell utfoldelse, par- og familiedannelse, 
er oppløst. Ekteskapets normer er endret fra økonomi og plikt til valg og frihet. Resul-
tat er at relasjoner i dag inngår i ”en sirkel av kjærlighet, håp og skuffelse”, som Gid-
dens (2001: 179) uttrykker det. Skilsmissetall og oppbruddsstemning til tross, tallet 
på gjengifte er høyt. Dette kan fortolkes som en indikasjon på hvor viktig vi opplever 
familien som ramme rundt opplevd liv.13 Familien som sosial institusjon oppløses da 
ikke, men omstruktureres kontinuerlig.
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Appendiks 
Deskriptiv informasjon om variablene.

 N Min. Max. Mean Std. Dev.
lykkelig 326 2 6 4,46 0,827
alderreg 329 6,00 41,00 19,8051 6,14881
aarutd 317 0 14 4,37 2,652 
hhinnt 313 50 8010 627,36 559,129 
innekt 311 3 2000 297,68 210,498
antbarn 329 1,00 8,00 1,4098 0,70982
sivilstatus 329 0 1 0,79 0,411
inntarb2 329 0,00 3,00 2,7489 0,62746
arbtimer 315 1 90 37,40 12,565
parbtime 309 8 84 37,71 10,048
tidspres 323 -2,79907 1,79395 -0,1852943 0,90299886
pospartner 327 1,00 6,00 5,1627 1,12994
negpartner 325 0,00 6,00 2,1970 1,48775
uenighus 309 0 4 1,5 1,071
barnakt 305 3,00 16,00 11,3373 2,72104
posoppfb 323 0,00 5,00 1,1603 0,84211
negoppfb 322 0,00 3,00 0,5737 0,59611
Valid N (listwise) 223
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