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Sammendrag 

I denne oppgaven analyseres data fra tidsbruksundersøkelsen 2000/2001 for å undersøke om 

det å ha barn har ulik betydning for fritiden til menn og kvinner. Fritid er et viktig 

velferdsgode, og lik fordeling av fritid er ansett som et viktig prinsipp for likestilling mellom 

menn og kvinner. Det bør derfor studeres empirisk, på lik linje med fordeling av arbeid. 

Kjønnsforskjeller i betalt og ubetalt arbeid er likevel mer studert, og vi vet lite om hvordan det 

å ha barn påvirker fritiden til menn og kvinner i Norge.

Fritid er èn av fem hovedtyper tidsbruk og omfatter tid brukt til ulike fritidsaktiviteter. 

Lineære regresjonsanalyser med samspillsledd for 'kjønn' og 'yngste barns alder' vil være de 

viktigste indikatorene på hvorvidt det er kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn. Det 

er gjort regresjonsanalyser med og uten kontrollvariabler for to analyseutvalg, der det første 

omfatter gifte/samboende menn og kvinner i alderen 20-58 år. Analyseutvalg 2 består av 

mødre og fedre i par der begge arbeider fulltid. Det har vært argumentert for at en bedre og 

mer kreativ utnyttelse av tidsbruksundersøkelsens datamateriale gjør det mulig å si noe om 

kvalitative aspekter ved fritid. Få studier har analysert flere dimensjoner ved fritid i 

sammenheng. For et mer nyansert bilde av fritid vil jeg i analysene skille mellom fritid på 

hverdager og i helger. I tillegg har jeg undersøkt hvorvidt det er kjønnsforskjeller i fritid uten 

samvær med barn (voksenfritid), fritid utenfor hjemmet og voksenfritid i og utenfor hjemmet.

Ett av mine hovedfunn er at det ikke er noen kjønnsforskjeller i fritid som følge av å 

ha barn blant menn og kvinner i parforhold. Det å ha små barn reduserer både menns og 

kvinners fritid med omlag 1 time per dag, sammenlignet med personer uten barn. Det er 

imidlertid forskjeller i hvordan menn og kvinner organiserer sin fritid i løpet av uka. Jeg 

finner at det å ha små barn har større negativ betydning for menns fritid på hverdager, mens 

det å ha  små og mellomstore barn reduserer kvinners fritid mer enn menns i helgene. 

I par der begge arbeider fulltid, finner jeg en fritidskløft til fordel for menn på 40 

minutter per dag. Etter alderen på barna viser det seg imidlertid at mødre og fedre med små 

barn deler fritiden omtrent likt, mens fedre med barn eldre enn 6 år bruker over 1 time mer til 

fritidsaktiviteter per dag enn tilsvarende gruppe av mødre. I tillegg viser jeg at i hushold med 

yngste barn i alderen 7-12 år, har mødre 9 timer og 20 minutter mindre voksenfritid (fritid 

uten samvær med barn) per uke. Det viser seg dessuten å være spesielt store kjønnsforskjeller 
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i voksenfritid utenfor hjemmet, der godt under halvparten av kvinners fritid utenfor hjemmet 

er voksenfritid. 

Kvalitative studier av kjønn og fritid impliserer at det å ha barn begrenser kvinners 

fritid mer enn menns. Kvinners fritid er ansett som sosialt konstruert gjennom ideologiske 

imperativer og sosiale forventinger knyttet til det kvinnelige, det moderlige og det familiære. 

Det hevdes at kvinners fritid er «constrained by an ethic of care». Kjønnede perspektiver på 

menn og maskulinitet, er på sin side sjeldent belyst innen forskning på kjønn og fritid. 

Ettersom menn i økende grad forventes å være delaktig i barnas liv, og de kjønnede 

strukturene er i ferd med å endres, vil det være behov for et større fokus på begrensninger på 

menns fritid. Mine funn gir særlig sterke indikasjoner på at menn gir opp mye tid til 

fritidsaktiviteter når de har små barn. Til tross for relativt store kjønnsforskjeller i fritid for 

fulltidsarbeidende mødre og fedre, er fritiden likt fordelt mellom kjønnene når barna er små. 

Teorier om den nye farsrollen og en endret maskulinitetsforståelse vil bidra til å belyse 

hvorfor det å ha barn også kan virke begrensende på menns fritid. Nye forventninger til 

farsrollen er oppstått, blant annet i kjølvannet av innføringen av fedrekvoten. I tillegg er 

forsørgermentaliteten fremdeles sterkt inkorporert i menns selvforståelse. Forpliktelser både 

på jobb og i familien vil dermed være av betydning for menns fritid. 

Regjerende kjønnsideologier og kjønnsrolleforventninger kan på den andre siden bidra 

til å forklare hvorfor det er store kjønnsforskjeller i fritid blant fulltidsarbeidende fedre og 

mødre med eldre barn i husholdet. Det kan synes som kvinnens rolle som familiens 

hovedorganisator begrenser hennes fritid. Fulltidsarbeidende kvinner med barn kan finne det 

mindre sosialt akseptert å bruke tid til individuelle fritidsaktiviteter enn menn, da det 

forventes at kvinner har hovedansvaret for hus, hjem og barn. Det at fulltidsarbeidende mødre 

bruker betydelig mer av fritiden sin i samvær med barn enn menn, kan på den andre siden, 

henge sammen med at kvinner har sterkere preferanser for å bruke tid med barn. Kvinner kan 

sies å være 'familieorienterte' i stor grad. Mye tyder på at «myten om den selvoppofrende 

mor» fremdeles står ved lag i noen grad, mens «myten om den individualistiske far» er 

utdatert. De samme analysene av den nyeste tidsbruksundersøkelsen fra 2010 vil kunne 

avsløre om utvalget av småbarnsfedre var en selektert gruppe med «nye familieorienterte 

menn» i 2000, eller om det fremdeles foreligger store kjønnsforskjeller i fritid blant 

fulltidsarbeidende foreldre med eldre barn.
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Forord

Jeg vil rette en stor takk til mine foreldre som uten å vite det selv har inspirert meg til å skrive 

denne oppgaven. Uten dere ville ikke motivasjonen vært like stor for å avkrefte eller bekrefte 

myten om den selvoppofrende mor og den individualistiske far. Takk til pappa som har ofret 
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struktur og drøfting. Min andre veileder, Hege Kitterød, fortjener en stor takk for sine 
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Takk for hjelp til spissing av problemstilling og diskusjoner om fritid og barn. 

Til slutt vil jeg uttrykke min lettelse over å ha tilhørt et faglig og sosialt miljø i fjerde 

etasje på Harriet Holters hus. Takk til medstudenter for kake- og quizfredag, og for god støtte 

og oppmuntring under hele prosessen. 
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1.0 Innledning 

Retten til fritid har som følge av industrialiseringen blitt en kampsak for arbeiderbevegelsen, 

og  etterhvert  fått  status  som  et  viktig  velferdsgode.  Fritid  er  ansett  som  viktig  for 

livskvaliteten og forbindes gjerne med lystbetonthet, selvutvikling, rekreasjon og avkopling 

(Parker 1976:41; Zuzanek 2006:188). Det er den tiden av døgnet vi har mulighet for å hente 

oss inn og lade batteriene. Tidsbruksforskningen har dog hatt mindre fokus på fritid enn på 

fordeling av betalt og ubetalt arbeid. Likevel viser tidsbruksundersøkelsene i Norge fra 1971 

og  fram  til  i  dag  at  vi  bruker  mindre  tid  til  husholds-  og  inntektsarbeid  og  mer  tid  til 

fritidsaktiviteter. I 2000 brukte vi i gjennomsnitt 6 ½ time til fritidsaktiviteter per dag; en 

økning på 1 ¼ time siden 1971 (Vaage 2000). Økningen gjelder for både kvinner og menn i 

alle aldersgrupper. Norge viser seg dessuten å være det landet hvor befolkningen har mest 

fritid, og hvor kjønnsforskjellene er minst (OECD 2009).

Noen grupper av befolkningen har imidlertid mindre fritid enn andre. Dette gjelder 

særlig  personer  med  små  barn  i  husholdningen  (Bø  m.fl.  2008).  Det  å  få  barn  fører  til 

drastiske  endringer  i  tidsbruk  for  både  mor  og  far.  Ansvar  og  forpliktelser  i  forhold  til 

oppfostring og oppdragelse av barna begrenser tiden til individuelle fritidsaktiviteter. Det å ha 

barn  legger  særlig  sterke  føringer  på  hvordan  tiden  fordeles  mellom  ulike  gjøremål  for 

kvinner (Bø m.fl. 2008). Likhet i fritid er i følge Nancy Fraser (1997) ett av sju normative 

prinsipper for rettferdighet mellom kvinner og menn, og bør derfor analyseres empirisk på 

samme måte som fordelingen av arbeid (Kitterød 2000).  

Forskning på kjønn og fritid er i stor grad dominert av feministisk fritidsforskning som 

har søkt å forklare hvorfor kvinner har mindre fritid enn menn. Et dominerende perspektiv er 

at kvinner er mer tilbøyelig til å «gi opp» tid til individuelle fritidsaktiviteter for å ta vare på 

og være sammen med barn og familie. Kvinner er «constrained by an ethic of care», hevdes 

det (Deem 1986; Bialeschi og Michener 1994; Haworth og Lewis 2005). Andre hevder at 

feministisk fritidsforskning er «grodd fast» i bestemte forestillinger om hvordan kvinner er 

underordnet  menn,  og  at  slike  teoretiske  perspektiver  unnlater  å  ta  samfunnsstrukturelle 

endringer og variasjon i betraktning (Rojek 1997). Det har skjedd store endringer i forståelsen 

av maskulinitet, og farsrollen har fått et nytt innhold. Samtidig vet vi at Norge beveger seg 

mot  et  stadig  mer  likestilt  samfunn.  Forståelsen  av  kvinne  og  mor  som  underordnet 
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patriarkalske strukturer er ikke nødvendigvis like aktuell i dagens egalitære velferds-Norge. I 

denne oppgaven vil jeg analysere data fra tidsbruksundersøkelsen 2000/2001 for å besvare 

følgende problemstilling:

Har det å ha barn ulik betydning for fritiden til kvinner og menn?

1.1 Bakgrunn  

Det  er  gjort  få  systematiske  analyser  av  kjønnsforskjeller  i  fritid  i  Norge,  mens 

fritidsforskningen  har  slått  større  rot  internasjonalt.  Flere  internasjonale 

tidsbruksundersøkelser dokumenterer en fritidskløft på omlag 30 minutter per dag til fordel 

for  menn  (Mattingly  og  Bianchi  2003;  Sayer  2005),  og  mange  finner  at  det  å  ha  barn 

begrenser kvinners fritid mer enn menns (Beblo 1999; Bittman og Wajcman 2000; Mattingly 

og Bianchi 2003; Milkie, Raley og Bianchi 2009). En av pionerene innenfor den kvalitative 

tidsbruksforskningen,  Arlie  Hochschild,  hevdet  at  kvinners  økte  deltakelse  på 

arbeidsmarkedet fører til at de oftere må jobbe «doble skift» slik at de ender opp med mindre 

fritid enn menn (Hochschild 1989). Hochschilds studie baserte seg imidlertid på et selektert 

utvalg  amerikanske  menn og kvinner  med  usedvanlig  lang arbeidstid.  Hvor mye  tid  man 

bruker til inntektsarbeid har vist seg å være avgjørende for hvorvidt det er kjønnsforskjeller i 

fritid som følge av å ha barn.  

Gjennomsnittet av norske kvinners og menns tid brukt til fritidsaktiviteter er i følge 

tidsbruksundersøkelsen  omtrent  lik  (Vaage  2000).  Blekesaunes  analyser  av  den  norske 

tidsbrukundersøkelsen 1990/91 viste dessuten ingen signifikante kjønnsforskjeller i fritid som 

følge av å ha barn for gifte/samboende menn og kvinner (Blekesane 2000). I en annen studie 

påviste Kitterød (2000) at i foreldrepar med to fulle jobber, hadde fedre 30 minutter mer fritid 

per dag enn mødre. I tillegg fant Kitterød indikasjoner på at mødres fritid er av lavere kvalitet 

enn fedres. Tidsbruksundersøkelser tilrettelegger for informasjon om samvær, oppholdssted, 

biaktiviteter og antall og varighet på aktivitetene, og gjør det dermed mulig å analysere ulike 

dimensjoner  ved  tidsbruken  i  sammenheng.  Flere  studier  som  har  benyttet  seg  av  disse 

tilleggopplysningene har funnet indikasjoner på at kvinners fritid er mindre rendyrket og av 

lavere kvalitet enn menns. For eksempel har det blitt funnet at kvinners fritid oftere er utført i  

samvær med barna, hver fritidsepisode har kortere varighet og fritiden er oftere avbrutt av 

andre gjøremål (Kitterød 2000; Bittman og Wajcman 2000; Mattingly og Bianchi 2003).
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Det er utvilsomt store samfunnskontekstuelle forskjeller mellom Norge og andre land, 

hvor fritidsforskningen har større tyngde. Kitterøds (2000) og Blekesaunes (2000) analyser er 

dessuten basert på tidsbruksunderøkelsens datamateriale fra 1990/91. Mitt største bidrag på 

feltet  vil derfor være å belyse kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn i en annen 

kontekst og for en annen tid. 

1.2 Samfunnsendring og -kontekst

Utover  1990-tallet  kom  det  nye  familiepolitiske  reformer  som utvidet  foreldrepermisjon, 

fedrekvote  og  kontantstøtte.  Barnehageutbyggingen  og  den  kvinnelige  yrkesdeltakelsen 

fortsatte å øke og befolkningen har generelt fått bedre økonomi. Alle disse faktorene kan ha 

betydning for hvor mye fritid vi har, og i hvilken grad det å ha barn påvirker denne tiden.

Den Nordiske velferdsmodellen  omtales  ofte  som «arbeid-familievennlig»  ettersom 

mange  av  velferdsordningene  har  som  formål  å  tilrettelegge  for  at  foreldre  skal  kunne 

kombinere arbeid og familie. Ordningene sikter i tillegg mot å bidra til økt kjønnslikestilling 

og omfatter reguleringer for både kvinner, menn og barn. De store endringene i tidsbruk siden 

1970-tallet  må  sees  i  sammenheng  med  økt  satsing  på  likestillingspolitikk  og  arbeid-

familievennlige  velferdsreformer.  Parallelt  med  –  og  muligens  som følge  av  –  dette  har 

holdningene  og  normene  om hva som er  kulturelt  akseptert  endret  seg.  Det  tradisjonelle 

kjønnsrollemønsteret er i ferd med å endres; flere kvinner er i inntektsgivende arbeid og menn 

bruker mer tid til barneomsorg. Både norm- og strukturendringer har bidratt til en endring i 

holdninger om og praksis av fars- og morsrollen.

I  løpet  av 90-tallet  skjedde det  altså  store  endringer  i  både  holdninger  og praksis 

knyttet til farsrollen, blant annet som en følge av innføringen av «fedrekvoten». Samtidig som 

den totale foreldrepermisjonen ble utvidet til 42 (alternativt 52) uker i 1993, ble fedrekvoten 

innført  og  innebar  fire  uker  permisjonstid  øremerket  for  far  (Brandth  og  Kvande  2001). 

Begrunnelsen for fedres rett til permisjon var et ønske om å styrke forholdet mellom fedre og 

barn, i tillegg til at det skulle bidra til økt likestilling mellom småbarnsforeldre. Fedrekvoten 

har vist seg å være en suksess da det store flertall av fedre benytter seg av ordningen i større 

eller mindre grad (Brandth og Kvande 2001).

Undersøkelser har vist at mange menn gir uttrykk for at familien er viktig for mening 

og identitet (Holter og Aarseth 1993; Björnberg 1998; Brandth og Kvande 2003). Det å være 
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nærværende fedre er for mange viktigere enn å leve opp til den tradisjonelle forsørgerrollen 

(Holter og Aarseth 1993). Dette viser en tendens til at menn har blitt mer familieorienterte, og 

at det har skjedd en endring i maskulinitetsforståelsen. Endringer i maskulinitetsforståelsen 

påvirker igjen menns forståelse av seg selv som menn, fedre og partnere (Cooper 2002). Det 

hevdes å ha skjedd en «familisering» av fedre (Leira 2003), og det kan sies at det er blitt en 

allment  kulturelt  akseptert  norm om «en  ny  familieorientert  mann»  (Brandth  og  Kvande 

2003).

På samme måte som det har skjedd en familisering av farsrollen, kan det sies å ha 

skjedd  en  modernisering av  morsrollen  (Leira  2003).  De største  endringene  i  morsrollen 

skjedde  imidlertid  på  1970-tallet  med  kvinners  inntog  på  arbeidsmarkedet  (Vaage  2000). 

Offentlig barnetilsyn som barnehager, skolefritidsordninger og utvidet obligatorisk skolegang 

ble etter hvert mer og mer vanlig og gjorde det lettere for kvinner og delta i yrkeslivet. Utover 

90-tallet ble det full satsing på barnehageutbyggingen, og i 2000 hadde 60 prosent  barn i 

alderen 1-5 år barnehageplass (SSB 2010). Tilbudet om barnehageplass var likevel dårlig i 

skandinavisk sammenheng, og Norge hadde flest deltidsmødre blant mødre med barn under 

skolealder  på  slutten  av  90-tallet  (Leira  2003).  I  dag  vet  vi  at  kvinner  og  menn  deler 

hjemmearbeidet,  og  særlig  omsorgsarbeidet,  likere  seg  i  mellom  (Vaage  2000). 

Toførsørgermodellen  har  blitt  vanligere,  men  samtidig  vet  vi  at  kvinner,  og  særlig 

småbarnsmødre, jobber deltid i mye større grad enn menn (Bø m.fl. 2008).

1.3 Mer fritid – bedre levekår 

Fritiden  har  økt  for  alle  lag  av befolkningen  siden den første  tidsbruksundersøkelsen  ble 

gjennomført  i  Norge i  1970/71 (Vaage 2000).  Vi bruker stadig mer penger  på kultur-  og 

fritidsaktiviteter,  og  dette  må  sees  i  sammenheng  med  «det  moderne  menneske  hvor 

selvrealisering  og  kvalitet  i  tidsbruk  er  viktig»  (Brusdal  og  Frønes  2003:471). 

Velstandsutviklingen har gjort det mulig for oss å kjøpe varer og tjenester som korter ned på 

den forpliktende tiden, slik at vi har mer tid til  meningsfulle fritidsaktiviteter.  Søken etter 

opplevelse,  kvalitet  og nytelse har skapt en ny forbrukerkultur som for alvor skjøt fart på 

begynnelsen  av  1990-tallet,  da  den  norske  økonomien  opplevde  en  sterk  høykonjunktur 

(Brusdal og Frønes 2003). Jakten på «det gode liv» handler om å ha en meningsfull fritid i 

tillegg til jobb og familie, og i de skandinaviske velferdsstatene er det mulig å oppnå «det 
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gode liv» selv om man ikke arbeider fulltid (Birkelund og Petersen 2003:134).

Til tross for at vi har mer tid til fritidsaktiviteter enn noen gang, er mangel på tid et  

dominerende  tema  i  den  norske  samfunnsdebatten.  Tiden  betegnes  som en  knapphet,  og 

tidsklemma har blitt et populært begrep (Brusdal og Frønes 2003). Å få tiden til å strekke til 

handler om planlegging og koordinering av familielivet, og fordeling av tiden mellom mor og 

far er ikke sjelden en kilde til konflikt (Ellingsæter 2005). Tidsklemma oppleves for mange 

som et reelt problem, spesielt for fulltidsarbeidende småbarnsforeldre.

Hvordan par fordeler fritiden seg i mellom når de får barn er viktig i både et velferds- 

og et likestillingsperspektiv. Ettersom fritid forbindes med livskvalitet, kan det også sees på 

som et fordelingsgode. Samlivsekspert Solveig Vennesland anbefaler par som skal ha barn å 

sette opp en liste over hva de ønsker å få til på jobb og på fritiden – før de får barn (VG 

16.01.2006). For å unngå konflikt i parforhold og dårlig samvittighet på grunn av tidsklemma, 

bør altså fritiden fordeles likt, i følge flere samlivseksperter.

Sørg for å finne ut eksakt antall fritimer dere har, og del på to. Dette kan høres vel strengt 
ut til å begynne med, men det er noe med å få inn en bevissthet på at tid; egentid, fellestid,  
er noe dyrebart som begge må få nyte godt av. Før liste og heng den opp på kjøleskapet, så 
ser du - og han - med egne øyne hva dere er berettiget til (Adresseavisen 18.02.2006).

1.4 Myten om den selvoppofrende mor og den individualistiske far 

Tidsbruksforskningen  i  vestlige  land  viser  ingen  tvil:  menn  bruker  langt  mer  tid  til 

inntektsarbeid enn kvinner, og kvinner bruker betydelige mer tid til familiearbeid enn menn. 

Teoriene  utviklet  i  kjølvannet  av  dette  impliserer  at  kvinner  og  mødre  i  større  grad  er 

familieorienterte,  mens menn er karriere- og selvrealiseringsorienterte. Det har videre vært 

antydet at kvinners tilbøyelighet til å bruke tid til individuelle fritidsaktiviteter er langt lavere 

enn menns,  da hus,  barn og familie  stiller  krav til  kvinners  stadige tilstedeværelse.  Flere 

studier  har  implisert  at  det  tradisjonelle  kjønnsrollemønsteret  indikerer  et  skille  mellom 

kvinners og menns tilbøyelighet til  å bruke tid på seg selv og stille opp for andres behov 

(Deem 1986; Bialeschi og Michener 1994; Haworth og Lewis 2005). Dette har i mer eller 

mindre grad bidratt til å skissere et stereotypisk bilde av mor som selvoppofrende og far som 

individualistisk. Hvorvidt dette er en generell oppfatning eller noe som har utspunnet seg i 

min  subjektive  virkelighetsoppfatning,  er  usikkert.  Uansett,  ønsket  om  å  avkrefte  eller 
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bekrefte  denne «myten» har vært en pådriver i  arbeidet  med denne oppgaven,  og jeg har 

følgelig valgt å kalle oppgaven «myten om den selvoppofrende mor og den individualistiske 

far». 

1.5 Datamaterialet  og analyseplan

For  å  besvare  problemstillingen  vil  jeg  gjøre  analyser  av  datamaterialet  til 

tidsbruksundersøkelsen1.  Den  nyeste  tidsbruksundersøkelsen  ble  gjennomført  av  Statistisk 

Sentralbyrå i 2010, men disse dataene vil ikke frigis før årsskifte 2011/2012. Jeg vil derfor 

bruke de nyeste tilgjengelige dataene fra 2000/2001.

Datamaterialet  ble  samlet  inn  ved  hjelp  av  spørreskjema  og  tidsdagbøker.  I 

spørreskjemaet ga de uttrukne personene bakgrunnsinformasjon om seg selv og sitt hushold til 

bruk ved analysen av tidsdagbøkene. I dagbøkene ble det med 10 minutters intervaller i løpet 

av  to  døgn  ført  inn  informasjon  om  hvilke  hoved-  og  eventuelle  tilleggsaktiviteter  man 

utførte. I tillegg førte man inn hvor aktiviteten ble utført og hvem man var sammen med. 

Informasjonen fra dagbøkene ble så kodet etter  en liste på 176 aktiviteter,  fordelt  på fem 

hovedkategorier av tidsbruk; inntektsarbeid, husholdsarbeid, utdanning, personlige gjøremål 

og fritid. Deltakerne i undersøkelsen førte dagbok for to døgn hver, slik at analyseenheten er 

dagboksdager, ikke  personer.  

Min viktigste avhengige variabel er 'fritid',  som viser antall  minutter med fritid per 

dag. For å finne ut om det å ha barn har ulik betydning for menns og kvinners fritid, vil jeg 

ved bruk av lineære regresjonsanalyser teste for samspillseffekter mellom kjønn og yngste 

barns  alder.  I  tillegg  vil  jeg  kontrollere  for  en  rekke  sosiodemografiske  og  -økonomiske 

variabler i multivariate regresjonsmodeller. Jeg har definert to analyseutvalg som på hver sin 

måte vil belyse problemstillingen, og som vil presenteres i hvert sitt analysekapittel. I kapittel 

6 vil jeg se på «alle» gifte/samboende menn og kvinner i alderen 20-58 år, mens jeg i kapittel  

7 vil se på mødre og fedre i par der begge jobber fulltid. Analyseutvalg 1 består av 3086 

dagboksdager, mens analyseutvalg 2 består av 783 dagboksdager. For  et  mer  nyansert  bilde 

av fritid vil jeg i kapittel 6 skille mellom fritid på hverdager og i helger i analysene, mens jeg i 

1 De data som er benyttet her er hentet fra Statistisk sentralbyrå sin "Tidsbruksundersøkelsen 2000/01, 
personfil".. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste (NSD). Verken Statistisk sentralbyrå eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller 
de tolkninger som er gjort her.
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kapittel  7  vil  undersøke  hvorvidt  det  er  kjønnsforskjeller  i  fritid  uten  samvær  med  barn 

(voksenfritid), fritid utenfor hjemmet og voksenfritid i og utenfor hjemmet.

1.6 Oppgavens struktur 

Det er rettet en del innvendinger mot tidsbruksundersøkelsen som datamateriale, særlig blant 

feministiske  forskere.  Det  er  imidlertid  gjort  forsøk  på  å  imøtegå  denne  kritikken  ved  å 

forbedre  og  videreutvikle  analyser  av  tidsbruksundersøkelsen,  blant  annet  ved  å  se  flere 

dimensjoner  ved  tidsbruken  i  sammenheng.  For  en  bedre  forståelse  av  tidligere 

forskningsfunn  og  teoretiske  perspektiver,  vil  det  være  nyttig  å  redegjøre  for 

tidsbruksundersøkelsens  muligheter  og  begrensninger.  I  kapittel  2  vil  jeg  derfor  drøfte 

kompleksiteten i tidsbruksundersøkelsen som datamateriale.

Det har vært gjennomført tidsbruksundersøkelser i Norge hvert tiende år siden 1971. I 

kapittel  3 vil jeg  starte med å gi et generelt  overblikk over nordmenns tidsbruk over tid, 

basert  på  tidsbruksundersøkelsene  fra  1971-2000.  Videre  vil  jeg  redegjøre  for  tidligere 

forskningsfunn, både fra Norge og andre land.

Forskning  på  kjønn  og  fritid  er  dominert  av  feministiske  perspektiver,  og  det  er 

følgelig generert en del teorier som handler om å forklare hvorfor kvinners fritid er begrenset 

av «the ethic of care». I kapittel 4 vil jeg presentere disse teoretiske perspektivene. Først vil 

jeg imidlertid gjøre rede for sentrale arbeidsdelingsteorier som jeg anser som relevante i dette 

henseende. Videre vil jeg innlemme perspektiver som kan bidra til å forklare begrensninger 

på menns fritid. Hakims (2006) preferanseteori og perspektiver på ulike livstilstilpasninger vil 

være nok en tilnærming for en bedre forståelse av kjønnsforskjeller i fritid. Avslutningsvis vil 

jeg, på bakgrunn av de foregående kapitlene, oppsummere og utlede hypoteser som vil testes i 

analysekapittel 6 og 7. 

I kapittel 5 vil jeg gjøre rede for metodiske valg, analyseteknikker og begrensninger 

ved  datamaterialet.  Til  slutt  vil  en  mer  detaljert  strategi  for  analysekapitlene  presenteres. 

Analysekapitlene 6 og 7 vil være både deskriptive og analytiske, og funnene vil presenteres i 

figurer og tabeller. Funnene vil relateres og diskuteres i forhold til tidligere forskning, og jeg 

vil  komme  med  foreløpige  tolkninger  underveis.  Funnene  vil  deretter  diskuteres  i 

diskusjonskapittel 8, i lys av de teoretiske perspektivene i kapittel 4.
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2.0 Hvorfor tidsbruksundersøkelsen? 

Noe av det som skiller tidsbruksundersøkelsen, basert på dagbøker fra andre undersøkelser av 

tidsbruk, er at det ikke er informantene selv som klassifiserer aktivitetene, men de som koder 

undersøkelsen  i  etterkant.  Dette  åpner  for  muligheten  til  å  sammenligne  ulike  gruppers 

tidsbruk- mellom land og over tid. Slike undersøkelser gir et bredt bilde av folks tidsbruk, og 

er et unikt redskap for å kartlegge folks tidsbruksmønster i en hverdagskontekst (Zuzanek 

2006). Tidsbruk som måles gjennom generelle intervjuspørsmål fører ofte til at mengden fritid 

underrapporteres, mens tiden til yrkes- og husarbeid overrapporteres (Kitterød 2003). Under- 

eller  overrapportering,  unngås  i  tidsbruksundersøkelser  ettersom  alle  aktivitetene  skal 

summere til 24 timer i døgnet. Omlag 30 år med forskning har vist at tidsbruksundersøkelsene 

gir den høyeste reliabiliteten og validiteten i å måle tid brukt til alle dagligdagse aktiviteter, 

og slike undersøkelser er nå i bruk over hele verden (Bittman og Wajcman 2000).

2.1 Hva er fritid? 

Hvilke type  aktiviteter  som kvalifiseres  som fritid  vil  variere  fra person til  person og fra 

situasjon til situasjon, og fritid kan derfor sies å være aktiviteter som oppfyller bestemte krav 

basert på subjektive holdninger og preferanser. Kvalitative undersøkelser har likevel kommet 

fram til en rekke kjennetegn som ofte forbindes med fritiden. Dette innebærer blant annet 

hvile, avkopling, underholdning og selvrealisering (Meyersohn 1972), i tillegg til følelsen av 

lystbetonthet og frihet (Parker 1976:141). Norsk Samfunnsleksikon definerer fritid som

...den tida en disponerer  til  fritt  valg av aktiviteter  uten  å være bundet  av fysiologisk, 
økonomisk  eller  sosial  tvang.  Fritida  er  dermed  relativt  uforpliktet  (Norsk 
Samfunnsleksikon 1993: 133).

Denne definisjonen kan sees i sammenheng med det Stanley Parker kaller tidsdimensjonen av 

fritidsbegrepet,  og  skiller  seg  fra  aktivitetsdimensjonen som i  større  grad  handler  om de 

kvalitative opplevelsene knyttet til aktiviteter (Parker 1976:18). Tidsdimensjonen avgrenser 

fritid  som  den  tiden  av  døgnets  24  timer  som  ikke  går  med  til  arbeid,  søvn  og  andre 

nødvendigheter. Fritid er med andre ord frihet fra arbeid og forpliktelser, og dette må sees i en 

historisk  kontekst.  Som  Hunnicutt  (2006:56)  uttrykker  det;  «without  work,  leisure  is  an 
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incoherent historical subject». Fritid, slik vi kjenner den i dag, eksisterte ikke for folk flest før 

den  ble  kjempet  fram  som  en  rettighet  av  arbeiderklassen  (Parker  1976:24). 

Industrialiseringen  regnes  altså  som  den  mest  sentrale  epoken  for  fritidsforskningen 

(Blackshaw 2010).

2.2 Hvordan avgrenses fritid i tidsbruksundersøkelsen?

Tidsbruksundersøkelsens avgrensning av fritid baserer seg på definisjoner i kvalitative studier 

og  teoretiske tilnærminger (Kitterød 2000). Klassifiseringen av aktiviteter tar utgangspunkt i 

tredjepersonskriteriet,  som regner aktiviteter som i prinsippet kan utføres av andre enn deg 

selv  som arbeid  (Lysestøl  1992:182).  Alle  andre  aktiviteter  regnes  enten  som fritid  eller 

personlige gjøremål. Det gir for eksempel ikke noen mening å la andre jogge en tur eller spise 

for deg, mens det i prinsippet er mulig å overlate oppvasken og regnskapsføringen til andre. 

Skillet mellom personlige gjøremål og fritid går mellom hvilke aktiviteter som bærer preg av 

nytte og nødvendighet og hvilke aktiviteter som preges av frivillighet. Typiske nyttegjøremål 

er  tilfredstillelse  av  fysiologiske  behov,  som  soving,  spising,  personlig  hygiene  etc. 

Fritidsaktiviteter  kjennetegnes  av  frivillighet,  og  omfatter  idrett  og  friluftsliv, 

underholdningsaktiviteter,  bruk  av  fjernsyn,  radio  og  andre  elektroniske  medier,  sosialt 

samvær,  lesing,  deltaking  i  frivillige  organisasjoner,  samt  reiser  i  forbindelse  med 

fritidsaktiviteter2 (Vaage 2000).

En annen aktivitetsinndeling, foreslått av Ås (1978), er også mye brukt i forskning om 

tidsbruk (Robinson og Godbey 1999; Gershuny 2000). Denne inndelingen tar utgangspunkt i 

grad av forpliktelse og valgfrihet, og skiller mellom nødvendig tid, kontraktstid, forpliktet tid  

og  fritid.  Fritiden  er  i  følge  denne  definisjonen,  den  tiden  som  gjenstår  etter  at  øvrige 

oppgaver  er  utført.  I  praksis  vil  denne  aktivitetsinndelingen  være  lik  avgrensningen  etter 

tredjepersonskriteriet.

2.3 Innvendinger mot tidsbruksundersøkelsen 

En vanlig innvending mot tidsbruksundersøkelsens klassifisering av aktiviteter er at den ikke 

alltid  speiler  folks  oppfatning  av  egen  tidsbruk.  Aktiviteter  som  kodes  som  fritid  i 

tidsbruksundersøkelsen vil ikke alltid oppleves som fritid av respondentene. På samme måte 

2 En oversikt over mer spesifikke aktiviteter som kodes som fritid ligger i vedlegg 1
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kan  det  tenkes  at  gjøremål  som ikke  kodes  som fritid,  faktisk  oppleves  som fritid.  For 

eksempel vil det å ta seg en middagslur kodes som personlig gjøremål, mens det å slappe av 

på  sofaen  vil  kodes  som fritid.  Matlaging  og hagestell  er  noe  som mange  opplever  som 

fritidsaktiviteter, men som kodes som husholdsarbeid. Meningsinnholdet og opplevelsene av 

aktivitetene vil med andre ord ikke avdekkes i analyser av tidsbruksundersøkelsen. I tillegg 

vil  de  forhandlinger  og  prosesser  som «ligger  bak»  det  faktiske  aktivitetsmønsteret  ikke 

fanges  opp,  og  bør  derfor  studeres  ved  hjelp  av  andre  metoder  (Kitterød  1998).  En 

standardisert  aktivitetsinndeling  basert  på  forhåndsbestemte  klassifiseringer  er  likevel 

avgjørende for å kunne se ulike aktiviteter i sammenheng, og for å kunne sammenligne ulike 

gruppers aktivitetsmønster, mellom land og over tid.  

En  annen  innvending  er  mot  den  snevre  avgrensningen  av  omsorgsarbeid  i 

undersøkelsen.  Det  argumenteres  for  at  langt  mer  enn  den  tiden  som  kodes  som 

omsorgsarbeid, faktisk oppleves som omsorgsarbeid (Bryson 2008). Aktiviteter som omfatter 

det å gi hjelp, stell eller pleie til barna kodes som omsorgsarbeid for barn, men i realiteten 

innebærer det meste av tiden i samvær med små barn omsorg (Wærness 1975). Dette betyr at 

fritidsaktiviteter  som  utføres  med  små  barn  til  stede  for  mange  vil  oppleves  som 

omsorgsarbeid.  Det er spesielt  husmorsrollen som undervurderes ved at  kravene om deres 

kontinuerlige tilgjengelighet for barna fører til en fritid som er mindre «fri». Kristin Tornes 

(1983) hevdelse om at «kvinners tid er andres tid» understreker denne innvendingen.

Andre  innvendinger  dreier  seg  om  at  den  lineære  tidsforståelsen  i 

tidsbruksundersøkelsen  ikke  egner  seg  til  å  fange  opp  det  fragmenterte  og  oppstykkede 

tidsmønsteret  til  folk.  Robinson og Godbey (1999) påpeker at  det å ha mye  å gjøre ikke 

nødvendigvis fører til mindre fritid. Travle mennesker har funnet en måte å kombinere ulike 

aktiviteter  og  arbeidsoppgaver  på,  for  en  maksimal  utnyttelse  av  tiden.  Denne  måten  å 

håndtere tidsklemma på har de kalt time deepening, og benyttes spesielt av den amerikanske 

middel- og overklassen (Robinson og Godbey 1999). Time deepening kan for eksempel være 

at man jogger med barnevogna foran seg mens man prater i jobbtelefonen. På denne måten 

kan  man  kombinere  trening,  barneomsorg  og  inntektsrelatert  arbeid.  Kvaliteten  på  denne 

måten å anvende tid på har vært omdiskutert, og det hevdes at det i stor grad fører til stress.  

Det  å  gjøre flere  ting  samtidig  fører  dessuten  til  at  man  lever  mindre  «i  øyeblikket»,  og 

altoppslukende,  tidkrevende fritidsaktiviteter  unngås (Robinson og Godbey 1999). Det har 
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vært argumentert for at kvinner, oftere enn menn, gjør flere ting samtidig, og at kvinners fritid 

i større grad blir avbrutt av oppgaver og gjøremål tilknyttet barn og husarbeid (Bryson 2008).

Kritikere av tidsbruksundersøkelsen hevder at kvinner og menn opplever tid på svært 

ulike  måter,  og at  tidsbruksundersøkelsen er  basert  på en  maskulin  tidsforståelse  (Bryson 

2008). Thompson (1999, sitert av Bryson 2008) hevder at småbarnsmødres aktivitetsmønster i 

mye større grad er «oppgavestyrt» enn styrt av klokken, da «bleien må skiftes fordi den er 

skitten, ikke fordi klokken er to». Feministiske perspektiver fokuserer på at tid ikke bare er en 

individuell ressurs man kan bruke og spare slik man selv vil, men at den ofte er bundet av 

andres rutiner og behov, og kan bli  generert  eller  begrenset  av andres aktiviteter  (Bryson 

2008).  Dette  er  essensen  i  mye  av  den  feministiske  kritikken  rettet  mot 

tidsbruksundersøkelsen.  Mye  av  det  arbeidet  kvinner  gjør  i  hjemmet  fanges  ikke  opp av 

tidsbruksundersøkelsen,  fordi  det  innebærer  mye  usynlig  og  diffust  omsorgsarbeid  som 

venting, følelsesmessig involvering og kontinuerlig tilgjengelighet (Kitterød 2003).  

2.4 Nyanser av tidsbruk 

Mange av innvendingene mot tidsbruksundersøkelsen har mye for seg, og de svakheter og 

begrensninger som foreligger i datamaterialet må tas i betraktning når eventuelle konklusjoner 

om kjønnsforskjeller  i  tidsbruk  trekkes.  Noe  av  kritikken  kan  imidlertid  imøtegås.  Folks 

tidsmønster  kan  framstilles  mer  nyansert  enn  det  som  ofte  gjøres  i  analyser  av 

tidsbruksundersøkelsen (Kitterød 2003). Rapportering av biaktivitet, samvær og oppholdssted 

gjør det mulig å analysere flere dimensjoner ved fritiden i sammenheng. I tillegg er det mulig 

å se på antall episoder av ulike aktiviteter og varigheten på episodene for å få et ytterligere 

nyansert bilde av folks fritidsmønster.

For å undersøke om det er slik at kvinners tid er mer oppstykket og fragmentert enn 

menns på grunn av hovedansvaret de har for hus- og omsorgsarbeid,  er det mulig å se på 

antall  fritidsperioder  og varigheten på disse periodene i  tidsdagbøkene.  Rydenstam (1994) 

viser for eksempel at kvinner har sterkere tidsmessige begrensninger på sine fritidsaktiviteter 

enn menn, ved at  deres fritidsperioder  oftere avbrytes  av hus- og omsorgsarbeid.  Kitterød 

(2000) hevder at det er rimelig å anta at kortvarige fritidsepisoder ikke alltid oppleves som 

fritid, men som tidsfordriv eller venting. Oppstykket fritid med hyppige avbrytelser kan med 

andre ord oppleves som fritid av dårligere kvalitet enn langvarige fritidsøkter.
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Opplysning om biaktivitet vil bidra til å fange opp et bredere bilde av folks tidsbruk 

ettersom det er vanlig å gjøre flere ting samtidig. Som Robinson og Godbey (1999) påpeker,  

vil  time deepening  være en vanlig strategi for å få gjort mest mulig på kortest mulig tid. I 

tidsbruksundersøkelsen  vil  den  aktiviteten  som  oppleves  som  viktigst  av  respondenten 

registreres som hovedaktivitet. I tillegg kan eventuelle samtidige aktiviteter rapporteres. Slike 

opplysninger vil gi et mer korrekt bilde av folks tidsbruk, og påstander om at kvinner oftere 

gjør flere ting samtidig kan studeres nærmere. Det har imidlertid vært rettet en del kritikk mot 

analyse av rapportret biaktivitet. Ettersom det er mindre klare regler for hvordan biaktiviteter 

skal  rapporteres,  på  samme  måte  som  det  er  for  hovedaktivitetene,  vil  det  være  store 

variasjoner i hvor samvittighetsfulle folk er når de rapporterer biaktiviteter (Kenyon 2010). 

Kitterød (1998) hevder at det er viktig å tolke analyser med opplysninger om biaktivitet med 

en viss forsiktighet, men at det likevel kan bidra til en bedre forståelse av folks tidsmønster.

Opplysninger om oppholdssted kan i tillegg bidra til et mer nyansert bilde av folks 

tidsmønster. Det har vært vanlig å skille mellom tidsbruk i og utenfor hjemmet, og det har 

vært argumentert for at tid i hjemmet er mer bundet av forpliktelser og ansvar i forhold til  

familiearbeidet,  særlig  for  mødre  (Deem  1986;  Kitterød  1998).  Det  kan  tenkes  at 

fritidsaktiviteter utenfor hjemmet, særlig uten samvær med barn, i større grad oppleves som 

en avkopling fra både arbeids- og familieforpliktelser, og derfor er mer rendyrket fritid. Det 

vil være større sannsynlighet for at fritidsaktiviteter man utfører i hjemmet blir avbrutt og 

forstyrret av huslige gjøremål og krav om oppmerksomhet fra andre familiemedlemmer.  

Fra 1980/81 innførte tidsbruksundersøkelsen i Norge 'samværsdata'. Dagboksførerne 

registrerte altså om de var alene eller hvem de var sammen med da aktivitetene ble utført. 

Samvær er definert som «fysisk nærvær og en viss grad av kontakt» (Vaage 2000). Ved å se 

på hvor mye tid som brukes på aktiviteter i samvær med barn, går det an å imøtegå kritikken 

mot den snevre avgrensningen av omsorgsarbeid. Wærness (1975) argumenterte for at alle 

aktiviteter  som blir  utført  for,  eller  sammen med barn burde betraktes  som omsorg.  Flere 

studier  viser  at  kvinners  fritid  i  større  grad utføres  i  samvær  med  barn  enn menns  fritid 

(Kitterød 2000; Bittman og Wajcman 2000; Mattingly og Bianchi 2003; Milkie m.fl. 2009). 

Shaw (1992) finner at kvinner i mindre grad enn menn opplever «familiefritid» som virkelig 

fritid, og at de oftere knytter fritid i samvær med familiemedlemmer med arbeid. Hvor mye av 

fritiden som utføres med og uten barn til  stede vil derfor være et relevant mål for et mer 
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nyansert bilde av eventuelle kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn.

Selv  om  analyser  av  tidsbruksundersøkelsen  gjør  det  vanskelig  å  analysere  de 

bakenforliggende mekanismene og de sosiale prosessene i forhold til tidsbruk, vil slike data gi 

en unik innsikt i hvordan folk disponerer tiden sin. Å kombinere opplysninger om flere sider 

ved tidsbruken vil dessuten være nyttig for et mer nyansert bilde av folks tidsmønster. I neste 

kapittel  vil  jeg presentere  funn,  blant  annet  fra  tre  studier  som har  benyttet  seg av disse 

tilleggsopplysningene for å si noe om fritidens kvalitet (Kitterød 2000; Bittman og Wajcman 

2000;  Mattingly  og  Bianchi  2003).  I  mine  analyser  i  kapittel  7  vil  jeg  benytte  meg  av 

opplysninger om oppholdssted og samvær for å få et mer nyansert bilde av fritiden til mødre 

og fedre i par der begge arbeider fulltid.
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3.0 Tidligere forskning 

Dette  kapitlet  er  todelt.  Basert  på  de  norske  tidsbruksundersøkelsene  rapportert  i  Vaage 

(2000),  vil  jeg  starte  med  å  gi  et  generelt  overblikk  over  hovedtendenser  i  den  norske 

befolknings tidsbruk over tid. Ettersom tidsbruksundersøkelsene har vist at foreldre med små 

barn  i  husholdet  har  betydelig  mindre  fritid  enn  personer  i  andre  livsfaser,  vil  jeg  gjøre 

nærmere rede for mønstret i småbarnsforeldres tidsbruk. Å se tid brukt til ulike aktiviteter i  

sammenheng er  avgjørende for  en bedre  forståelse  av hvordan par  fordeler  fritiden  seg i 

mellom. I den andre delen av dette kapitlet vil jeg gjøre rede for studier som har undersøkt 

barns betydning for fritiden til menn og kvinner, både fra Norge og andre land. Til slutt vil jeg 

summere opp de mest sentrale funnene fra tidligere forskning.    

3.1 Tidsbruk over tid   

Tidsbruksundersøkelsene fra 1971 og fram til 2000 viser en gradvis tendens til konvergerende 

tidsbruk  mellom  kvinner  og  menn.  Det  er  først  og  fremst  kvinnene  som har  endret  sitt 

tidsbruksmønster ved at inntektsarbeidet har økt betraktelig samtidig som de bruker betydelig 

mindre tid til husholdsarbeid. Mennene har på sin side hatt en liten reduksjon i tid brukt til 

inntektsarbeid  og  brukte  i  2000  nesten  30  minutter  mer  per  dag  til  husholdsarbeid 

sammenlignet  med  i  1971.  Menns  økning  i  husholdsarbeid  dreier  seg  imidlertid  først  og 

fremst om større deltakelse i barneomsorgen (Vaage 2000). Mens det i 1970 var mor som tok 

seg av det meste av omsorgsarbeidet i hjemmet,  har menn tredoblet sin tid brukt til  aktiv 

barneomsorg på 30 år (Pettersen 2004). Fritiden har økt for både kvinner og menn med  1 ¼ 

time  per  dag  siden  1971,  og  kjønnsforskjellen  er  minimal.  Selv  om kjønnsforskjellene  i 

tidsbruk er betydelig mindre i dag enn på 70-tallet, er det fremdeles store forskjeller i tiden 

kvinner og menn bruker til betalt og ubetalt arbeid. Tidsbruksundersøkelsen fra 2000 viser at 

kvinner bruker om lag 1 ¼ time mer enn menn til husholdsarbeid per dag, mens menn bruker 

1 ½ time mer enn kvinner til yrkesarbeid.
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Tabell 3.1: Tidsbruk til ulike aktiviteter blant menn og kvinner 16-74 år. Tidsbruk i timer og 
minutter en gjennomsnittsdag. Data fra tidsbruksundersøkelsene fra 1971-2000 hentet fra 
Vaage (2000).

Tabell 3.1 viser gjennomsnittlig tid brukt til ulike aktiviteter blant menn og kvinner basert på 

tidsbruksundersøkelsene fra 1971-2000. Menn har brukt noe mer tid til fritidsaktiviteter enn 

kvinner alle årene, men kjønnsforskjellen er minimal. Sett bort i fra utdanning, er fritid den av 

hovedaktivitetene som er likest fordelt mellom kjønnene.

Småbarnsforeldres tidsbruk 

Personer med barn under 6 år bruker generelt mer tid til inntektsarbeid og husholdsarbeid enn 

folk i de fleste andre familiefaser (Bø m.fl. 2008). Småbarnsmødre bruker betydelig mindre 

tid  til  inntektsarbeid  enn  andre  kvinner,  men  bruker  til  gjengjeld  langt  mer  tid  til 

husholdsarbeid, og da særlig omsorgsarbeid for barn. Når det gjelder småbarnsfedre, bruker 

også  de  mye  tid  til  barneomsorg,  men  reduserer  ikke  tiden  til  yrkesarbeid.  Den samlede 

arbeidstiden (inntektsarbeid + husholdsarbeid) for småbarnsforeldre er med andre mye større 

enn for kvinner og menn i andre livsfaser. 

I tillegg viser det seg at kjønnsforskjellene i tiden brukt til inntekts- og husholdsarbeid 

er særlig stor blant småbarnsforeldre (Bø m.fl. 2008). Småbarnsfedre bruker over dobbelt så 

mye tid til inntektsarbeid enn småbarnsmødre, og tiden disse fedrene bruker til husholdsarbeid 

utgjør bare 62 prosent av den tiden mødrene bruker. Denne kjønnsforskjellen er mye større 

enn for befolkningen ellers. Den samlede arbeidstiden, altså inntekts- og husholdsarbeid sett 

under  ett,  er  imidlertid  omtrent  lik  for  småbarnsmødre  og  fedre.  Basert  på 

gjennomsnittsbetraktninger viser det seg altså å være høy grad av likestilling mellom kvinner 

og  menn  når  det  gjelder  samlet  arbeidstid  og  tid  brukt  til  fritidsaktiviteter  i  både 

småbarnsfasen og de fleste andre livsfaser (Bø m.fl. 2008).
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Menn Kvinner 
1971 1980 1990 2000 1971 1980 1990 2000

I alt 24 24 24 24 24 24 24 24
Inntektsgivende arbeid 5,29 4,40 4,30 4,34 1,56 2,23 2,48 2,59
Husholdsarbeid 2,13 2,26 2,36 2,41 5,55 4,46 4,22 3,56
- Omsorgsarbeid 0,17 0,26 0,30 0,24 0,42 0,47 0,59 0,42
Utdanning 0,23 0,30 0,29 0,22 0,17 0,31 0,33 0,27
Personlig behov 10,20 10,11 9,58 9,46 10,35 10,19 10,10 10,11
Fritid 5,20 6,08 6,21 6,27 5,01 5,56 6,01 6,20
Annet, uoppgitt 0,15 0,05 0,06 0,08 0,15 0,04 0,06 0,08



Tabell 3.2: Tidsbruk til ulike aktiviteter blant gifte/samboende menn og kvinner etter alder på 
yngste barn. Tidsbruk i timer og minutter en gjennomsnittsdag. Data fra 
tidsbruksundersøkelsen 2000/01 hentet fra Vaage (2000).

Tabell 3.2 viser at gifte/samboende småbarnsmødre i gjennomsnitt har 20 minutter mer fritid 

per dag enn småbarnsfedre, mens mødre med eldre barn har 15 minutter mindre fritid per dag 

enn fedre med eldre barn. Denne oversikten viser gjennomsnittlig tidsbruk for alle gifte og 

samboende mødre og fedre som deltok på tidsbruksundersøkelsen i 2000/2001. Mine analyser 

baserer seg på et litt annet utvalg og vil presenteres nærmere i kapittel 5-7.

3.2 Tidligere studier av kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn

I Norge er det gjort få systematiske undersøkelser av kjønnsforskjeller i fritid, mens feltet er 

mer  studert  i  land  som  USA  og  Australia.  Før  jeg  gjør  rede  for  de  ulike  studienes 

forskningsfunn vil jeg påpeke at alle studiene har ulike framgangsmåter. Alle undersøkelsene 

jeg refererer til har benyttet seg av datamaterialet fra tidsbruksundersøkelsen, men utvalget, 

utvalgsstørrelsen og operasjonaliseringen av avhengige og uavhengige variabler er forskjellig 

fra  studie  til  studie.  Dessuten  er  det  forskjellig  hvilke  kontrollvariabler  som  er  brukt  i 

analysene. Dette, i tillegg til ulik tid og kontekst, vil ha betydning for hvorvidt det er reelt å 

sammenligne de ulike studiene. Jeg vil presentere de enkelte studiene hver for seg, for så og 

oppsummere  hovedtendensene  fra  tidligere  forskning til  slutt.  Jeg har  valgt  å  legge  mine 

analyser  tett  opp mot  Dribe og Stanfors (2009) analyser  i  kapittel  6,  og Kitterøds  (2000) 

analyser i  kapittel  7. Jeg vil  derfor legge størst vekt på disse studiene i  redegjørelsen av 

tidligere forskning.
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Barn 0-6 år Barn 7-19 år
Menn Kvinner Menn Kvinner 

I alt 24 24 24 24
Inntektsgivende arbeid 5,35 2,32 5,35 4,1
Husholdsarbeid 3,37 5,53 2,54 4,04
- Omsorgsarbeid 1,17 2,25 0,2 0,34
Utdanning 0,14 0,14 0,04 0,12
Personlig behov 9,24 9,55 9,21 9,46
Fritid 5,02 5,21 5,58 5,43
Annet, uoppgitt 0,07 0,05 0,08 0,05



3.2.1 Skandinaviske studier

Martin Dribe og Maria Stanfors (2009)

I  artikkelen  «Does  parenthood  strenghten  a  traditional  household  division  of  labor?» 

undersøker Dribe og Stanfors (2009) hvorvidt det å ha barn, og alderen på barna har ulik 

betydning  for  kvinners  og  menns  tidsbruk.  Analysene  baserer  seg  på  de  svenske 

tidsbruksundersøkelsene  fra  1990/91  og  2000/2001  og  undersøker  barns  betydning  for  5 

hovedtyper  tidsbruk,  hvor  «individuell  fritid»3 er  en  av  dem.  Videre  skiller  de  mellom 

tidsbruk på hverdager og i helger, da undersøkelsens deltakere førte dagbok for èn hverdag og 

èn helgedag hver. Hovedforklaringsvariablene deres er kjønn og alder på husholdets yngste 

barn4,  og de kontrollerer  for en rekke uavhengige variabler5.  På hverdager  i  1990/91 fant 

Dribe og Stanfors at det å ha små og mellomstore barn reduserte den individuelle fritiden til 

menn  med  30-40  minutter  per  dag,  sammenlignet  med  personer  uten  barn.  Med  et 

signifikansnivå på 0.10 viste det seg at effekten var rundt 20 minutter større for menn enn for 

kvinner. Analysene fra 2000/01 viste litt andre resultater. Det å ha små barn reduserte menns 

fritid med over 1 time daglig, og samspillseffekten var ikke lenger signifikant. Betydningen 

av å ha små og mellomstore barn var altså lik for kvinners og menns individuelle fritid på 

hverdager. Det å ha eldre barn viste seg imidlertid å redusere kvinners fritid med over 30 

minutter  mer  per  dag i  forhold til  menns.  Dette  så  de i  sammenheng med kvinners  økte 

yrkesaktivitet når barna er eldre (Dribe og Stanfors 2009). Analysene for helgedagene viste på 

sin side at barn i alle aldre reduserte kvinners og menns fritid like mye. I analysene i kapittel 6 

har jeg valgt omtrent samme framgangsmåte som Dribe og Stanfors (2009). Den kontekstuelle 

forskjellen mellom Sverige og Norge vil utgjøre den største forskjellen i mitt forskningsbidrag 

i forhold til Dribe og Stanfors. I tillegg vil mitt utvalg, utvalgsstørrelsen og operasjonalisering 

av variabler være noe annerledes, slik at analysene ikke er fullstendig sammenlignbare.

3 Individuelle fritidsaktiviteter omfatter aktiviteter ansett som «individorienterte». Dette omfatter aktiviteter 
som jakt, fiske, idrett, tilskuer på idrettsarrangement, kinobesøk, teater, musikk, fester, dansing, 
restaurantbesøk, besøke venner, lese (bøker, aviser, magasiner), underholde venner og hobbyer (Dribe og 
Stanfors 2009).

4 Dummyvariabler for alder på yngste barn: Ingen under 18 år (ref.kat.), 0-4 år, 5-12 år og 13-17 år

5 Alder, alder², familietype (enslig, gift/samboende alene, gift/samboende med andre, annet), aktivitet 
(sysselsatt, ikke-sysselsatt, pensjonert, student, annet), partners arbeidstid (fulltid, deltid, ikke-sysselsatt), 
husholdningsinntekt (lav, middels, høy), og utdanningsnivå (grunnskole, videregående, høyere utdanning).
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Hege Kitterød (2000)

Dribe  og  Stanfors  kontrollerte  ikke  for  arbeidstid  i  sine  analyser,  men  hadde  i  stedet  en 

kontrollvariabel som fortalte om man var i arbeid eller ikke. Hvor mye tid man bruker til 

inntektsarbeid vil vanligvis ha betydning for hvorvidt det å ha barn påvirker fritidsmengden. 

Det er imidlertid sjeldent at menn og kvinner arbeider like mye. Nesten alle menn arbeider 

fulltid, mens kvinners arbeidstid i større grad varierer etter antall barn og alderen på barna (Bø 

m.fl.2008).

En måte å forholde seg til  arbeidstid i  analysene på, er å sammenligne kvinner og 

menn som arbeider omtrent like mye. Å velge ut personer i par hvor begge jobber fulltid er èn 

måte å gjøre det på, selv om det innebærer et selektert utvalg av befolkningen. Hege Kitterød 

(2000) har i sin artikkel «Innebærer full jobb et fritidsunderskudd for kvinner?» undersøkt 

hvorvidt det er kjønnsforskjeller i fritid blant mødre og fedre i par der begge arbeider fulltid6. 

Analysene  baserer  seg  på  datamaterialet  fra  tidsbruksundersøkelsen  fra  1990/91,  og 

kontrollert  for  antall  barn  og  yngste  barns  alder  fant  hun,  som nevnt  innledningsvis,  en 

fritidskløft på 30 minutter per dag til fordel for menn (Kitterød 2000).

For å imøtegå noe av kritikken rettet mot tidsbruksundersøkelsen har Kitterød sett på 

ulike dimensjoner av fritiden. For det første har hun sett på fritid uten samvær med barn og 

finner da at mødre har 40 minutter mindre fritid per dag uten barn under 7 år til stede enn  

fedre har7. Samme forskjell finner hun i  fritid uten barn under 13 år. I tillegg skiller Kitterød 

mellom fritid i hjemmet og utenfor hjemmet, og finner at det å ha full jobb ikke innebærer  

vesentlig mindre fritid utenfor hjemmet for mødre enn for fedre. Et annet mål på fritid er å se 

den i sammenheng med antall episoder og varighet på episodene. Kitterød  finner at mødre  i 

gjennomsnitt har flere episoder med fritid, og at episodene er om lag 30 minutter kortere enn 

fedres.

Oppsummert finner Kitterød at fulltidsarbeidende mødre ikke bare har mindre fritid 

generelt  enn fulltidsarbeidende fedre, men at mye tyder på at  kvaliteten på mødres fritid i 

tillegg er lavere. Mødre har altså mindre fritid uten samvær med barn og fritiden deres er i 

større grad oppstykket og fragmentert. Alt dette kan tilsi at mødres fritidsmønster gir mindre 

6 Utvalget begrenser seg til personer med barn i alderen 1-17 år og som har oppgitt en ukentlig arbeidstid på 
minst 30 timer.

7 Kontrollert for barnas alder og antall barn
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velferd enn fedres.

Mine analyser i kapittel 7 vil altså basere seg på noen av de samme framgangsmåtene 

som Kitterøds analyser. I denne sammenhengen vil mitt viktigste bidrag være aktualitet, da 

jeg bruker et  datamateriale som er ti  år  nyere enn Kitterøds. I hvilken grad jeg finner de 

samme kjønnsforskjellene i fritidsmengden og fritidskvaliteten blant fulltidsarbeidende mødre 

og  fedre  vil  være  interessant,  den  samfunnsmessige  utviklingen  på  1990-tallet  tatt  i 

betraktning.

Morten Blekesaune (2000) 

Morten Blekesaune (2000) har utarbeidet rapporten Familefase og hverdagsliv  hvor han har 

gjort  analyser  av  tidsbruksundersøkelsen  1990/91  for  å  bestemme  virkningen  av  å  leve  i 

parforhold og det å ha barn for tiden brukt til husholdsarbeid og fritidsaktiviteter. Dette er, så 

vidt meg bekjent, den mest omfattende studien gjort av kjønnsforskjeller i fritid som følge av 

å  ha  barn  i  Norge.  Blekesaunes  analyser  er  svært  detaljerte,  og  han  analyserer  flere 

hovedtyper  tidsbruk i sammenheng for å bestemme virkningen av å ha barn på fritiden. Dette, 

i  tillegg  til  kompliserte  analyseteknikker,  gjør  det  vanskelig  å  relatere  mine  analyser  til 

Blekesaunes. Relevansen er likevel stor i forhold til min problemstilling,  og jeg vil derfor 

gjøre rede for de mest sentrale funnene nedenfor.

For å bestemme virkningen av å ha barn for fritiden sammenligner Blekesaune fem 

grupper: de som ikke har barn, de som har ett barn i førskolealder,  de som har ett barn i 

skolealder, de som har to barn der det yngste er i førskolealder og de som har to barn der 

begge er i skolealder. Han finner svake og statistisk usikre sammenhenger mellom det å ha 

barn og tiden brukt til fritidsaktiviteter, men viser at det å ha små barn fører til redusert fritid 

for både kvinner og menn. Kvinner reduserer dessuten fritiden mer enn menn når de har to i 

stedet for ett barn (Blekesaune 2000:103). Menn tenderer faktisk til å øke fritiden når de har 

flere  barn,  men  sammenhengen  er  statistisk  usikker.  Reduksjonen  i  fritidsaktiviteter  som 

følger av det å ha flere barn for kvinner kan trolig forklares med det økte konsumbehovet som 

flere barn medfører. I følge Blekesaunes analyser, bruker kvinner mindre tid til inntektsarbeid 

når de har barn, mens de øker inntektsarbeidet når de har flere barn.  

Blekesaune skiller  mellom fritid i hjemmet,  i nærmiljøet og utenfor nærmiljøet,  og 

finner at personer med små barn har mindre fritid i hjemmet enn de som har store barn. I 
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tillegg finner han at kvinner øker sin fritid i nærmiljøet når de har barn, i motsetning til menn 

som reduserer  sin  fritid  i  nærmiljøet  når  de  har  barn.  Dette  ser  han  i  sammenheng  med 

endringer i preferansene som følger av det å ha barn hos kvinner, og med barnas alder hos 

både kvinner og menn.

Videre har Blekesaune undersøkt om det å ha barn har betydning for hvordan menn og 

kvinner organiserer fritiden i løpet av uka. Han finner at det å ha barn ikke har betydning for 

hvordan  menn  allokerer  fritiden  sin  mellom  hverdager  og  helger,  men  at  det  å  ha  barn 

medfører mindre fritid i helgene for kvinner.  Blekesaune viser til  utenlandske studier som 

finner at  gifte  yrkesaktive kvinner  forskyver  mye tid til  husholdsarbeid fra hverdagene til 

helgene,  slik  at  kvinners  fritid  i  helgene reduseres  i  større  grad enn menns  (Firestone og 

Shelton 1988; Shelton 1992, sitert  av Blekesaune 2000:179). Blekesaune finner imidlertid 

ingen empirisk  støtte  for  at  kvinners  reduserte  fritid  i  helgene  som følger  det  å  ha barn, 

skyldes at de bruker mer tid til husholdsarbeid disse dagene.

3.2.2 Internasjonale studier

Analyser  av  tidsbruksundersøkelser  fra  USA og  Australia  viser  de  samme  tendensene  til 

konvergerende tidsbruk mellom kvinner og menn over tid (Sayer  2005; Craig,  Mullan og 

Blaxland  2010),  men  i  motsetning  til  den  norske  tidsbruksundersøkelsen  finner  flere 

kjønnsforskjeller  i fritid basert  på gjennomsnittsbetraktninger (Mattingly og Bianchi 2003; 

Sayer 2005; Milkie; Railey og Bianchi 2009). Både Mattingly og Bianchi (2003) og Sayer 

(2005) finner at kvinner har 30 minutter mindre fritid per dag enn menn i analyser av den 

amerikanske  tidsbruksundersøkelsen  fra  1998/99.  En  annen  amerikansk  studie,  hvor 

foreldrepar der begge arbeider fulltid sammenlignes, viser Milkie m.fl. (2009) at fedre bruker 

1 time mer per dag til  fritidsaktiviteter  enn mødre.  Fulltidsarbeidende mødre har i  tillegg 

mindre voksenfritid, mindre aktiv fritid og ser mindre på TV enn fedre (Milkie m.fl. 2009). 

Også Beblo (1999) finner en fritidskløft på 1 time per dag til fordel for fedre i en analyse av 

tyske fulltidsarbeidende mødre og fedre med minst ett barn under 6 år i husholdet.  Beblo 

(1999) påviser dessuten at det å ha små barn reduserer både menns og kvinners fritid, men at 

effekten er større for kvinner enn for menn, uansett tid brukt til inntektsarbeid.
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Kvalitative aspekter ved fritiden

En amerikansk (Mattingly og Bianchi  2003) og en australsk (Bittman og Wajcman 2000) 

studie  har  benyttet  seg  av  tilleggsopplysninger  i  tidsbruksundersøkelsen  for  si  noe  om 

fritidens kvalitet. Nedenfor vil jeg gjøre rede for de mest sentrale funnene til disse studiene.

Mattingly  og  Bianchi  (2003)  har  benyttet  seg  av  tidsbruksundersøkelsen  for  å 

analysere hvilken effekt det å være gift, ha barn og det å være arbeidstaker har på fritiden til  

amerikanske menn og kvinner. For å få et mer nyansert bilde har de sett på ulike dimensjoner 

av fritiden. For det første har Mattingly og Bianchi (2003) sett på det de kaller «pure leisure»,  

som er fritidsaktiviteter som ikke blir utført samtidig som andre aktiviteter, som for eksempel 

pass  av  barn  eller  husholdsarbeid.  Rendyrket  fritid  er  altså  når  respondentene  ikke  har 

rapportert noen biaktiviteter samtidig som hovedaktiviteten. De finner at menn har signifikant 

mer  rendyrket  fritid  enn  kvinner.  For  det  andre  har  de  sett  på  «voksenfritid»,  som  er 

«rendyrkede» fritidsaktiviteter utført uten samvær med barn. I gjennomsnitt finner de at menn 

har 30 minutter mer voksenfritid per dag enn kvinner, men finner at antall barn reduserer både 

menns og kvinners voksenfritid. For det tredje ser de på antall episoder av «fritidsøkter» og 

varigheten  av  episodene,  og  finner  at  mødre  spesielt  har  kortere  episoder  med  fritid  enn 

kvinner uten barn. Generelt finner Mattingly og Bianchi (2003) at det å ha barn under 5 år 

reduserer kvinners fritid og påvirker fritidens  kvalitet,  mens det ikke har noen signifikant 

effekt på menns fritid. Småbarnsmødre har omtrent 1 time mindre fritid enn andre kvinner. 

Den  lengste  episoden  med  fritid  er  en  halv  time  kortere  enn  for  kvinner  uten  barn,  og 

småbarnsmødre har over en time mindre «ren voksenfritid» per dag enn kvinner uten barn. Alt 

i alt konkluderer Mattingly og Bianchi med at menn både har mer fritid og opplever en større 

nettogevinst av sin fritid enn kvinner

En analyse av den australske tidsbruksundersøkelsen viser at kvinner og menn bruker 

omtrent like mye tid til fritidsaktiviteter, men at det avdekkes kjønnsforskjeller dersom ulike 

kjennetegn ved fritiden tas i betraktning (Bittman og Wajcman 2000). I likhet med Mattingly 

og Bianchi (2003) finner Bittman og Wajcman (2000) at kvinner har mindre rendyrket fritid 

en menn, altså uten rapportert biaktivitet. I tillegg opplever kvinner oftere at biaktiviteten er 

ubetalt arbeid (husarbeid eller omsorgsarbeid). Kvinners fritid er dessuten oftere avbrutt enn 

menns,  der  de  har  flere  og  kortere  episoder  med  fritid.  Videre  har  kvinner  mindre 

«voksenfritid» enn menn. Forskjellen mellom personer med barn under 10 år og personer med 
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barn over 10 år eller uten barn, er likevel mye større enn forskjellen mellom kvinner og menn 

når  det  gjelder  «voksenfritid».  Bittman  og  Wajcman  (2000)  finner  at  begge  foreldrene 

tilbringer under halvparten av fritiden sin kun sammen med andre voksne dersom de har barn 

under  10  år.  Mesteparten  av  fritiden  deres  er  med  andre  ord  familiefritid.  Et  annet 

oppsiktsvekkende funn er at menn med barn under 2 år nesten har 3 timer mer voksenfritid i  

uka enn kvinner med barn under 2 år. Kjønnsforskjellene blant foreldre med barn mellom 2 

og 14 år er på den andre siden små. Når det gjelder familiefritid, finner de at fedre bruker 

mesteparten av tiden sammen med barna til lek, og har mindre direkte ansvar for det fysiske 

omsorgsarbeidet knyttet til barna (Bittman og Wajcman 2000). Selv om Bittman og Wajcman 

ikke finner kjønnsforskjeller i tiden brukt til  fritidsaktiviteter, konkluderer de, i likhet med 

Mattingly og Bianchi (2003), med at menns fritid er av høyere kvalitet enn kvinners.  

Kontrollvariablenes betydning for kjønnsforskjeller i fritid  

I artikkelen «The time-crunch paradox» argumenterer Gimenez-Nadal og Sevilla-Sanz (2011) 

for at kontroll for sosio-økonomiske faktorer er vesentlig for forståelsen av kjønnsforskjeller i 

fritid. I artikkelen undersøker de hvorvidt det er kjønnsforskjeller i fritid ved analyser av «the 

Multinational  Time Use Survey» (MTUS), som består av tidsbruksdata fra en rekke vest-

europeiske  land.  Hovedargumentet  i  artikkelen  er  at  gjennomsnittssammenligninger 

undervurderer de reelle kjønnsforskjellene i fritid ved å ikke ta hensyn til sosiodemografiske 

og -økonomiske forskjeller mellom kvinner og menn (Gimenez-Nadal og Sevilla-Sanz 2011). 

Ved kontroll for alder, alder kvadrert, sivil status, utdanning, arbeidstid8 og antall barn, finner 

de at fritidskløften til fordel for menn øker fra 3 timer til 5 timer per uke.

I tillegg til å undersøke kjønnsforskjeller i den reelle tiden brukt til fritidsaktiviteter, 

har  de  ved  analyser  av  «the  European  Community  Houshold  Panel»  (ECHP)  undersøkt 

kjønnsforskjeller i rapportert tilfredshet med fritiden. Også her finner de at det å sammenligne 

kvinner  og menn med like sosiodemografiske karaktertrekk øker kjønnsforskjellen.  Ved å 

sammenligne «alle» kvinner og menn, finner de at menn rapporterer lavere tilfredshet ved 

fritiden sin enn kvinner, mens når det kontrolleres for sosiodemografiske faktorer viser det 

seg at det er kvinner, ikke menn, som er minst fornøyd med fritiden sin (Gimenez-Nadal og 

Sevilla-Sanz 2011).

8 Heltid, deltid eller ikke sysselsatt
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3.3 Oppsummering 

Vi har sett at hvorvidt det avdekkes kjønnsforskjeller i fritid, som følge av å ha barn, avhenger 

av  en  rekke  faktorer.  Hvilke  måleinstrumenter  som brukes  og  hvilke  avgrensninger  som 

gjøres i analysen, varierer fra studie til studie. Vi har sett at tidsbruksundersøkelsen gjør det 

mulig å se ulike dimensjoner av fritiden i sammenheng, og at det til en viss grad kan si noe 

om fritidens kvalitet. Hvordan fritid som avhengig variabel operasjonaliseres vil derfor være 

avgjørende for hvilke konklusjoner som trekkes. Et annet viktig poeng som Gimenez-Nadal 

og Sevilla-Sanz (2011) har  fremmet,  er  at  kontroll  av sosiodemografiske  og -økonomiske 

faktorer også vil spille inn på graden av kjønnsforskjeller  i fritid som avdekkes. Tidligere 

forskning viser likevel en klar tendens til at det å ha små barn reduserer fritiden for både menn 

og  kvinner  (Beblo  1999;  Kitterød  2000;  Blekesaune  2000;  Bittman  og  Wajcman  2000; 

Mattingly og Bianchi 2003; Dribe og Stanfors 2009). I hvilken grad det å ha barn reduserer 

fritiden  ulikt for  kvinner  og  menn  er  imidlertid  ikke  like  entydig  fra  tidligere  studier.  I 

foreldrepar der begge arbeider fulltid er det mye som tyder på en fritidskløft til fordel for 

menn (Beblo 1999;  Kitterød 2000;  Milkie,  Raley & Bianchi  2009).  De studiene som har 

undersøkt ulike dimensjoner av fritiden viser omtrent de samme tendensene til at kvinner har 

noe  lavere  kvalitet  på  sin  fritid  enn  menn  har.  Kvinner  har  mindre  «voksenfritid»,  mer 

oppstykket  og fragmentert  fritid  (Kitterød  2000;  Bittman og Wajman  2000;  Mattingly og 

Bianchi  2003;  Milkie,  Raley  & Bianchi  2009)  og  mindre  «rendyrket»  fritid  (Bittman  og 

Wajman 2000; Mattingly og Bianchi 2003). Alle studiene jeg har referert til i dette kapitlet  

stammer imidlertid fra en annen  tid og  kontekst. Utvalgsavgrensning, operasjonalisering og 

valg  av  variabler,  analyseverktøy,  tid  og  kontekst  er  alle  faktorer  som vil  spille  inn  på 

hvorvidt jeg finner kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn, og i hvilken grad det er 

relevant å sammenligne mine funn med tidligere forskning.
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4.0 Teoretiske perspektiver

Forskning på kjønn og fritid har i stor grad vært dominert av feministiske tilnærmeringer som 

har dreid seg om å forklare hvorfor kvinners fritid er mer begrenset (constrained) enn menns 

(Henderson og Shaw 2006;  Kay 2006;  Blackshaw 2010).  Det  har  vært  fokus på hvordan 

sosiale  strukturer  i  et  mannsdominert  samfunn  forhindrer  kvinner  fra  å  ha  de  samme 

individuelle valgene,  friheten og selvbestemmelsen som menn. Kvinners fritid er dermed i 

større grad begrenset i kraft  av kjønnede strukturer,  og er blitt  sett  som sosialt  konstruert 

gjennom  ideologiske  imperativer  og  sosiale  forventninger  knyttet  til  det  kvinnelige,  det 

moderlige og det familiære (Kay 2006).

Kjønnede  perspektiver  på  menn  og  maskulintet  er  fremdeles  sjeldent  belyst  innen 

forskning, og nærmest fraværende innenfor fritidsforskningsfeltet (Henderson og Shaw 2006). 

Feministiske forskere innen feltet har til tider blitt kritisert for å holde fast ved en utdatert 

konseptualisering av sosiale strukturer (Rojek 1997, sitert av Henderson og Shaw 2006:219). 

Å forstå kjønn gjennom referanser til strukturelle maktrelasjoner og dominerende ideologier, 

vil  i  følge  noen teoretikere  være å  overse sosiale  endringsprosesser  og tilkomsten  av det 

postmoderne samfunn (Henderson og Shaw 2006). Å holde fast ved «gamle» forklaringer vil 

hindre fritidsforskningen i å stille nye spørsmål. Fokuset på kvinner i kjønnsforskning kan 

sees i sammenheng med en tatt-for-gitt-antakelse om at kvinners liv er formet av kjønnede 

strukturer og at menns liv ikke er det.

De kjønnede strukturene handler først og fremst  om begrensninger som fører til  at 

kvinner har mindre fritid enn menn. I dette kapitlet vil jeg se på hva disse begrensningene 

dreier  seg  om,  i  lys  av teorier  om arbeidsdeling  og feministisk  fritidsforskning.  Selv  om 

menns fritid er viet lite oppmerksomhet, vil jeg innlemme alternative forklaringer på hvorfor 

menn opplever begrensninger på sin fritid.  Videre vil jeg diskutere relevansen av Hakims 

preferanseteori for å forklare hvordan menn og kvinner velger og prioriterer tiden sin på ulike 

måter. Overordnet vil jeg altså se på tre ulike tilnærminger som bidrar til å forklare hvorfor 

det  er  kjønnsforskjeller  i  fritid  som  følge  av  å  ha  barn;  samhandling,  strukturelle  og 

relasjonelle føringer og preferanser. Til slutt i  dette kapitlet  vil jeg oppsummere og samle 

trådene  fra  de  foregående  kapitlene,  for  så  og  utlede  hypoteser  som  vil  testes  i 

analysekapitlene. 
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4.1 Teorier om arbeidsdeling 

Hvordan og i hvilken grad kvinner og menn i parforhold samhandler er et viktig aspekt i 

forklaringen av kjønnsforskjeller i fritid. Tidsbruksforskningen har utviklet ulike teorier som 

søker  å  forklare  hvorfor  kvinner  jobber  mer  i  hjemmet  og  menn  bruker  mer  tid  til 

inntektsarbeid. Ettersom kvinner også bruker mer tid til omsorgsarbeid enn menn, kan disse 

teoriene anses som relevant for å forklare hvorfor det å ha barn  kan være begrensende på 

kvinners fritid.

Tidsressurshypotesen – økonomisk rasjonalitet

Tidsressurshypotesen, eller teorien om komparative fortrinn, søker å forklare kjønnsforskjeller 

i betalt og ubetalt arbeid med utgangspunkt i en antakelse om at kvinner og menn i parforhold 

fordeler tiden på en økonomisk og tidseffektiv måte (Becker 1991). Det er en konsenusbasert 

forklaring som går ut på at partene i et parforhold blir enige om en arbeidsdeling som fører til  

en maksimal utnyttelse av ressursene til begge partene. Viktige ressurser kan være inntekt, tid 

og innsats (Becker 1991). Teorien er i prinsippet kjønnsnøytral slik at det like gjerne kan være 

kvinnen som mannen som har det komparative fortrinnet i forhold til inntektsarbeid. Ettersom 

menn vanligvis tjener mer enn kvinner, vil det imidlertid vise seg å være økonomisk lønnsomt 

for familien at han jobber mer enn henne. Til gjengjeld vil hun tilpasse seg arbeidsoppgaver i 

hjemmet for å gjøre arbeidsdelingen så effektiv som mulig. Kvinnens innsats i hjemmet kan 

bli sett på som et resultat av at hun har et komparativt fortrinn når det gjelder effektivitet, eller 

at hun kompenserer for den tiden partneren bruker til inntektsarbeid.

En beslektet forklaring er tilgjengelig-tid-hypotesen, som går ut på at tiden kvinner og 

menn i parforhold bruker til husholdsarbeid, er et resultat av den tiden de har til overs etter at 

inntektsarbeidet er gjort (South og Spitze 1994). Ettersom kvinner jobber mindre enn menn, 

har hun mer tilgjengelig tid og vil dermed gjøre mer husholdsarbeid enn ham.

Teorien  om  komparative  fortrinn  og  tilgjengelig-tid  er  fruktbar  i  forståelsen  av 

samhandlingsmekanismene i et parforhold. Hvilke tilpasninger man gjør i forhold til jobb, 

familie og fritid vil  til  en viss grad være et  resultat  av økonomisk-rasjonelle avgjørelser i 

samhandling med partneren. Å leve sammen i parforhold handler om å tilpasse seg hverandres 

tidsbruk og bli enige om ordninger som fører til ressursutnyttelse. Det vil imidlertid være en 

misoppfatning at slike avgjørelser blir tatt uten innslag av uenighet og konflikt. 
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Maktforhandlingsperspektivet 

Maktforhandlingsperspektivet,  eller  relativ-ressurs-perspektivet,  er  en  konfliktbasert 

tilnærming til den skjeve arbeidsdelingen mellom kvinner og menn. Utgangspunktet er at man 

har  ulike  maktforutsetninger  i  en  forhandlingssituasjon  der  arbeid  skal  fordeles  (Coltrane 

2000). Husarbeid er i følge dette perspektivet ansett som kjedelig og noe begge parter ønsker 

å unngå. Den av partene med flest individuelle ressurser har størst forhandlingsmakt, og vil 

slippe  unna  med  minst  husarbeid.  Ressurser  kan  i  prinsippet  være  hva  som helst,  men  i 

kvantitative studier regnes som regel utdanning og inntekt som mål på ressurser.

Gitt at fritid, i motsetning til husarbeid, er ettertraktet tid, kan forhandlingsmodellen 

brukes til å forklare kjønnsforskjeller i fritid. En skjev fordeling av fritid mellom kvinner og 

menn vil da kunne forklares ved at parten med flest ressurser (høyest inntekt og utdanning) 

relativt  til  partneren,  har  mest  fritid.  Den  parten  med  de  beste  maktforutsetningene  i  et 

parforhold  vil  dermed  komme  til  å  «velge  først».  Beblo  (1999)  har  videreutviklet 

maktforhandlingsperspektivet ved å forklare kvinners begrensede forhandlingsmakt med den 

«biologiske  klokken».  Hun antar  at  kvinner  vil  ha sterkere  preferanser  for  å  etablere  seg 

tidligere med familie og barn enn menn, på grunn av den «biologiske klokken», og at de av 

den grunn vil ha mindre forhandlingsmakt når fritid skal fordeles. I forhandlingsprosessen vil 

hun ende opp med mindre fritid til disposisjon. Fritid blir i følge denne teorien ansett som et 

ettertraktet gode som må fordeles, og mengden fritid blir dermed et resultat av den relative 

forhandlingsmakten til de respektive partene i parforholdet (Beblo 1999).

Maktforhandlingsperspektivet  har  blitt  kritisert  fordi  den  antar  at  alt  husarbeid  er 

kjedelig, og noe man vil forhandle seg bort fra (Kitterød 2003). I realiteten vil mye av det 

arbeidet man gjør hjemme oppleves som lystbetont og viktig for mening og identitet, både for 

kvinner og menn. Hagestell og matlaging er eksempler på aktiviteter mange liker å gjøre, og 

som man kanskje ønsker å forhandle seg «til». Det mest problematiske ved denne teorien er 

imidlertid den negative verdien barneomsorg har fått tilskrevet. Dersom det var slik at tiden 

man bruker til omsorg for egne barn oppleves som kjedelig og repetitativt, ville det ikke gitt 

noen mening å få barn i utgangspunktet. Å gå ut i fra at fritidsaktiviteter er mer ettertraktet tid 

enn tid brukt til barneomsorg, ville med andre ord vært en forenkling av virkeligheten. En 

alternativ måte å nærme seg maktforhandlingsperspektivet på er å ta utgangspunkt i hvilke 

aktiviteter  en  skulle  ha  ønsket  å  bruke  mer  tid  til  sammenlignet  med  faktisk  tidsbruk 
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(Blekesaune 2000).

4.2 Kjønn og fritid 

Part of constructing, deconstructing, and reconstructing gender is to examine how leisure 
produces gender relations by examining how females and males interpret, experience, and 
submit  to  or  challenge  ideological  messages  about  appropriate  behavior  in  society 
(Henderson 1994).

Kjønn og fritidsforskning er som nevnt dominert av feministiske studier som søker å forklare 

hvorfor kvinner har mindre fritid enn menn. Fokus på begrensninger på menns fritid har på 

sin side vært nesten fraværende på feltet. Henderson og Shaw (2006) etterlyser et større fokus 

på «the gendered nature of men's leisure». Ved å diskutere nyere teoretiske perspektiver om 

menn og maskulinitet, og perspektiver om «den nye farsrollen», vil jeg forsøke å inkorperere 

forklaringer på hvorfor det å ha barn også kan bidra til å begrense menns fritid. Først vil jeg 

imidlertid se på de klassiske feministiske perspektivene som søker å forklare hvorfor kvinners 

fritid er begrenset. 

«The duble burden»

Forklaringer på hvorfor kvinner har mindre fritid og opplever flere begrensninger på fritiden 

sin enn menn, tar utgangspunkt i at kvinner opplever flere barrierer enn menn (Henderson 

1994). Disse barrierene dreier seg først og fremst om at kvinner har hovedansvaret for hus- og 

omsorgsarbeidet.  Arlie Hochschild (1989) regnes som en av pionerene innen forskning på 

dette feltet, og hevder at yrkesaktive kvinner har en «dobbel byrde» med husholdsarbeid som 

igjen fører til en betydelig fritidskløft (leisure gap) til fordel for menn. I  The Second Shift  

gjorde Hochschild en omfattende kvalitativ undersøkelse av yrkesaktive småbarnsforeldre i 

den amerikanske middelklassen, og konkluderte med at småbarnsmødre ikke bare har mangel 

på fritid og søvn, men at fritiden deres i større grad er preget av restriksjoner og tidsklemma 

enn menns fritid (Hochschild 1989).

Det har imidlertid vært rettet en del kritikk mot Hochschilds studie, og den har fått 

relativt liten oppslutning i det norske forskningsmiljøet. Om det er slik at kvinner gjør det 

meste av familiearbeidet i par der begge arbeider like mye, er usikkert i følge Kitterød og 

Lappegård (2010).
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«Kvinners tid er andres tid» 

Det har blitt  hevdet fra flere  hold at  kvinners fritid  oppleves  forskjellig  fra menns,  og at 

kvinner er mer tilbøyelig til å ofre egen fritid for å tilrettelegge for andres behov (Tornes 

1983;  Deem 1986;  Mattingly  og  Bianchi  2003;  Björnberg  og  Kollind  2005;  Haworth  og 

Lewis 2005). Det hevdes at mange kvinner føler et «natulig» ansvar for hus, hjem og familie, 

som videre går på bekostning av kvaliteten på fritiden. Det oppstår ofte en konflikt mellom 

retten til å bruke tid til selvrealisering og ansvaret for å ta vare på andre mennesker, og det 

hevdes  at  kvinner  er  mer  tilbøyelig  til  å  ofre  denne  selvrealiseringen  til  fordel  for 

omsorgsarbeid (Nomaguchi og Bianchi 2004; Haworth og Lewis 2005). Dette må forklares 

ved det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret som indikerer et skille mellom kvinners og menns 

tilnærming til  å forene tilfredsstillelsen av egne behov med familiens  behov (Haworth og 

Lewis 2005). 

Det er tradisjonelt sett forventet at kvinner skal ta seg av hus og hjem, mens menn skal 

være familiens hovedforsørger. Ved å leve opp til dette tradisjonelle kjønnsrollemønsteret på 

daglig basis, blir mønsteret bekreftet og holdt i live. Dette perspektivet har fått navnet «doing 

gender» og ble lansert av West og Zimmerman (1987), som en alternativ forklaring på den 

skjeve arbeidsdelingen mellom kvinner og menn. Det hevdes at kjønn produseres gjennom 

husholdsarbeidet,  gjennom  dagligdags  dominans  og  underordning  (Berk  1985).  Gjennom 

dagligdagse gjøremål blir det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret konstruert og rekonstruert, og 

ved å utføre aktiviteter  som er knyttet  til  det  feminine og det  maskuline,  «gjøres kjønn». 

Kvinners feminine kompetanse blir bekreftet gjennom hus- og omsorgsarbeid, samtidig som 

menn manifesterer sin maskulinitet gjennom forsørgerrollen.  

Teorien  om  «doing  gender»  ble  altså  utviklet  som  en  reaksjon  på 

arbeidsdelingsteorier9 som  ikke  har  holdt  empiriske  mål.  På  samme  måte  som 

maktforhandlingsperspektivet  og  tidsressurshypotesen,  vil  jeg  argumentere  for  at  «doing 

gender»-perspektivet også kan sees på som en fruktbar forklaring på hvorfor kvinners fritid 

begrenses av det å ha barn. Det hevdes altså at kvinner er mer tilbøyelig til å velge bort tid til 

fritidsaktiviteter til fordel for å bruke tid til barneomsorg og familiesamvær enn menn (Tornes 

1983;  Deem  1986;  Mattingly  og  Bianchi  2003;  Kay  2003;  Björnberg  og  Kollind  2005; 

Haworth og Lewis 2005). På denne måten bekrefter de både rollen som kvinne og som mor. 

9 Jmf. Tidsressurshypotesen og maktforhandlingsperspektivet 
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Både kvinner og menn vil ha en sensitivitet til hvilke normer og kulturelle idealer som er 

knyttet til det å være gode foreldre, og på samme måte som de «gjør» kjønn, «gjør» de også 

foreldrerollen10 (Dribe og Stanfors 2009), og det hevdes at rollen som mor er mer begrensende 

på fritiden enn farsrollen.

Kristin Tornes hevdet i 1983 at «kvinners tid er andres tid», og impliserte med dette at  

kvinners  fritid  i  større  grad  var  begrenset  av  familiens  krav  og  forventninger  til  stadig 

tilstedeværelse (Tornes 1983). Noe av det som karakteriserer omsorg, er å være innstilt på 

andres behov uansett når de måtte oppstå.

Det at en stor del av kvinners arbeidsoppgaver knytter seg til andres behov, fører til  at  
deres bruk av tid også vil være knyttet til  andres bruk av sin tid – evt. andres mangel på 
nok tid til det de ønsker eller mener de er nødt til å engasjere seg i. (...) Å drive  andres 
egenomsorg  er  fortsatt  i  det  vesentligste  kvinners  oppgave  i  familien,  enten  hun  er 
yrkesaktiv eller ikke (Tornes 1983:321).

I følge Deem (1986) er husholdsrutiner og organiseringen av familielivet viktige faktorer som 

påvirker hvilken type fritid kvinner har til  rådighet og kvaliteten på denne fritiden.  Det er 

spesielt kvinners fritid i hjemmet som er preget av restriksjoner og lav kvalitet (Deem 1986). 

Middager  skal  planlegges,  handles  og lages.  Selv  om kvinner  nødvendigvis  ikke  gjør  alt 

arbeidet  selv, er det de som planlegger,  tilrettelegger  og delegerer ansvaret (Tornes 1983; 

Deem 1986).  Denne tiden  er  preget  av  arbeid,  ansvar  og  forpliktelser,  og  er  i  stor  grad 

usynlig. Som jeg var inne på i kapittel 2, er denne type arbeid noe som ofte ikke kommer fram 

i analyser av tidsbrukundersøkelsen, og dette er kjernen i den feministiske kritikken mot slike 

undersøkelser. Å se på ulike dimensjoner ved tidsbruken i sammenheng kan, som vi har sett, i 

større grad rette søkelyset mot det som hevdes å sette begrensinger for kvinners fritid. En av 

hovedkonklusjonene  i  Mattingly  og  Bianchis  (2003)  analyser  av  den  amerikanske 

tidsbruksundersøkelsen fra 1998/99, var for eksempel at kvinners fritid er mer oppstykket, 

fragmentert og mindre «rendyrket» enn menns. Dette indikerer at menn opplever en større 

nettogevinst av sin fritid enn kvinner (Mattingly og Bianchi 2003).

Björnbeg og Kollind (2005) fant at de kvinnelige informantene i en svenske kvalitativ 

undersøkelse,  opplevde at det var vanskelig å få aksept for behovet for fritid.  De følte at 

fritiden måtte legitimeres med en spesiell type aktivitet, eller bli tatt fra fragmenter av tid som 

ikke  kolliderte  med  andres  behov  og  interesser.  «It  was  borrowed  time»  (Björnberg  og 

10 «Doing parenthood»
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Kollind 2005:112). Flere undersøkelser viser til at mange mødre finner «familiefritid» som 

mer  sosialt  akseptert  enn  individuell  fritid,  men  at  de  ikke  anser  fritid  i  samvær  med 

familiemedlemmer  som  «ekte»  fritid  (Bella  1989;  Green,  Hebron  og  Woodward  1990; 

Bialeschki og Michener 1994). Kvinnene i disse undersøkelsene uttrykker at det forventes at 

de først og fremst er mødre, og at de som autonome individer kommer i andre rekke.

Kvalitative studier har vist at flere mødre assosierer fritid med frihet fra forpliktelser 

og frihet til egentid (Bialeschki og Michener 1994; Björnbeg og Kollind 2005).

Women, particulary whose who are mothers, seem to be expected to subordinate their own 
leisure aspiration and defer to the needs of other family members, often under the guise of 
the «ethic of care» (Bialeschki og Michener 1994).

 

Bialeschki og Michener (1994) hevder at kvinnens muligheter til fritid er begrenset av hennes 

sosiale status og relasjoner, hennes hovedansvar for hus og barn, hennes rolleforventninger til 

hva kvinner skal gjøre og ikke gjøre, påvirkning fra hennes mannlige partner, hennes egen 

selvoppfatning og selvutviklingshistorie.

Disse  kvalitative  studiene  er  alle  hentet  fra  en  annen  tid  og  kontekst,  og  er  ikke 

nødvendigvis tilstrekkelig for å forklare barns betydning for norske kvinners og menns fritid, 

ved  årtusenskiftet.  Fokuset  så  langt  har  vært  på  hvordan  kvinners  fritid  er  begrenset  av 

stukturelle og relasjonelle føringer. Ingen av de kvalitative studiene jeg har referert til har tatt 

for seg menns opplevelser  av sin fritid,  og hvordan den eventuelt  er preget  av ufrihet  og 

restriksjoner.  

Menn og fritid 

Menns fritid har som nevnt fått lite dekning i forskningsmiljøet. Det lille fokuset på kjønnede 

strukturer i menns fritid er en åpenlys mangel i forståelsen av kjønn og fritid (Henderson og 

Shaw 2006). Ettersom menn også opplever begrensninger på sin fritid, bør det rettes et større 

fokus på menn og maskulinitet i fritidsforskningen.

Innledningsvis  var  jeg  inne  på  etableringen  av  «den  nye  farsrollen»  og  endret 

maskulinitetsforståelse. Dagens fedre forventes i større grad å ta del i barnas liv, og stadig 

flere  menn oppgir familien  som viktig  for mening og identitet  (Holter  og Aarseth 1993 ; 

Björnberg 1998; Brandth og Kvande 2003). Dette speiler igjen trenden om menns tid brukt til  
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barneomsorg, som har økt jevnlig siden 1970-tallet (Vaage 2000). Innføringen av fedrekvoten 

i 1993 har dessuten bidratt til at stadig flere småbarnsfedre tar permisjon for å være hjemme 

med barna. Selv om kvinner fremdeles gjør betydelig mer husarbeid enn menn, er fordelingen 

av barneomsorg likere fordelt mellom kjønnene. Det kan tyde på at kjønnsrolleforventningene 

har blitt mer egalitære (Kay 2006).

Selv om menn har blitt  mer familieorienterte,  betyr  ikke det at de har blitt  mindre 

karriereorienterte. Forsørgerrollen er fremdeles viktig for menns identitet (Brandth og Kvande 

2003;  Aarseth  2005).  Analyser  av  arbeidskraftsundersøkelsen  viser  at  9  av  10  menn  er  i 

arbeid, og at nesten samtlige arbeider fulltid eller mer enn vanlig arbeidstid (Bø m.fl. 2008). 

Menn tilpasser dessuten arbeidstiden sin i forhold til barna i liten grad sammenlignet med 

kvinner. I en studie om barns betydning for norske menns arbeidstid er det vist at fedre med 

små barn reduserer arbeidstiden sin til en viss grad, mens fedre med barn i skolealder faktisk 

har lengre arbeidsdager enn menn uten hjemmeboende barn (Dommermuth og Kitterød 2009). 

Mange menn kan sies å være  både karriere- og familieorienterte, og Cooper (2002) har gitt 

disse  mennene  betegnelsen  «superfedre».  Superfedre  forsøker  å  oppfylle  alle  krav  og 

forpiktelser både på jobb og i familien og ender ofte opp med å «ofre seg selv» (Cooper 

2002).

Kay (2006) påpeker at på samme måte som mødre opplever fritid i samvær med barn 

som både befriende og begrensende, vil dette også være tilfelle for fedre. På samme måte som 

det  hevdes at  mødres  fritid  er begrenset  av omsorgsrollen,  kan det  sies at  fedres fritid  er 

begrenset av å være familiens hovedforsørger. «To some extent it suggests that the 'ethic of 

care'  that  contextualises  women's  leisure  is  counter-balanced  by  an  'ethic  of  work'  that 

circumscribes  men's”  (Kay  2006).  Fedre  føler  i  økende  grad  et  press  for  å  oppfylle 

forventinger til farsrollen, samtidig som forsørgerrollen skal innfris. På den måten vil mange 

fedre forholde seg til «nye» forpliktelser uten å måtte gi opp «de gamle» (Kay 2003).

Den måten par forhandler om fordelingen av fritid reflekterer i hvilken grad kvinner 

og menn forholder seg til personlige interesser og andres behov (Kay 2003). Forventningene 

til at familier skal være mer intime, og spesielt at fedre skal være mer involvert i barna, er en 

interessant  kontrast  til  den  underliggende  trenden i  retning  individualisering,  og noe  som 

fritidsforskningen kan bidra til å belyse (Kay 2006). Kvalitative studier av fritid har vist at 

både kvinner og menn knytter fritiden til en arena for selvrealisering og selvutvikling, som 
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arbeids- og familielivet ikke vil kunne innfri på samme måte (Björnberg og Kollind 2005; 

Haworth  og  Lewis  2005).  Kay (2006)  påpeker  at  hvordan kvinner  og menn  i  parforhold 

forhandler om retten til individuell fritid sier noe om hvorvidt de anerkjenner hverandres rett 

til  selvrealisering.  Flere  studier  om fritid  foreslår  imidlertid,  som vi  har  sett,  at  menn  i 

parforhold er flinkere til å kreve egentid enn kvinner.  

4.3 Relevansen av Hakims preferanseteori 

Det er ikke bare muligheter og begrensninger som påvirker fritidsmengden. Hvor mye fritid vi 

har  til  rådighet  må  også  sees  i  sammenheng  med  frie  valg.  Spesielt  i  et  velferds-  og 

likhetssamfunn som Norge hvor vi i mer eller mindre grad har muligheten til å velge fritt 

hvordan tiden vår skal disponeres. Noen velger å bruke mye tid i samvær med familien, andre 

er mer karriereorienterte mens atter andre prioriterer mye tid til individuelle fritidsaktiviteter. 

Hakims preferanseteori er utviklet som en reaksjon på utdaterte og retrospektive strukturelle 

føringsteorier,  og  er  relevant  i  forståelsen  av  ulike  livstilspreferanser  i  moderne 

velferdssamfunn (Hakim 2006).  Å forstå  ulike valg i  forhold til  arbeid-familietilpasninger 

blant  kvinner  og  menn,  må  sees  i  sammenheng  med  Giddens'  teori  om  'den  refleksive 

modernitet' som anser individualisering som drivkraft for endringer i det moderne samfunn 

(Hakim 2006).  «In sum, preferance theory predicts diversity in lifestyle choices, and even a 

polarisation of lifestyles among both men and women» (Hakim 2006).

Preferanseteorien  avviser  ikke  at  strukturelle  og  økonomiske  faktorer  kan  virke 

begrensende på valgene våre, men Hakim (2006) hevder likevel at strukturelle faktorer er av 

mindre betydning. I lys av preferanseteorien kan det tenkes at fritidsmengden er et resultat av 

et nivå av «preferert» deltakelse som står i forhold til hva man faktisk har mulighet til, ut i fra 

evner, tid og andre ressurser. Preferanser handler i bunn og grunn om alle de forholdene som 

kan virke formende på fritidsdeltakelse, minus barrierer og tilbud (Thrane 2001).

Tidsprioriteringer – ulike arenaer for mening og identitet 

Et viktig aspekt i forståelsen av ulikhet i fritid vil være å forstå hvorfor kvinner og menn har 

ulike livstilspreferanser. Hakim (2006) har søkt å forklare hvorfor kvinner tenderer å redusere 

sin arbeidstid når de får barn, ved preferanseteorien. Mange kvinner velger å arbeide deltid 

når de får barn fordi deres preferanse for karriere ikke er like sterke som menns. Preferansen 
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for å bruke tid i samvær med og oppfølging av barna i småbarnsfasen er større enn å satse på 

karrieren (Hakim 2006). I tillegg kan det tenkes at mange par med barn føler at de har råd til 

at  den  ene  parten,  som  regel  mor,  jobber  deltid  i  en  periode  på  grunn  av  gode 

velferdsordninger  og generelt  god økonomi (Bø m.fl.2008).  Birkelund og Petersen (2003) 

retter søkelyset mot trender i det norske samfunnet som indikerer at særlig kvinner, men etter 

hvert også menn, ønsker et balansert liv hvor familie og fritid krever sin plass, i tillegg til 

arbeid  og karriere.  Videre spør  de seg om denne trenden handler  om at  norske menn og 

kvinner  er  opptatt  av det  gode liv  i  større  grad enn i  andre land (Birkelund og Petersen 

2003:133).

Björnberg og Kollind (2005) fant i sin kvalitative undersøkelse i  Individualim and 

Families  at flere av de kvinnelige informantene valgte å jobbe deltid for å få mer tid til seg 

selv. Mange av kvinnene opplevde at fritiden deres var begrenset av en følelse av forpliktelser 

og krav, og familiens avhengighet av deres tilstedeværelse. Å gå over til deltidsarbeid ble for 

disse kvinnene en strategi for å vinne «egentid» og få en «friere» fritid. På den måten kan det 

virke som om disse kvinnenes reduserte arbeidstid var et resultat av både begrensninger  og 

bevisste valg for ikke å få mindre fritid.

Det er i all hovedsak tre ulike «sfærer» i livet hvor vi søker mening og identitet; på 

jobb, i familien og på fritiden. Det vanligste har vært å fokusere på arbeids- og familielivet 

som de to viktigste arenaene for menings- og identitetssøken. Blair-Loy (2003) skisserer to 

idaltyper  av  kvinner  og  menn  som  henholdsvis  familie-  og  karriereorienterte.  De 

«familieorienterte» kjennetegnes ved å være sterkt knyttet til hus og familie, og er tradisjonelt  

en kvinne i et stabilt ekteskap med en karriereorientert mann. De familieorienterte kvinnene er 

i en livssituasjon hvor omsorg for hus, mann og barn byr på trygghet, intimitet,  berikelse, 

kreativitet  og  mening  (Blair-Loy  2003).  Den  «karriereorienterte»  er  på  den  andre  siden 

vanligvis en mann med sterk emosjonell tilknytning til jobb og karriere. Arbeidslivet er for 

disse den viktigste kilden til mening, identitet og selvutvikling. Halrynjo (2009) hevder at i 

følge preferanseteorien vil de fleste menn være jobb- og karriereorienterte,  mens de fleste 

kvinner vil være adaptive. Dette innebærer at de ønsker å kombinere arbeid og familie, slik at 

de velger deltidsjobber som ikke krever karriereforpliktelser (Halrynjo 2009). Hakim (2006) 

vil  hevde at  kvinners preferanse for karriere  er svakere enn menns,  fordi de i  større grad 

ønsker å kombinere arbeids- og familielivet. Halrynjo (2009) påpeker imidlertid at kvinners 
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svakere preferanse for karriere først og fremst er midlertidig, da hun vil satse på karriere i  

større grad når barna blir eldre.

Ett annet begrep som er oppstått i kjølvannet av forskning om ulike livstilstilpasninger 

er de såkalte «tidspionerene» (time pioneers), som tilpasser arbeidstiden sin for å anvende mer 

tid  til  andre  og  mer  lystbetonte  aktiviteter  (Hörning  m.fl.  1995).  Tidspionerene  søker 

selvrealisering  gjennom  fleksibel  arbeidstid  og  alternative  livsstiler,  i  motsetning  til  de 

tradisjonelle  karriere-  og  familieorienterte  menneskene.  Arbeid  har  kun  en  økonomisk, 

instrumentell verdi for tidspionerene, som snarere søker mening og identitet på andre arenaer, 

som for eksempel  på fritiden.  I  en velferdsstat,  som den norske,  har  vi  sett  at  alternative 

livsstiler  med  fleksibel  og  redusert  arbeidstid  er  mulig  å  kombinere  med  «det  gode  liv» 

(Birkelund og Petersen 2003).

I  artikkelen  «Men's  work-life  conflict:  Career,  care  and  self-realization»  skisserer 

Halrynjo  (2009)  4  idealtypiske  menn  basert  på  en  undersøkelse  om  norske  menns 

livstilstilpasninger: de karriereorienterte, de familieorienterte, de karriere- og familieorienterte 

og «lappeteppemannen» (patchwork career men). Sistnevnte portretterer menn med fleksibel 

eller redusert arbeidstid, ofte freelancere som kombinerer ulike type jobber med kunstnerisk 

eller individualistisk preg. Disse mennene er videre involvert i fritidsaktiviteter som hobbyer, 

idrett,  musikk  eller  frivillig  arbeid,  og  de  oppgir  høy  tilfredshet  med  sitt  sosiale  liv  og 

mengden fritid (Halrynjo 2009). 'Karrieremennene' og 'karriere-og familiemennene' oppgir på 

sin side lav tilfredshet med fritiden sin.

Til tross for at vi i gjennomsnitt bruker mest tid til fritidsaktiviteter den våkne tiden av 

døgnet, har det altså vært størst fokus på arbeid-familietilpasninger. Fritiden er dog ansett som 

en av de viktigste arenaene for velvære og livskvalitet. På fritiden kan man produsere positiv 

psykologisk velvære og høyere grad av sosial interaksjon og livskvalitet (Warren 2010). Lik 

fordeling av fritid er dessuten, i følge den politiske teoretikeren Fraser (1997), ansett som ett 

av  sju  normative  prinsipper  for  kjønnslikestilling  i  samfunnet.  En  integrering  av  fritid  i 

debatten  om  'work  life'  er  derfor  av  betydning  for  en  dypere  forståelse  av  hva  som 

konstituerer 'livet' (Warren 2010). «In this way, we can better move away from a focus only 

on work-family, and also 'round the triangle' in the study of paid work, caring and leisure» 

(Warren 2010).  Et større fokus på fritid  som arena for mening og identitet  vil  altså være 

fruktbart i forståelsen av mulige kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn. Dersom det 
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er slik at fedre i større grad velger å bruke tiden sin til fritidsaktiviteter framfor familiesamvær 

og husholdsarbeid, kan det blant annet forklares ved at de har andre preferanser i forhold til 

hvilke arenaer som tilfører mening og identitet enn mødre.  Blair-Loy (2003), Hörning m. fl. 

(1995) og Halrynjos (2009) skisseringer av ulike «idealtyper» menn og kvinner vil fungerer 

som illustrasjoner på ulike tidsprioriteringer i lys av Hakims preferanseteori.  

4.4 Oppsummering så langt og utleding av hypoteser 

Innledningsvis så vi at i løpet av 1990-tallet har velstandsutviklingen økt, slik at vi har fått 

mer tid til fritidsaktiviteter. Samtidig har tidsklemma vært et mye omdiskutert tema, særlig 

blant fulltidsarbeidende småbarnsforeldre.  Innføringen av nye familiepolitiske reformer har 

siktet  mot  økt  kjønnslikestilling  og mot  bedre tilrettelegging for å  kombinere  arbeids-  og 

familielivet for begge kjønn. Disse arbeid-familievennlige ordningene har igjen bidratt til en 

endret  maskulintetsforståselse  og  en  modernisering  av  morsrollen.  Fedre  tok  på  90-tallet 

større del i barneomsorgen enn de har gjort noen gang, og forståelsen av «den nye farsrollen» 

ble etablert. Moderniseringen av morsrollen skjedde imidlertid tidligere- med kvinners inntog 

på  arbeidsmarkedet.  Den  store  satsingen  på  barnehageutbyggingen  på  90-tallet  bidro 

imidlertid enda mer til kvinners yrkesdeltakelse. Det er likevel store forskjeller i kvinners og 

menns tid brukt til inntektsarbeid, da deltidsarbeid fremdeles er svært utbredt blant mødre. De 

fleste menn arbeider på sin side fulltid,  samtidig som stadig flere menn gir uttrykk for at 

familien er svært viktig for deres identitet.

Videre har vi sett at tidligere studier ikke viser noen entydige resultater med hensyn til 

kjønnsforskjeller  i  fritid  som følge av  å  ha barn.  Flere  utenlandske  studier  har  imidlertid 

funnet en fritidskløft til fordel for menn, i tillegg til indikasjoner på at kvinners fritid er mer 

begrenset enn menns (Beblo 1999; Bittman og Wajcman 2000; Mattingly og Bianchi  2003; 

Sayer 2005; Milkie m.fl. 2009). Det må imidlertid påpekes at det er samfunnskontekstuelle 

forskjeller  mellom  de  ulike  studiene.  De  nordiske  landene  er  kjent  for  sjenerøse 

velferdsordninger og stor grad av likestilling mellom kvinner og menn på de fleste områder, 

mens det i liberale velferdsstater ikke anses som legitimt å blande politikk i folks private liv. 

De tidligere forskningsbidragene på feltet  er derfor ikke dirkete sammenlignbare.  I tillegg 

opereres  det  med  ulike  framgangsmåter,  utvalgsavgrensninger  og  operasjonaliseringer  av 

både avhengige og uavhengige variabler.
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Teorier om kjønn og fritid har i stor grad vært dominert av feministiske perspektiver.  

Behovet for å innlemme teorier om menn og maskulinitet har jeg sett på som nødvendig for 

en fullverdig forståelse av kjønn og fritid, selv om det er en mangel på studier om dette, og 

dermed generert få (om noen) teoretiske perspektiver for å forklare begrensninger på menns 

fritid. Kvinners fritid hevdes å være begrenset av «the ethic of care», mens for menn er den 

største  begrensningen  knyttet  til  inntektsarbeid  og  rollen  som  familiens  hovedforsørger. 

Ettersom forventningen til menns deltakelse i barnas liv er større, og at fedre i økende grad tar 

del  i  barneomsorgen,  kan  det  tenkes  at  både  arbeid-  og  familieforpliktelser  vil  virke 

begrensende på menns fritid. Likevel er det flere studier som impliserer at menn vil være mer 

tilbøyelig  til  å  forbeholde  seg  retten  til  egentid,  da de  ikke  føler  på  det  samme ansvaret 

familiearbeidet medfører som kvinner gjør (Tornes 1983; Deem 1986; Mattingly og Bianchi 

2003; Björnberg og Kollind 2005; Haworth og Lewis 2005).

Hypoteser til kapittel 6

Om det å ha barn har ulik betydning for kvinners og menns fritid har i prinsippet tre mulige 

utfall.  Disse har  jeg formulert  i  tre  ulike hypoteser,  som jeg ønsker  å  teste  i  analysene  i 

kapittel 6.

Hypotese 1: Det å ha barn har større negativ betydning for kvinners enn for menns 

fritid

Ettersom det fremdeles er slik at kvinner bruker mer tid til  barneomorg enn menn, er det 

grunn til å forvente at det å ha barn har større negativ betydning for kvinners enn menns fritid. 

Den feministiske fritidsforskningen hevder at kvinners fritid i større grad er begrenset av det å 

ha barn enn menns fritid, og kvantitative undersøkelser fra andre land har funnet at dette er 

tilfellet  (Beblo  1999;  Mattingly  og  Bianchi  2003;  Milkie  m.fl.  2009).  Det  er  grunn til  å 

forvente at kvinner føler et sterkere forventningspress fra omgivelsene til å stille opp og være 

tilgjengelig  for  tilfredstillelse  av  andres  behov,  og  at  de  som  følger  gir  opp  mer  tid  til 

fritidsaktiviteter enn menn. Det forventes at kvinner er mer engasjert i barnas liv enn fedre, og 

forpliktelser ovenfor barn, hus og familie bidrar følgelig til redusert fritid. Dette kan blant 

annet forklares ved at det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret opprettholdes på daglig basis ved 

at kvinner «gjør kjønn» gjennom familiearbeidet. De sosiale og kulturelt aksepterte normene 

om hvordan mødre skal te seg vil føre til at kvinner «gjør foreldrerollen» i større grad enn 

37



menn. I tillegg kan det tenkes at kvinner stiller dårligere i en forhandlingssituasjon der fritid 

skal  fordeles,  ettersom deres  relative-ressursnivå som regel  er  lavere  enn menns.  Kvinner 

jobber mindre enn menn, og har følgelig lavere inntekt, som mål på relativ ressurstilgang. På 

den andre siden kan det tenkes at kvinner har sterkere preferanser for å bruke tid med familie 

og barn, og at dette vil bidra til en sterkere reduksjon i fritiden som følge av å ha barn. 

Hypotese 2: Det er ingen kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn

Ettersom tidsbruken til kvinner og menn blir stadig likere, er det grunn til å tro at det ikke er  

noen kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn. Menn er mer involvert i barneomsorgen 

enn noen gang, kvinner har lengre arbeidstid utenfor hjemmet og bruker betydelig mindre tid 

til  husholdsarbeid  enn  tidligere.  Norge  er  langt  på  vei  et  likestilt  samfunn,  og 

gjennomsnittsbetraktninger  viser  at  menn  og  kvinner  har  like  mye  fritid  (Vaage  2000). 

Hverken  Dribe  og  Stanfors  (2009)  eller  Blekesaune  (2000)  finner  dessuten  signifikante 

kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn i sine studier. Vi har sett at fritiden har økt 

betraktelig de siste ti-årene, og at dette henger sammen med velstandsutviklingen. Jakten på 

«det gode liv» og økt livskvalitet er et viktig mål for både kvinner og menn, og oppnåelse av 

dette  er  ikke  avhengig  av  at  begge partene  i  et  parforhold  arbeider  fulltid  (Birkelund  og 

Petersen  2003).  Vi  har  sett  at  mange  kvinner,  og  særlig  småbarnsmødre,  i  stor  grad  har 

redusert arbeidstid. Dette kan henge sammen med et ønske om å tilbringe mer tid i samvær 

med familien, men også et ønske om å få mer tid til fritidsaktiviteter. Den store forskjellen i 

menns  og  kvinners  tid  brukt  til  inntektsarbeid,  samt  store  endringer  i  holdninger  om og 

praksis av farsrollen, gjør at det er grunn til å tro at det ikke er betydelige kjønnsforskjeller i  

fritid som følge av å ha barn.

Hypotese 3: Det å ha barn har større negativ betydning for menns enn for kvinners 

fritid

Et tredje mulig utfall er at det å ha barn reduserer fritiden mer for menn enn for kvinner. Dette 

kan begrunnes i utviklingen av  «den nye farsrollen» og den endrede maskulinitetsforståelsen. 

Det forventes at menn involverer seg mer i barna, samtidig som de fremdeles bruker mer tid i 

yrkeslivet enn kvinner. De fleste menn arbeider fulltid, uavhengig av alder og antall barn i 

husholdningen,  mens  kvinner  ser  ut  til  å  tilpasse  sin  arbeidstid  i  større  grad  etter 

familiesammensettingen (Bø m.fl. 2008). Der mange flere småbarnsmødre arbeider deltid enn 
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småbarnsfedre, kan det tenkes at disse mennene i større grad er rammet av tidsklemma. Det 

forventes at dagens fedre stiller opp for familien og er mer involvert i barneomsorgen, i tillegg 

til at forsørgerrollen fremdeles er sterkt inkorporert i fedres mentalitet (Brandth og Kvande 

2003).  «Superfedre»  har  blitt  en  betegnelse  på  fedre  som søker  å  oppfylle  alle  krav  og 

forventninger  både  på  jobb  og  i  familien  (Cooper  2002).  I  kapittel  3  viste  jeg  at 

tidsbruksundersøkelsen fra 2000/01 avslørte at menn med barn under 6 år har 20 minutter 

mindre fritid enn tilsvarende gruppe av kvinner (Vaage 2000). Dribe og Stanfors (2009) fant 

dessuten i sin analyse av den svenske tidsbruksundersøkelsen fra 1990/91 at det å ha små og 

mellomstore  barn  hadde  større  negativ  betydning  for  menns  enn  for  kvinners  fritid  på 

hverdager.  

Hypoteser til kapittel 7

I kapittel 7 vil jeg analysere fedre og mødre i par der begge arbeider fulltid. Basert på tidligere 

studier og teoretiske perspektiver forventer jeg å finne at mødres fritid er mer begrenset enn 

fedres,  i  disse parene.  Et  annet mål  med analysene i  kapittel  7 er å undersøke om det er 

kjønnsforskjeller  i  ulike  kvalitative  aspekter  ved  fritiden.  Jeg  har  formulert  følgende 

hypoteser:

Hypotese 4: I par der begge arbeider fulltid vil mødre har mindre fritid enn fedre

Kitterøds analyser fra tidsbruksundersøkelsen 1990/91 viste at mødre i par der begge arbeider 

fulltid har omtrent 30 minutter mindre fritid per dag enn tilsvarende gruppe av fedre (Kitterød 

2000). Studier fra utlandet har vist den samme tendensen til et fritidsunderskudd for kvinner, 

der fulltidsarbeidende kvinner og menn i parforhold sammenlignes (Beblo 1999; Mattingly og 

Bianchi 2003; Milkie m. fl.  2009). Hochschild sin (1989) påstand om at yrkesaktive kvinner 

har  et  «ekstra  skift»  med  arbeid  grunnet  hovedansvaret  for  husholdet,  vil  dessuten  være 

spesielt  relevant  for  kvinner  som bruker  mye  tid  til  inntektsarbeid.  Basert  på  de  samme 

argumentene tilknyttet  hypotese 1, vil det være grunn til  å tro at særlig fulltidsarbeidende 

kvinner med barn vil føle det vanskelig å finne tid til fritidsaktiviteter grunnet hovedansvaret 

for organiseringen av familielivet. Fulltidsarbeidende mødre vil som følger, i større grad enn 

fedre, kjenne på tidsklemma som en realitet.
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Hypotese 5: I par der begge arbeider fulltid vil mødre ha mindre voksenfritid enn 

fedre

I  kapittel  2 argumenterte  jeg for at  fritid i  samvær med barn er preget  av mer ansvar og 

forpliktelser  enn  fritid  uten  barn  til  stede.  Det  har  blitt  hevdet  at  fritid  sammen  med 

husholdningsmedlemmer ofte har et betydelig innslag av arbeid, særlig for mødre (Wærness 

1975;  Shaw 1992).  Det  kan derrfor tenkes  at  fritid  alene eller  bare med personer  utenfor 

husholdningen,  er  mer  rendyrket  fritid  enn  fritid  med  husholdningsmedlemmer.  Tidligere 

forskning viser at kvinner har mindre voksenfritid enn menn, og har følgelig påpekt at menn 

opplever en større nettogevinst av sin fritid enn kvinner (Kitterød 2000; Bittman & Wajcman 

2000; Mattingly & Bianchi 2003). Dette kan sees i sammenheng med at kvinner, i større grad 

enn menn, har ansvaret for organiseringen av familielivet. På den andre siden kan det tenkes 

at  kvinner har sterkere preferanser for å bruke fritiden sin i samvær med barn enn menn, 

spesielt blant fulltidsarbeidende kvinner som ellers vil ha mindre tid i samvær med barn enn 

deltidsarbeidende kvinner.

Hypotese 6: I  par der begge arbeider  fulltid  vil  mødre ha mindre fritid  utenfor  

hjemmet enn fedre

OG

Hypotese7: I par der begge arbeider fulltid vil mødre ha mindre voksenfritid både i 

og utenfor hjemmet enn fedre

Kitterød (2000) skiller mellom fritid hjemme og ute blant mødre og fedre i par der begge har 

full jobb, og går ut i fra en antakelse om at fritid utenfor hjemmet kan sees på som mer fri og 

har en annen funksjon enn fritidsaktiviteter man utfører i hjemmet.  Fritidsaktiviteter utenfor 

hjemmet  kan være trening,  kulturarrangementer,  sosiale  sammenkomster,  fester,  reiser o.l. 

Fritiden  i  hjemmet  er  oftere  preget  av  avslapning  og  rekreasjon,  og  innebærer  gjerne 

aktiviteter som tv-titting, håndarbeid, brettspill o.l. Mens fritiden utenfor hjemmet kan fungere 

som en avkopling fra både familielivet og jobben, er det større sannsynlighet for at fritiden i 

hjemmet  blir  forstyrret  av  huslige  gjøremål  og  familieforpliktelser.  Deem  (1986:80) 

argumenterer for at at fritid i hjemmet innebærer særlig begrensninger for kvinner, ved at de 

alltid  vil  føle et  slags ansvar i  forhold til  husholdsarbeid og barneomsorg.  Det er  dermed 

større  sannsynlighet  for  at  fritidsaktivitetene  blir  avbrutt  av  andre  gjøremål.  Flere  studier 
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bekrefter dette, og finner at kvinner opplever flere fritidsepisoder av kortere varigheten enn 

menn  (Kitterød  2000;  Bittman  og  Wajcman  2000;  Mattingly  og  Bianchi  2003).  Deem 

(1986:91)  hevder  at  kvinners  fritid  i  hjemmet  er  formet  av  forestillinger  om  kvinnelige 

kjønnsroller,  maktforhold  i  husholdningen og strukturen i  familielivet.  Husholdsrutiner  og 

struktureringen av andre husholdningsmedlemmer er også viktig faktorer som former hvilken 

type fritid kvinner har til rådighet, til hvilken tid og kvaliteten på den tiden. Antakelsen om at 

kvinner forventes å være tilgjengelig og tilstede der familielivet organiseres, gjør at det er 

grunn til å forvente at kvinner har mindre fritid utenfor hjemmet enn menn. I tillegg forventes 

det altså at kvinners fritid, både i og utenfor hjemmet, sjeldnere er utført uten samvær med 

barn. 
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5.0 Metode og Data  

Innledningsvis  gjorde  jeg  kort  rede  for  framgangsmåten  i  tidsbruksundersøkelsens 

datainnsamling. I kapittel 2 argumenterte jeg for hvorfor tidsbruksundersøkelsen egner seg 

som datamateriale for å besvare denne oppgavens problemstilling. I tillegg diskuterte jeg noen 

av innvendingene mot bruk av slike undersøkelser. I dette kapitlet vil jeg gjør rede for hvilke 

metodiske valg jeg har gjort  og hvilke analyseteknikker  jeg har  benyttet.  Til  slutt  vil  jeg 

presentere  min plan for analysen.

5.1 Analyseutvalg 

Bruttoutvalget i tidsbruksundersøkelsen 2000/01 omfatter 6470 personer i alderen 7-79 år. Av 

disse var det 3211 personer som førte dagbok og ble intervjuet, slik at svarprosenten var på 

omlag 50 prosent11.  Hver person førte altså dagbok for to dager etter  hverandre,  og siden 

tidsbruksundersøkelsens enhet er døgn og ikke personer, blir antall observasjoner dobbelt så 

mange som antall  personer som deltar i undersøkelsen. Noen av dagbøkene var imidlertid 

ikke brukbart utfylt, slik at antall observasjoner i  hovedutvalget endte opp på 6801. 

Ut i fra dette hovedutvalget har jeg avgrenset to analyseutvalg til bruk i analysene i 

kapittel  6  og  kapittel  7.  Disse  har  jeg  for  enkelthets  skyld  har  valgt  å  kalle  henholdsvis 

'analyseutvalg 1' og 'analyseutvalg 2.' 

Analyseutvalg 1 

Analyseutvalg 1 omfatter de som har oppgitt at de er gift/registrert partner eller samboende 

og i alderen 20-58 år. Dette utgjør et analyseutvalg på 3086 dagboksdager. Utvalget benyttes i 

analysene i kapittel 6.

Ettersom jeg ønsker å undersøke virkningen av å ha barn på fritiden,  har det vært 

11 Frafallet i utvalgsundersøkelser har økt vesentlig de siste 25 årene, og det har ligget på et høyt nivå i mange 

år. Undersøkelser som krever mye av de uttrukne personene har ofte høyere frafallsprosent  enn undersøkelse 

som tar kort tid og krever mindre. Tidsbruksundersøkelsen er en besøksundersøkelse, og krever mye av den 

uttrukne personen. Dette gjør tidsbruksundersøkelsen mer sårbar enn andre undersøkelser. I tillegg kan det 

være vanskelig å få tak i personer til riktig tid, siden det skal føres dagbok på to forhåndsbestemte dager 

(Rønning 2003).

43



relevant å avgrense utvalget til personer i «barnefør» alder. På grunnlag av krysstabellanalyser 

over hvilke aldersgrupper som har flest hjemmeboende barn, bestemte jeg meg for å ta med 

personer i aldersgruppen 20-58 år i analysene. I tillegg har jeg altså valgt å kun se på gifte 

eller samboende personer. For det første er antall observasjoner med aleneforeldre i utvalget 

relativt lite. For det andre vil denne avgrensningen bidra til å sammenligne grupper med likere 

kjennetegn. Blekesaune (2000) fant for eksempel i sine analyser av tidsbruksundersøkelsen 

1990/91 at det å leve i parforhold er negativt korrelert med fritidsmengden. Andre studier har 

også vist at enslige personer har mer fritid enn gifte /samboende (Bittman og Wajcman 2000; 

Mattingly og Bianchi 2003). I tillegg kan det tenkes at enslige med barn har et tidsmønster 

som vil avvike fra tidsmønsteret til foreldre i par. 

Jeg  har  imidlertid  ikke  opplysninger  om  tidsbruk  for  par,  slik  at  utvalget  av 

gifte/samboende  menn  og  kvinner  ikke  utgjør  «reelle»  par.  Jeg  sammenligner  derfor 

gjennomsnittlig tid brukt til fritidsaktiviteter for gruppen gifte/samboende menn og gruppen 

gifte/samboende kvinner, noe som er vanlig i denne typen analyser (Bittman og Wajcman 

2000; Mattingly og Bianchi 2003; Dribe og Stanfors 2009). En del velger imidlertid også å 

konstruere såkalt «syntetiske par» for å studere par med spesielle arbeidsmarkedstilpasninger, 

for eksempel  der begge arbeider  fulltid,  eller  par der han arbeider  fulltid og hun arbeider 

deltid  (Lingsom og  Ellingsæter  1983;  Kitterød  2000;  Milkie  m.fl.  2009).  Avgrensningen 

gjøres da på grunnlag av deltakernes opplysninger og egen og partnerens arbeidstid. Det er 

dette jeg gjør i analyseutvalg 2, der jeg ser på foreldre i par der begge jobber fulltid. 

Analyseutvalg 2

I kapittel 7 har jeg altså valgt en ytterligere utvalgsavgrensning hvor jeg ser på personer med 

barn  under  20  år  i  husholdningen,  som arbeider  fulltid  og  som har  oppgitt  at  de  har  en 

fulltidsarbeidende partner. Jeg har valgt det samme aldersutvalget som i analyseutvalg 1, altså 

20-58  år.  Dette  utgjør  et  analyseutvalg  på  784  dagboksdager.  Andelen  fulltidsarbeidende 

«par» blant gifte/samboende menn og kvinner i alderen 20-58 år, med barn under 20 år i 

husholdet er 25 prosent12. 

Fulltidsarbeid  er  definert  som  en  vanlig  ukentlig  arbeidstid  på  minst  35  timer, 

inkludert eventuelt biyrke. Partners arbeidstid er konstruert ut i fra spørsmål i spørreskjema 

12 784 / 3086 X 100 = 25.4
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om partner er i inntektsgivende arbeid og om hva hans/hennes vanlige ukentlige arbeidstid er. 

Milkie m.fl. (2009) påpeker at et utvalg av par der begge arbeider fulltid, kan være en 

selektert gruppe i forhold til holdninger til likestilling og likedeling av arbeid. Par der begge 

arbeider fulltid vil i gjennomsnitt ha høyere utdanning enn par der kvinnen jobber mindre. 

Studier  bekrefter  at  høyt  utdannede par  har  likere  arbeidsdeling  enn lavt  utdannede,  men 

finner at dette  hovedsakelig skyldes  at høyt  utdannede kvinner gjør mindre husarbeid enn 

andre kvinner (Kitterød 2000b). Det kan tenkes at mengden fritid også er likere fordelt i disse 

parene enn i par der den tradisjonelle arbeidsdelingen er mer dominant.  

Utvalgsvarians 

Utvalgsvariansen er den usikkerheten man får i resultatene fordi man bygger på opplysninger 

om bare en del av befolkingen som undersøkelsen omfatter. Et mål på den usikkerheten kalles 

standardavvik. I tidsbruksundersøkelsen er analyseenheten dagboksdager, og ikke personer. 

Ettersom hver av  deltakerne førte dagbok for to døgn, kan det sies å være en viss avhengighet 

mellom observasjonene. To dager ført av samme informant vil sannsynligvis være likere enn 

to dager ført av to ulike personer. Dette fører til at standardavviket blir noe større enn hva som 

er tilfelle i vanlige utvalgsundersøkelser, og det vil dermed være større sannsynlighet for å 

finne en signifikant sammenheng mellom variablene (Rønning 2002). I følge Skog (2009) 

behøver  ikke  en  slik  målefeil  i  avhengig  variabel  være  et  alvorlig  problem,  med  mindre 

målefeilen er såpass stor at standardfeilen blir uakseptabelt høy. 

Frafall og vekter 

Systematisk  skjevhet  på  grunn  av  frafall  vil  kunne  påvirke  estimater  fra 

tidsbruksundersøkelsen.  Spesielt  gjelder  dette  dersom  variabelen  som  påvirker 

sannsynligheten for frafall  også er  korrelert  med tidsbruken (Belsby 2003).  Skjevheten er 

derfor justert ved hjelp av vekter. Vektene i tidsbruksundersøkelsen har tatt hensyn til alder og 

kjønn, siden disse variablene både påvirker frafallet og er korrelert med tidsbruk. I tillegg har 

observasjonene  fra  dagbøkene  blitt  justert  slik  at  alle  dager  i  året   har  fått  lik  vekt. 

Prosentfordelinger, resultater  fra  de  deskriptive  analysene  og  fra  regresjonsanalysene  er 

presentert  vektet,  mens den oversikten over antall  observasjoner i  vedlegg 2 er presentert 

uvektet. Vektene som er benyttet i undersøkelsen er nærmere dokumentert i Belsby (2002).
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5.2 Variabler og operasjonalisering

Ettersom jeg har to analyseutvalg vil det variere litt hvilke avhengige og uavhengige variabler 

jeg har tatt med i analysene. For en bedre oversikt over hvilke variabler som benyttes i de 

ulike analysene, presenterer jeg i slutten av dette underkapitlet deskriptiv statistikk over de 

uavhengige variablene for begge analyseutvalgene. 

Avhengige variabler

Min viktigste  avhengige variabel,  som brukes i  begge analysekapitlene,  er  antall  minutter 

brukt til  fritidsaktiviteter per døgn. Antall minutter per uke får man ved å multiplisere med 

sju.  Det  er  en  kontinuerlig  variabel  som går  fra  0-1130  minutter.  Gjennomsnittlig  antall 

minutter  med  fritid  per  dag  er  344  for  analyseutvalg  1,  og  321  for  analyseutvalg  2. 

Gjennomsnittstallet er basert på alle dager i året; både hverdager, helger og ferier. Under vises 

fordelingen av fritid for analyseutvalg 1, med tilhørende kurve for standard normalfordeling. 

Figur 5.1: Fordeling av avhengig variabel 'antall minutter med fritid per  

dag' for analyseutvalg 1

Fordelingen  viser  at  et  fåtall  av  respondentene  brukte  0  minutter  til  fritidsaktiviteter  den 

aktuelle dagboksdagen. Fordelingen viser altså tid brukt til fritidsaktiviteter for alle personer; 

både de som har utført og de som ikke har utført en eller flere fritidsaktiviteter i løpet av 
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føringsdagen. I oversiktsrapporter fra tidsbruksundersøkelser vises gjerne gjennomsnittlig tid 

brukt til ulike aktiviteter per dag, og gjennomsnittet omfatter da både dem som har utført og 

dem som ikke har utført aktiviteten. I tillegg vises ofte prosentandelen som har utført ulike 

gjøremål  på  en  gjennomsnittsdag  og  gjennomsnittlig  tidsbruk  blant  dem  som  utførte 

aktiviteten på føringsdagen (Vaage 2000).

Aktiviteter  som er kodet  som fritid  i  tidsbruksundersøkelsen omfatter  følgende sju 

undergrupper  av  fritidsaktiviteter  (Rønning  2002):  idrett  og  friluftsliv,  underholdning, 

fjernsynsseing, sosialt samvær, lesing, annen fritid og reiser i forbindelse med fritid. Jeg har 

lagt ved en oversikt over hvilke type aktiviteter som går under de ulike undergruppene av 

fritidsaktiviteter i vedlegg 1.

De som har kodet aktivitetene har fått klare retningslinjer for hvordan de skal gå fram, 

men i noen tilfeller vil det være vanskelig å skille mellom hva som er fritid og hva som er 

andre gjøremål. Dersom dagbokføreren for eksempel ser på barne-TV sammen med barn, kan 

dette i prinsippet kodes som husholdsarbeid (omsorg for barn) eller fritid (fjernsynsseeing). 

Ettersom husholdsarbeid prioriteres foran fritid, skal gjøremålet betraktes som en form for 

barneomsorg (Rønning 2002). Hovedregelen er at aktiviteter som er utført for barnas skyld og 

ikke sin egen, kodes som barneomsorg (Rønning 2002).

Fritid på hverdager og fritid i helger

Det vil være stor forskjell mellom fritiden man har på hverdager og den fritiden man har i  

helgene. I gjennomsnitt har befolkningen mer fritid i helgene enn på hverdagene, ettersom de 

fleste arbeider i ukedagene. I kapittel 6 vil jeg skille mellom fritid aller dager sett under ett, 

fritid på hverdager og fritid i helger i analysene. Deltakerne i undersøkelsen førte som nevnt 

dagbok for to dager etter hverandre, og det ble fastlagt på forhånd hvilke dager det skulle 

være.  Alle  dager  i  året  er  altså  dekket  og  likt  representert  (Rønning  2002).  Eventuelle 

skjevheter og frafall  er, som nevnt, korrigert  med vekter. Ettersom alle dager tillegges lik 

vekt,  vil  det  være  betydelig  flere  dagbøker  for  ukedagene  enn  helgedagene.  I  mitt 

analyseutvalg i kapittel 6 er antall dagboksdager for ukedagene mandag til fredag 2173, mens 

antall daboksdager for helgedagene lørdag og søndag er 913. Denne framgangsmåten er ulik 

fra  den svenske tidsbruksundersøkelsen,  der deltakerne  førte  dagbok for èn ukedag og èn 

helgedag hver (Dribe og Stanfors 2009). Antall observasjoner for helgedager og ukedager er 
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med andre ord lik i studien til Dribe og Stanfors (2009). 

Tabell 5.1: Avhengige variabler i analysene i kapittel 6

Voksenfritid 

Jeg vil undersøke hvorvidt det er kjønnsforskjeller i mengden voksenfritid for fedre og mødre 

i par der begge arbeider fulltid, etter alderen på barna. Til bruk i analysene i kapittel 7 har jeg 

derfor konstruert en ny avhengig variabel som viser antall minutter med fritidsaktiviteter uten 

samvær  med  barn.  Denne  variabelen  har  jeg  valgt  å  kalle  voksenfritid. Variabelen  er 

konstruert  på  basis  av  både  aktivitets-  og  samværsopplysninger  i  tidsdagbøkene,  der 

informantene oppga om de var alene eller hvem de eventuelt var sammen med mens de utførte 

fritidsaktiviteten. Med samvær menes tiden da informanten oppholdt seg sammen med andre 

personer og hvor det var en viss grad av kontakt (Rønning 2002). Bare samvær med barn som 

er bosatt i intervjupersonens husholdning er registrert, slik at voksenfritid utgjør den fritiden 

intervjupersonene ikke var sammen med barn under 20 år bosatt i samme husholdning. I 3 av 

dagbøkene  er  ikke  samvær  brukbart  fylt  ut.  Disse  er  fjernet  fra  analysene.  Antall 

dagboksobservasjoner  i  analysene  av  voksenfritid  er  derfor  781.  Jeg  konstruerte  først  en 

variabel «barnefritid» som viste antall minutter med fritid med barn under 20 år til stede. For å 

finne voksenfritid, trakk jeg «barnefritid» fra «fritid», og fikk dermed  antall minutter per dag 

med fritid uten barn til stede. 

Fritid utenfor hjemmet og voksenfritid i og utenfor hjemmet  

Videre i kapittel 7 vil jeg undersøke om det er kjønnsforskjeller i fritid utenfor hjemmet etter  

alderen  på  barna.  Fritid  utenfor  hjemmet  er  all  den  tiden  intervjupersonene  brukte  til 

fritidsaktiviteter alle andre steder enn i eller ved hjemmet13, og variabelen er konstruert på 

13 Dette omfatter: 1) på arbeidsplass/skole utenfor bolig, 2) besøk hjemme hos andre (privat), 3) på 
hytte/fritidsbolig, 4) på restaurant, kafè, pub eller 4) annet offentlig sted.  I tillegg til fritid og reisemåte: fly, 
taxi, buss, trikk, t-bane, tog, båt,skip,ferge, personbil, motorsykkel, moped, privat motorbåt, 
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Antall observasjoner 
Fritid alle dager sett under ett 3086 344

Hverdager 2173 296

Helger 913 455

Gjennomsnittlig antall 
minutter per dag 



basis av informasjon om oppholdssted tilknyttet de registrerte fritidsaktivitetene. I tillegg har 

jeg konstruert variabler for voksenfritid utenfor hjemmet og voksenfritid i/ved hjemmet, for å 

undersøke hvor mye av fritiden i og utenfor hjemmet som foregår uten samvær med barn. 

Tabell 5.2: Avhengige variabler i analysene i kapittel 7

Forklaringsvariabler 

De viktigste  forklaringsvariablene  i  begge  analysekapitlene  er  dummyvariabler  som viser 

'alder på yngste barn' i husholdningen og 'kjønn'. For å få et bilde av hvordan det å ha barn 

påvirker  fritidsmengden har jeg prøvd ulike operasjonaliseringer  av alder og antall  barn i 

analysene. Etter mye testing kom jeg fram til at alder på yngste barn har stor betydning for 

variasjonen i den avhengige variabelen. Antall barn viste seg å ha særlig liten betydning i 

analysene. I tillegg ble antall observasjoner er lav. Jeg har derfor valgt ikke å benytte antall 

barn som forklaringsvariabel i analysene. 

For å finne alderen på husholdets yngste barn har jeg først beregnet alderen på alle 

respondentenes registrerte husholdningsmedlemmer ved å trekke fødselsåret fra 2000 (som er 

året  dataene ble hentet).  Basert  på fødselsår og informasjon om respondentens relasjon til 

husholdningsmedlemmene (jeg har valgt å ta med sønn/datter og stesønn/stedatter), har jeg 

konstruert variabler for barn i ulike aldre, for så å konstruere 'yngste barns alder'.  Alderen på 

yngste  barn  i  husholdningen  er  inndelt  etter  skolealder.  Barn  i  alderen  0-6  år  (eller  født 

mellom 2000 og 1994) er under skolealder. Barn mellom 7 og 12 år går på barneskolen, mens 

barn mellom 13 og 19 år går på ungdoms- og videregående skole. 

'Yngste barns alder' er dummykodet og referansegruppen i analyseutvalg 1 er 'ingen 

barn', mens referansegruppen i analyseutvalg 2 er 'yngste barn 0-6 år'. Videre er 'menn' satt 

lastebil,varevogn,traktor, sykkel, til fots, andre spesifiserte private transportmåter (sparkstøtting, rulleskøyter, 
seilbåt, hest osv., annet/uoppgitt). 
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Antall observasjoner 
Fritid totalt 784 322

Voksenfritid 781 199

Fritid utenfor hjemmet 784 135

Voksenfritid utenfor hjemmet 781 117

Voksenfritid i/ved hjemmet 781 82

Gjennomsnittlig antall 
Minutter per dag 



som referansegruppe med verdien 0, og 'kvinner' har verdien 1.  

For å undersøke om betydningen av barn er ulik for kvinners og menns fritid vil jeg, i 

tråd med hva Dribe og Stanfors (2009) gjør i sine analyser, sjekke for samspillseffekter. Jeg 

har derfor konstruert samspillsledd for 'kjønn' og hver av dummyene for 'yngste barns alder'. 

Mer  om  samspill  og  hvordan  samspillsledd  tolkes  redegjøres  for  i  underkapittel  5.3. 

Alternativt  kunne  jeg  ha  kjørt  separate  analyser  for  menn  og  kvinner.  En  modell  med 

samspillsledd gir imidlertid et mer direkte mål på hvorvidt barn har ulik betydning for menns 

og kvinners fritid. 

Kontrollvariabler

Tidligere studier har funnet at arbeidstid, sivil status og antall/alder barn er de variablene som 

har størst effekt på fritidsmengden (Robinson og Godbey 1999; Bittman og Wajcman 2000; 

Mattingly og Bianchi 2003). I tillegg er kontrollvariabler som alder, alder kvadrert, utdanning, 

inntekt  og  ukedag  ofte  brukt  i  analyser  med  fritid  som avhengig  variabel  (Robinson  og 

Godbey 1999; Bittman og Wajcman 2000; Mattingly og Bianchi  2003; Dribe og Stanfors 

2009)14.  Det  varierer  i  hvilken  grad  forskere  omtaler  den  selvstendige  effekten  av 

kontrollvariablene i analysene. Noen legger lite vekt på dette, mens andre drøfter effekten av 

disse variablene. Hovedformålet med kontrollvariablene er imidlertid å undersøke hvorvidt de 

påvirker sammenhengen mellom forklaringsvariabelen og den avhengige variabelen.  

 Jeg har valgt kontrollvariabler i tråd med tidligere studier, og ettersom jeg har valgt å 

legge mine analyser i kapittel 6 tett opp mot studien til Dribe og Stanfors (2009), benytter jeg 

omtrent  de  samme  kontrollvariablene  som  dem.  Det  vil  si;  alder,  alder  kvadrert, 

utdanningsnivå, husholdningsinntekt, partners arbeidstid og om man selv er sysselsatt eller 

ikke15.  I og med at det er kjønn og betydningen av å ha barn som er hovedfokuset i denne 

oppgaven, vil ikke kontrollvariablenes effekt på avhengig variabel tillegges mye vekt eller 

forklares  systematisk  hver  for  seg.  Poenget  med  å  kontrollere  for  sosiodemografiske  og 

-økonomiske variabler er å sammenligne grupper med så like kjennetegn som mulig, slik at 

man tester om eventuelle kjønnsforskjeller i fritid egentlig skyldes andre faktorer enn alderen 

14 Enkelte studier fra USA har også kontrollert for 'rase'.

15 Dribe og Stanfors kontrollerer i tillegg for «husholdstype» (enslig, gifte/samboende uten barn, 
gift/samboende med barn).
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på barna. 

Gimenez-Nadal  og  Sevilla-Sanz  (2011)  påviser  at  fulltidsjobb  er  den  viktigste 

konfunderende faktoren  i  gjennomsnittlig  kjønnsforskjeller  i  fritid.  Gitt  at  betydelig  færre 

kvinner  jobber  fulltid  enn menn,  og at  arbeidstid  korrelerer  sterkt  negativt  med fritid,  vil 

gjennomsnittssammenligninger  av  menn  og  kvinner  som  ikke  skiller  mellom 

arbeidsmarkedstilknytning  undervurdere  den  reelle  forskjellen  mellom  kjønnene,  hevder 

Gimenez-Nadal  og  Sevilla-Sanz  (2011).  I  kapittel  6  ønsker  jeg  imidlertid  å  gjøre 

gjennomsnittsammenligninger for å kartlegge det «store bildet» for «alle» gifte/samboende 

kvinner og menn sett under ett. Ettersom det er få par der partene jobber like mye, vil jeg ikke 

kontrollere  for  respondentenes  arbeidstid  i  analysene  i  kapittel  6.  Noen av variasjonene i 

arbeidstid vil imidlertid fanges opp ved kontroll for utdanning og inntekt, ettersom arbeidstid 

vanligvis  korrelerer  sterkt  med  disse  variablene.  I  analysene  i  kapittel  7  vil  jeg  dessuten 

sammenligne mødre og fedre i par der begge arbeider fulltid.

Alder og alder² 

Alder er en kontinuerlig variabel som varierer fra 20-58 år. Ettersom det forventes å være en 

u-formet kurvlineær sammenheng mellom alder og fritid, vil jeg teste for 'alder²' (alder*alder). 

Det forventes altså at de yngste og de eldste aldersgruppene har mest fritid. Dette fordi mange 

både er i sin mest aktive fase i yrkeslivet og har hjemmeboende barn når de er i alderen 35-44 

år  (Bø  m.fl.  2008).  En  annen  grunn  til  å  kontrollere  for  alder  er  at  det  kan  være 

aldersforskjeller  i  hvordan personer med barn fordeler fritiden seg i  mellom. Det kan for 

eksempel tenkes at eldre personer har mer tradisjonelle holdninger til arbeidsdeling i hjemmet 

enn  yngre  personer,  slik  at  det  vil  være  større  kjønnsforskjeller  i  fritid  blant  den  eldste 

aldersgruppen. På den andre siden vil alder på yngste barn og respondentenes egen alder også 

være korrelert, slik at det for eksempel vil være få personer i de eldste aldersgruppene med 

barn under skolealder. 

Utdanning

Utdanningsvariablene  er  hentet  fra  utdanningsregisteret  og  er  kategorisert  i  følge  Norsk 

standard for utdanningsgruppering (Standarder for norsk statistikk nr.7). Utdanningsnivået tar 

hensyn til samlet utdanningstid; både allmennutdanning og yrkesutdanning. Jeg har valgt å 
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dele inn utdanning i 4 nivåer; grunnskolenivå (1-9 år), videregående skolenivå (10-12 år), 

universitet/høgskolenivå kort (13-16 år) og universitet/høgskolenivå lang (17 år +). Jeg har 

konstruert dummyvariabler med 'grunnskolenivå' som referansegruppe. I analyseutvalg 2 er 

det svært få med bare grunnskoleutdanning. Jeg har derfor valgt å slå sammen variablene 

'grunnskole' og 'videregående', slik at 'grunnskole og videregående' utgjør referansegruppen i 

disse analysene. 

Det kan tenkes at personer med lang utdanning har mindre fritid enn personer med 

kort  utdanning.  Dette  fordi  høy  utdanning  vanligvis  korrelerer  positivt  med  arbeidstid. 

Tidligere studier har, som nevnt, vist at menn og kvinner med høy utdanning har en likere 

arbeidsdeling i hjemmet enn personer med lav utdanning (Kitterød 2000b). Det kan derfor 

tenkes at også fritiden fordeles likere i par med høy utdanning. 

Husholdningsinntekt

Husholdningsinntekt  er  delt  inn  i  kvartiler,  hvor  den  laveste  kvartilen  er  satt  som 

referansegruppe. Husholdningsinntekt gjelder inntekt etter skatt.

Kontroll for husholdningsinntekt er basert på de samme antakelsene som utdanning. 

Høy inntekt  forventes å korrelere med lang arbeidstid, slik at personer med høy inntekt også 

har lang arbeidstid, og muligens mindre tid til fritidsaktiviteter. Høy inntekt vil sannsynligvis 

ha en betydning for fritid i så måte at personer med høy inntekt har mulighet til å delta på 

fritidsaktiviteter som personer med lav inntekt ikke har råd til. Det er imidlertid snakk om 

kvalitative aspekter ved fritiden, og ikke mengden. Det kan snarere tenkes at personer med lav 

inntekt har mer fritid da de bruker mindre tid til inntektsarbeid. 

Arbeidsmarkedstilknytning 

I  analysene  i  kapittel  6  vil  jeg  kontrollere  for  om  man  er  sysselsatt  eller  ikke.  Jeg  har 

konstruert en dummyvariabel hvor 'yrkesaktiv' er satt som referansegruppe med verdien 0, og 

'ikke yrkesaktiv' har fått verdien 1. Variabelen er konstruert på bakgrunn av spørsmål om man 

vanligvis er i inntektsgivende arbeid, og om man har en ukentlig arbeidstid på minst 10 timer. 

Personer som svarte nei på dette spørsmålet er altså satt i gruppen 'ikke sysselsatt'. Dribe og 

Stanfors (2009) har i tillegg dummyvariabler for om man er student eller pensjonist. Ettersom 

dette gjelder svært få i mitt utvalg, har jeg valgt å ikke gjøre den samme inndelingen. 
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Det forventes at det å ikke være sysselsatt er positivt korrelert med fritid. Personer 

som ikke  er  sysselsatt  vil  med  andre  ord  ha  mer  tid  til  fritidsaktiviteter  enn  personer  i 

inntektsgivende arbeid. 

Partners arbeidstid 

Partnerens arbeidstid er bestemt ut i fra spørsmål om partner vanligvis er i inntektsgivende 

arbeid eller ikke, og i så fall; hvor mange timer han eller hun jobber per uke. Også denne 

variabelen er er dummyinndelt, der 'partner fulltid' er referansegruppen, og 'partner deltid' og 

'partner ikke sysselsatt' utgjør de andre dummyene. Deltidsarbeid er satt til 1-34 timer per uke, 

mens fulltidsarbeid er minst 35 timer per uke. 

Jeg antar at partnerens arbeidstid korrelerer negativt med fritid. Dersom partner bruker 

mye tid til inntektsarbeid, antar jeg, ut i fra tidstilgjengelighets-perspektivet, at man selv må 

utføre mer husholdsarbeid, og vil dermed ha mindre tid til fritidsaktiviteter. 

Ukedag

I kapittel 7 vil jeg ikke gjøre separate analyser for hverdager og helgedager ettersom det er få 

observasjoner  for  helger  i  analyseutvalg  2.  Jeg  vil  heller  kontrollere  for  ukedag  i 

regresjonsanalysen. Jeg har konstruert en dummyvariabel hvor 'hverdager' har fått verdien 1 

og 'helg' er referansegruppen med verdien 0. Hverdager er som nevnt mandag-fredag, mens 

helgedager er lørdag og søndag.
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Tabell  5.3:  Deskriptiv  statistikk  for  uavhengige  variabler  i  analyseutvalg  1  og  2. 
Prosentfordelinger og gjennomsnitt16.  

16 I vedlegg 2 har jeg lagt ved oversikt over antall observasjoner for analyseutvalg 1 og 2. I vedlegg  3 har jeg 
lagt ved deskriptiv statistikk med prosentfordeling, gjennomsnitt og antall obersvasjoner for hverdager og 
helger til analysene i kapittel 6
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Analyseutvalg 1 Analyseutvalg 2
Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner 

Alder på yngste barn, prosent 
   Ingen < 20 år 38 38 39 - - -

   0-6 år 32 32 31 46,4 43,3 49,3

   7-12 år 16 16 16 25,3 25,4 26,8

   13-19 år 14 14 14 28,3 31,3 23,9

Respondentens alder, gjennomsnitt 40,6 41,5 39,7 39,5 42,8 37,8

Utdanningsnivå, prosent 
   Grunnskole (1-9 år) 9,5 9 10 6,8 8,6 4,4

   Videregående (10-12 år) 53,5 51 56 47,8 44,1 51,2

   Universitet/høgskole (13-16 år) 29 29 29 33,6 29,9 37,1

   Universitet/høgskole (17 år +)  7,5 10,5 4,5 11,8 17,4 7,3

   Missing 0,5 0,5 0,5 - - -

Husholdningsinntekt i kvartiler
   Lav inntekt (25 %) 24,5 24,5 25 25 8,6 24,9

   Middelslav inntekt (25 %) 25 24,5 25,5 24,9 44,1 26,8

   Middels høy inntekt (25 %) 25 25 25 25,1 29,9 23,9

   Høy inntekt (25 %) 25 25,5 24 25 17,4 24,4

   Missing 0,5 0,5 0,5 - - -

Arbeidsmarkedstilknytning, prosent
   Ikke yrkesaktiv 9 5 14 - - -

   Yrkesaktiv 91 95 86 - - -

Partners arbeidstid, prosent  
   Ikke yrkesaktiv 12 15 9 - - -

   Deltid (1-35 t/uka) 21 37 5,5 - - -

   Heltid (+35 t/uka) 67 47 85,5 - - -

   Ukjent 0,1 0,1 - - - -

Ukedag, prosent 
- - - 70 68,4 71,5

- - - 30 31,6 28,5

Total 100 49,5 50,5 100 47,7 52,3

N 3086 1526 1560 784 374 410

   Hverdag

   Helg 



Det er få missingverdier i kontrollvariablene. Jeg har derfor valgt å holde alle missingverdier 

utenfor i analysene. 

5.3 Metode 

Tidsbruksundersøkelsen er en tverrsnittsundersøkelse og kan derfor ikke benyttes til å gjøre 

slutninger om prosesser som utfolder seg over tid, på samme måte som longitudinelle studier 

(Skog 2009:74). I min studie vil jeg derfor bare kunne sammenligne personer uten barn og 

personer med barn i ulik alder. Jeg vil for eksempel ikke kunne slutte hva som skjer med 

fritidsmønsteret til personer over tid; fra de får barn, til barna blir eldre. 

Lineær regresjonsanalyse 

Min avhengige variabel 'fritid' er kontinuerlig og har verdier som er gjensidig utelukkende. 

Det sentrale  analyseverktøyet  i  denne oppgaven er derfor  lineær regresjonsanalyse.  Målet 

med lineær regresjonsanalyse er å undersøke hva som skjer med avhengig variabel Y når 

uavhengig  variabel  X  øker  med  èn  enhet.  Multivariat  regresjonsanalyse  har  minst  to  X-

variabler, og hensikten er å gjøre modellen mer realistisk, kontrollere for andre variabler og 

redusere residualene (Skog 2009). Regresjonskoeffisienten viser endringen i Y når X endres 

med èn måleenhet, kontrollert for de andre variablene i modellen. Signifkansnivået sier noe 

om hvor stor sannsynlighet det er for at resultatene i regresjonsanalysen skyldes tilfeldigheter. 

I tilknytning hver regresjonsmodell har jeg valgt å oppgi signifikansnivåene 0.10, 0.05, 0.01 

og 0.001 med symbolene †, *, ** og ***. 

Samspill 

Det  sentrale  forskningsspørsmålet  i  denne  oppgaven  er  å  undersøke  om  barn  har  ulik 

betydning for menns og kvinners fritid, og dette gjør jeg ved å se om det er samspill, eller 

statistisk  interaksjon,  mellom  de  uavhengige  variablene  'kjønn'  og  'yngste  barns  alder'. 

Samspill betyr 'avvik fra additive effekter', og er et mål på om en variabel har ulik effekt for 

ulike verdier av en annen variabel (Skog 2009). Dersom samspillsleddet viser seg å være 

statistisk signifikant kan jeg konkludere med at det foreligger en samspillseffekt, altså at det å 

ha barn har ulik betydning for fritiden til menn og kvinner. 

55



Det  kan  tenkes  at  det  er  store  samspillseffekter  mellom  kjønn  og  flere  av 

kontrollvariablene. For eksempel kan det tenkes at arbeidstid har ulik betydning for kvinners 

og  menns  fritid.  Dette  går  ut  over  oppgavens  problemstilling  ettersom  det  er  mulige 

kjønnsforskjeller i betydningen av å ha barn jeg ønsker å undersøke. Samspillseffekter utover 

alder på yngste barn og kjønn, vil jeg derfor ikke undersøke i denne oppgaven. 

5.4 Analyseplan

Analysedelen  består  av  to  kapitler.  Hvert  kapittel  starter  med  deskriptive  analyser  av 

kjønnsforskjeller i tidsbruk og kjønnsforskjeller i fritid etter alderen på barna. I kapittel 6 vil 

jeg undersøke om det å ha barn har ulik betydning for fritiden til gifte/samboende menn og 

kvinner i alderen 20-58 år. Jeg vil skille mellom gjennomsnittlig tid brukt til fritidsaktiviteter 

alle  dager  sett  under  ett,  gjennomsnittet  for  hverdager  og  gjennomsnittet  for  helger.  I 

regresjonsmodell 1 ser jeg på bruttoeffekten av betydningen av alderen på yngste barn, og om 

den er ulik for kvinner og menn, testet med samspillsledd. I regresjonsmodell 2 kontrollerer 

jeg for sosiodemografiske og -økonomiske variabler for å finne nettoeffekter av eventuelle 

kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn. Det vil vises regresjonsmodeller for fritid alle 

dager, fritid på hverdager og fritid i helger.

I kapittel 7 vil jeg undersøke om betydningen av barns alder er ulik for mødre og fedre 

i par der begge arbeider fulltid. Jeg vil teste om det er kjønnsforskjeller i den totale mengden 

fritid, fritid uten samvær med barn, fritid utenfor hjemmet og voksenfritid i/ved hjemmet og 

utenfor  hjemmet-  etter  alderen  på  husholdets  yngste  barn.  Videre  vil  jeg,  ved  hjelp  av 

regresjonsmodeller med og uten kontrollvariabler, som i kapittel 6, teste om alderen på barna 

har ulik betydning for fritiden til fedre og mødre.

Resultatene presenteres i figurer og tabeller som jeg vil kommentere og tolke. Så langt 

det lar seg gjøre vil jeg relatere mine funn til tidligere forskning underveis. I slutten av hvert 

analysekapittel  vil  jeg summere  opp hovedfunn,  for  så  og vise om jeg har  fått  støtte  for 

hypotesene utledet i kapittel 4, eller ei. I kapittel 8 vil jeg diskutere de mest sentrale funnene 

fra mine analyser opp mot de teoretiske perspektivene i kapittel 4.  

56



6.0 Har barn ulik betydning for fritiden til menn og 
kvinner? 

Om det å ha barn har ulik betydning for menns og kvinners tid brukt til fritidsaktiviteter er av 

betydning  for  graden  av  likestilling  i  samfunnet.  I  dette  kapitlet  vil  jeg  ved  hjelp  av 

beskrivende  statistikk  og  lineære  regresjonsanalyser  besvare  dette  spørsmålet.  Målet  er  å 

skissere et gjennomsnittsbilde for «alle» gifte/samboende menn og kvinner. Det vil selvsagt 

være variasjoner mellom ulike par, særlig i forhold til tid brukt til inntektsarbeid. Ettersom 

menn og kvinner sjelden jobber like mye, vil jeg altså ikke kontrollere for arbeidstid i disse 

analysene. På bakgrunn av tidligere studier vil jeg imidlertid ta hensyn til andre faktorer som 

kan tenkes å ha betydning for fritidsmengden. Jeg har valgt å legge mine analyser tett opp mot 

analysene til Dribe og Stanfors (2009) og har derfor valgt å kontrollere for utdanning, alder, 

inntekt, partners arbeidstid og egen arbeidsmarkedstilknytning i regresjonsmodell 2. Først vil 

jeg imidlertid presentere de deskriptive analysene. 

6.1 Tid brukt til ulike hovedaktiviteter

Døgnet har i alt 24 timer, og i gjennomsnitt har vi sett at nordmenn i alderen 16-74 år bruker 6 

½ time til fritidsaktiviteter per dag (Vaage 2000). Resten av tiden fordeler seg grovt sett på 

fire hovedtyper tidsbruk; inntektsarbeid, husholdsarbeid, utdanning og personlig behov. Tall 

fra tidsbruksundersøkelsen 2000/01, som vist i kapittel 3, viser at det er store kjønnsforskjeller 

i tiden brukt til inntektsarbeid og husholdsarbeid, mens fritiden er relativt likt fordelt mellom 

kjønnene.  Figur  6.1  viser  gjennomsnittlig  tid  brukt  til  ulike  hovedaktiviteter  for 

analyseutvalget mitt. 
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Figur 6.1: Tid brukt til ulike hovedaktiviteter blant gifte/samboende menn og kvinner 20-58 år.  
Gjennomsnittlig antall minutter per dag. N=3086.

Som ventet ser vi av figur 6.1 at kvinner bruker mye mer tid til husholdsarbeid enn menn og 

at  menn  bruker  mer  tid  til  inntektsarbeid  enn  kvinner.  Den  samlede  arbeidstiden 

(husholdsarbeid + inntektsgivende arbeid) er imidlertid nesten  ½ time høyere for menn enn 

for kvinner per dag. Kvinnene utligner nesten denne forskjellen ved å bruke over 20 minutter 

mer per dag til personlige behov. Tiden brukt til fritidsaktiviteter er den tiden som er likest 

fordelt mellom kjønnene, og utgjør omtrent 5 timer og 40 minutter (340 minutter) per dag for 

både  menn  og  kvinner.  Disse  mønstrene  er  i  tråd  med  hva  tidligere  norske 

tidsbruksundersøkelser har vist (Vaage 2000). Tidsbruksundersøkelser fra USA har imidlertid 

funnet en fritidskløft på om lag 30 minutter til fordel for menn (Mattingly og Bianchi 2003; 

Sayer 2005).

6.2 Kjønnsforskjeller i fritid etter yngste barns alder 

Flere undersøkelser har vist at det å ha barn fører til en mer tradisjonell arbeidsdeling mellom 

menn og kvinner (Bø m.fl. 2008; Craig m.fl 2010). Dribe og Stanfors (2009) fant at dette var 

tilfelle i Sverige i 1990, men i mindre grad i 2000. Når det gjelder tid brukt til fritidsaktiviteter 

blant foreldre med barn i ulik alder, viser tall fra den norske tidsbruksundersøkelsen 2000/01 

at småbarnsforeldre er blant de med minst fritid per dag (Vaage 2000). Det er imidlertid ikke 

dokumentert noen betydelige kjønnsforskjeller i fritid etter alderen på barna (Vaage 2000). 

Blekesaune (2000) finner i sin studie at fedre og mødre organiserer fritiden sin noe ulikt, der 

mødre har mindre fritid i helgene enn fedre. Tabell 6.1 viser tiden brukt til fritidsaktiviteter 
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etter yngste barns alder for menn og kvinner for alle dager sett under ett, og for hverdager og 

helger separat. Differansen mellom menn og kvinner er oppgitt med signifikansnivå.

Tabell 6.1: Tid brukt til fritidsaktiviteter blant gifte/samboende menn og kvinner etter yngste 
barns alder. Gjennomsnittlig antall minutter per dag. 

*p < .05, **p < .01, ***p < .0.001

Det er ingen betydelige kjønnsforskjeller i fritid for alle dager sett under ett. Både fedre og 

mødre med små barn har rundt 1 time mindre fritid per dag enn personer uten barn. Det å ha 

eldre  barn,  sammenlignet  med  det  å  ikke  ha  barn,  har  ikke  særlig  betydning  for 

fritidsmengden til hverken menn eller kvinner. Videre ser vi at både menn og kvinner har 

betydelig mer fritid i helgene enn på hverdagene. Dette er ikke overraskende, da vi vet at de 

fleste yrkesaktive personer jobber mest på hverdagene. I likhet med Blekesaune (2000), viser 

også mine analyser tendenser til at fedre og mødre organiserer fritiden sin ulikt i løpet av uka. 

Fedre med yngste barn 0-6 år har i underkant av 1 time mindre fritid per dag enn tilsvarende 

gruppe av mødre på hverdager, og sannsynligheten for at forskjellen skyldes tilfeldigheter er 

mindre enn 1 prosent17. I  tillegg ser vi at fedre med yngste barn i alderen 7-12 år har 40 

minutter mindre fritid per dag enn tilsvarende gruppe av mødre på hverdager. Ser vi kun på 

helgedager, er tendensen helt motsatt. Her ser vi at mødre med mellomstore barn nesten har 

17 Statistisk signifkant forskjell på mindre enn 0,001-nivå
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Alle dager (N=3086)
Menn Kvinner Differanse

Ingen barn < 20 år 365 368 -3
Yngste barn 0-6 år 301 318 -17
Yngste barn 7-12 år 354 345 9
Yngste barn 13-19 år 357 348 9
Alle 342 346 -4

Hverdager  (N=2162)
Menn Kvinner Differanse

Ingen barn < 20 år 314 322 -8
Yngste barn 0-6 år 234 287 -53***
Yngste barn 7-12 år 285 325 -40*
Yngste barn 13-19 år 312 289 23
Alle 285 307 -22**

Helger (N=924)
Menn Kvinner Differanse

Ingen barn < 20 år 488 493 -5
Yngste barn 0-6 år 430 395 34*
Yngste barn 7-12 år 478 404 74*
Yngste barn 13-19 år 471 468 3
Alle 464 445 19



halvannen time mindre fritid per dag enn tilsvarende gruppe av fedre. Småbarnsmødre har i 

tillegg over en halvtime mindre fritid enn småbarnsfedre per dag i helgene. 

Den generelle tendensen viser altså at det ikke er noen betydelige kjønnsforskjeller i 

fritid etter yngste barns alder, for alle dager sett under ett.  Mødre har imidlertid betydelig 

mindre  fritid  i  helgene,  men  har  til  gjengjeld  mer  fritid  på  hverdagene  enn  fedre. 

Kjønnsforskjellen i hvordan fritiden organiseres i løpet av uka er relativt stor for fedre og 

mødre med små og mellomstore barn, mens den er ubetydelig for personer uten barn og med 

barn over 13 år. Det kan med andre ord virke som om det å ha barn har stor betydning for 

hvordan fritiden organiseres, sammenlignet med det å ikke ha barn. Tabell 6.1 viser et bilde 

av hvor mye fritid foreldre med barn i ulike aldersgrupper har i gjennomsnitt per dag, men 

sier ikke noe om betydningen av barnas alder er signifikant forskjellig for menn og kvinner. 

Neste steg vil derfor være å undersøke hvorvidt alderen på barna har ulik betydning for menns 

og kvinners fritidsmengde, og for hvordan fritiden organiseres, ved bruk av samspillsledd i 

lineære regresjonsanalyser. 

6.3 Reduseres fritiden ulikt  for  menn og kvinner  som følge av å ha 

barn?

Blekesaunes (2000) analyser viste at det å ha små barn har signifkant negativ betydning for 

fritiden til både menn og kvinner, men han fant ingen betydelige kjønnsforskjeller i fritid som 

følge av barnas alder18. Videre fant Blekesaune (2000) at det å ha barn bidrar til å redusere 

kvinners fritid i helgene sammenlignet med på ukedagene. Dette ble sett i sammenheng med 

mødres reduserte arbeidstid på hverdagene sammenlignet med kvinner uten hjemmeboende 

barn, og at husholdsarbeid ofte blir forskjøvet til helgene. Tabell 6.2 viser i hvilken grad det å 

ha  barn  har  ulik  betydning  for  menns  og  kvinners  tid  brukt  til  fritidsaktiviteter.  I  denne 

modellen har jeg ingen kontrollvariabler slik at jeg ser på gjennomsnittet for alle kvinner og 

menn i mitt utvalg, uavhengig av sosioøkonomiske og -demografiske egenskaper. Poenget er 

å anslå «bruttoeffekten» av å ha barn for fritidskløften mellom kvinner og menn. Jeg viser 

separate  modeller for alle dager sett under ett, for hverdager og for helger.

18 Det å ha ett barn sammenlignet med det å ha to viste seg imidlertid å ha større negativ betdyning for kvinners 
fritid enn menns. 
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Tabell 6.2: Resultat fra regresjonsanalyse av tid brukt til fritidsaktiviteter. Modell 1. 

†p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .0.001

Koeffisientene  for  yngste  barns  alder  gjelder  for  referansegruppen  'menn',  mens 

koeffisientene  i  samspillsleddene  viser  eventuelle  tilleggseffekter  for  kvinner. 

Samspillsleddene i modellen for 'alle dager' er ikke signifikant på mindre enn 0.10-nivå. Dette 

må tolkes dithen at betydningen av å ha barn er lik for menns og kvinners fritid, alle dager sett 

under ett. Det å ha små barn reduserer både menns og kvinners fritid med omtrent 1 time per 

dag, sammenlignet med personer uten barn, og forskjellen er signifikant på mindre enn 0.001-

nivå. Dette samsvarer med resultatene fra den deskriptive analysen i tabell 6.1.

På hverdager ser vi at det å ha små barn i husholdet reduserer menns fritid med 1 time 

og 20 minutter per dag, sammenlignet med det å ikke ha barn. Samspillsleddet  for yngste 

barn  0-6  år  og  kjønn  er  signifikant  på  0.05-nivå  og  viser  at  små  barn  reduserer  menns 

hverdagsfritid med 44 minutter mer enn kvinners fritid per dag. I gjennomsnitt reduserer altså 

det å ha små barn menns fritid med 3 timer og 45 minutter mer per uke (mandag-fredag) enn 

kvinners fritid19. Menn med mellomstore barn har i tillegg omtrent 30 minutter mindre fritid 

per dag enn menn uten barn. Effekten er ikke signifikant forskjellig for kvinner og menn, men 

den positive koeffisienten tyder på at det å ha mellomstore barn reduserer menns fritid litt mer 

enn kvinners, mens det å ha eldre barn reduserer kvinners fritid mer enn menns. 

I modellen med bare helgedager er bildet noe annerledes. Det å ha små og eldre barn 

har ikke ulik betydning for menns og kvinners fritid i helgene, mens det å ha yngste barn i  

19 45 minutter X 5 dager = 3 timer og 45 minutter per «arbeidsuke» (mandag-fredag)
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Alle dager Hverdager Helger
B (SE) B (SE) B (SE)

Konstant 365 (7)*** 313 (8)*** 488 (13)***
Kjønn (Menn)
   Kvinner 5 (10) 10 (11) 5 (19)
Alder på yngste barn  (Ingen <20)
   0-6 år -64 (11)*** -79 (12)*** -58 (18)**
   7-12 år
   13-19 år
Samspill kjønn X alder på yngste barn
   Kvinner X 0-6 år 13 (15) 44 (17)*
   Kvinner X 7-12 år 28 (21) -79 (34)*
   Kvinner X 13-19 år
R² 0.018 0.033 0.042
N 3086 2163 924

-10 (13) -26 (15) † -10 (22)
-10 (14) -.8 (15) -24 (25)

-36 (27)
-14 (19)
-10 (20) -33 (22) -.2 (35)



alderen 7-12 år reduserer kvinners fritid mer enn menns. I løpet av en helg (lørdag + søndag) 

betyr det at dersom yngste barn i husholdet er i alderen 7-12 år, vil kvinner ha 2 timer og 40 

minutter mindre fritid enn menn20, sammenlignet med det å ikke ha barn. 

Oppsummert  ser vi  at  det å ha små barn innebærer  mindre fritid  for begge kjønn, 

sammenlignet med det å ikke ha barn, og at betydningen av å ha barn ikke er ulik for kvinner 

og  menn,  alle  dager  sett  under  ett.  Skiller  vi  mellom  hverdager  og  helger,  ser  vi  at 

kjønnsforskjeller avdekkes. Vi har allerede sett, i tabell 6.1, at småbarnsfedre i gjennomsnitt 

har mindre hverdagsfritid enn småbarnsmødre, og at mødre med barn under 13 år har mindre 

helgefritid enn tilsvarende gruppe av fedre. Analysene i tabell 6.2 viser i tillegg at det å ha 

små  barn  har  større  negativ  betydning  for  menns  fritid  på  hverdager,  og  at  det  å  ha 

mellomstore barn har større negativ betydning for kvinners fritid i helgene. Disse resultatene 

tyder på at kvinner og menn generelt har like mye fritid, uansett alderen på barna, men at de 

ser ut til  å organisere fritiden ulikt.  Dette samsvarer i noen grad med Blekesaunes (2000) 

analyser, som viste at det å ha barn bidrar til å redusere mødres fritid i helgene.

Vi vet allerede at de fleste menn arbeider fulltid, mens kvinner tilpasser arbeidstiden 

sin mer etter familiesammensettingen (Bø m.fl. 2008). Det er tenkelig at småbarnsfedres lange 

arbeidstid  i  forhold  til  småbarnsmødre  har  en  sammenheng  med  kjønnsforskjellen  i 

hverdagsfritid blant denne gruppen. Det at betydningen av å ha små barn for menns fritid er 

såpass stor er interessant, og tyder på at også menn tar stor del i barneomsorgen når barna er 

små.  Ettersom  samspillskoeffisientene  endrer  seg  fra  positiv  til  negativ  i  modellene  for 

hverdagsfritid til helgefritid, tyder det på at fritiden i helgene i større grad er forbeholdt far. 

Kanskje er det slik at menn i større grad er rammet av tidsklemma på hverdager grunnet 

arbeids- og familieforpliktelser, og at de i helgene får mulighet til å utfolde seg? 

Forklart varians, R² er svært lav i alle modellene. Dette tyder på at variasjonen i fritid i 

stor grad skyldes andre faktorer enn yngste barns alder. Forklart varians er størst i modellen 

for helgedager, slik at betydningen av å ha barn for fritiden synes å være størst disse dagene. 

Til nå har jeg altså sett på «alle» gifte/samboende kvinner og menn for å svare på spørsmålet 

om det er kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn. Jeg har ikke tatt hensyn til at menn 

og kvinner kan skille seg systematisk fra hverandre på kjennetegn som kan ha betydning for 

hvor mye tid de bruker til fritidsaktiviteter. I neste avsnitt vil jeg presentere funnene fra den 

20 1 time og 20 minutter per dag X 2 dager (lørdag + søndag) = 2 timer og 40 minutter per helg 
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multivariate  regresjonsmodellen  hvor  jeg  har  kontrollert  for  sosioøkonomiske  og 

-demografiske variabler, for å se om betydningen av å ha barn for kvinners og menns fritid 

endrer  seg.  Å  utelukke  kontrollvariabler  i  slike  analyser  vil,  i  følge  Gimenez-Nadal  og 

Sevilla-Sanz (2011), være å undergrave kjønnsforskjellene i fritid. 

Jeg har altså valgt å legge meg tett opp mot Dribe og Stanfors (2009) analyser, og har 

derfor tatt med omtrent de samme kontrollvariablene som de hadde i sine analyser. Dribe og 

Stanfors fant ingen signifikante kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn i helger, men 

på  hverdagene  fant  de  at  det  å  ha  eldre  barn  reduserte  kvinners  fritid  mer  enn menns.  

Konstantleddet  i  tabell  6.3  viser  til  20  år-gamle,  barnløse,  sysselsatte  menn  med 

fulltidsarbeidende  partner,  med  grunnskoleutdannelse  og  den  laveste  inntektskvartilen. 

Ettersom det først og fremst er kjønnsforskjeller i betydningen av barn som er hovedfokuset i 

denne oppgaven, vil jeg ikke diskutere betydningen av kontrollvariablene systematisk.
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Tabell 6.3: Resultat fra regresjonsanalyse av tid brukt til fritidsaktiviteter. Modell 2.

†p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .0.001

I  modellen  med  kontrollvariabler  ser  vi  at  størrelsen  på  forklaringskoeffisientene  er  blitt 

mindre, men at tendensene er de samme; det er ingen signifikante kjønnsforskjeller i fritid for 

alle dager sett under ett, men den negative betydningen av å ha små barn er større for menns 

fritid enn for kvinners på ukedager, og motsatt i helger. 

I  modeller  med  èn  og  èn  kontrollvariabel21 viste  det  seg  at  variablene 

'arbeidsmarkedstilknytning'  og 'alder' (+ alder²) har størst betydning for fritidsmengden, da 

forklart  varians  (R²)  øker  mest  etter  kontroll  for  disse  variablene.  De  resterende 

kontrollvariablene har liten betydning for fritidsmengden. Jeg viser derfor bare èn modell med 

21 Vist i vedlegg 4
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Alle dager Hverdager Helger
B (SE) B (SE) B (SE)

Konstant 637 (64)*** 554 (67)*** 859 (115)***
Kjønn (Menn)
   Kvinner 
Alder på yngste barn (Ingen < 20 år)
   0-6 år -40 (13)** -56 (13)*** -56 (22)*
   7-12 år 20 (15) 7 (16) 3 (25)
   13-19 år 12 (14) 23 (15)
Samspill kjønn X alder på yngste barn
   Kvinner X 0-6 år 2 (16) 33 (17)*
   Kvinner X 7-12 år 23 (20) -72 (34)*
   Kvinner X 13-19 år 11 (35)
Alder -13 (3)*** -11 (3)** -17 (6)**

.1 (.042)*** .1 (.045)** .1 (.073)**
Utdanningsnivå (grunnskole)
   Videregående -25 (12)* 8 (20)
   Universitet/høyskole kort
   Universitet/høyskole lang 
Husholdningsinntekt (lav)
   Middels lav
   Middels høy 7 (17)
   Høy -24 (11)* 13 (18)
Arbeidsmarkedstilknytning (Yrkesaktiv)
   Ikke yrkesaktiv 74 (12)*** 97 (12)*** 36 (22)
Partners arbeidstid (heltid)
   Deltid (1-34 timer/uka) .8 (16)
   Ikke yrkesaktiv 9 (11)

0.046 0.084 0.067
N 3086 2163 924

-4 (10) -1 (11) -5 (19)

-15 (26)

-47 (27) †
-15 (19)
-5 (20) -30 (21)

Alder²

-16 (11)
-19 (12) -24 (13) † -5 (22)
-24 (16) -20 (17) -3 (30)

-17 (9) † -10 (10) -21 (17)
-15 (10) -16 (10)
-17 (10)

-11 (9) -14 (9)
-3 (10) -34 (18) †

R²



alle kontrollvariablene. 

Som forventet finner jeg at det er en u-formet kurvlineær sammenheng mellom alder 

og fritidsmengde, slik at de yngste og de eldste aldersgruppene har mest fritid. Dette henger 

sammen  med  at  personer  i  den  midterste  aldersgruppen  gjerne  bruker  mye  tid  i  både 

yrkeslivet og familielivet.

I modellen med 'alle dager' ser vi at det fremdeles ikke er noen kjønnsforskjeller  i 

fritid som følge av å ha barn. Det å ha små barn reduserer menns fritid med 40 minutter  

daglig, alt annet likt. Betydningen av å ha små barn i husholdet er altså mindre i modellen 

med kontrollvariabler enn hva vi så i modellen med kun forklaringsvariabler i tabell 6.2. Dette 

henger sammen med at kontrollvariablene til en viss grad korrelerer med alder på yngste barn. 

Det kan for eksempel tenkes at personer midt i livet, er i sin mest yrkesaktive periode av livet, 

samtidig som de kanskje har flere små barn å forsørge. Om man er yrkesaktiv eller ikke, egen 

alder og barnas alder, vil derfor være korrelert og forklare mye av de samme variasjonene i 

fritid. Høyere utdanning ser videre ut til å ha signifikant negativ betydning for fritidsmengden 

på hverdager, alt annet likt. Dette er i tråd med forventingene, og henger trolig sammen med 

at personer med høyere utdanning har lengre arbeidsdager  enn lavt  utdannede,  og at  lang 

arbeidstid er negativt korrelert med fritid.

I motsetning til Dribe og Stanfors (2009) som fant at det å ha eldre barn (13-17 år)  

reduserer kvinners fritid på hverdager med en halvtime mer per dag enn menns fritid, finner 

altså jeg at det å ha små barn reduserer menns fritid på hverdager mer enn kvinners, når alt  

annet holdes konstant. I løpet av en gjennomsnittlig arbeidsuke (mandag-fredag) vil det å ha 

små barn i husholdet redusere menns fritid med 2 timer og 30 minutter mer enn kvinners 

fritid,  gitt  at  de  er  like  gamle,  har  likt  utdannings-  og  inntektsnivå,  har  lik 

arbeidsmarkedstilknytning og har en partner som arbeider like mye. 

Når alt annet holdes konstant, ser vi at både det å ha små barn og det å ha mellomstore  

barn reduserer kvinners fritid i helgene mer enn menns. Sammenlignet med modellen uten 

kontrollvariabler i tabell 6.2, ser vi at betydningen av å ha små barn nå har signifikant22 større 

negativ betydning for fritiden til kvinner enn for menn. Dribe og Stanfors (2009) fant på sin 

side ingen kjønnsforskjeller i fritid i helgene som følge av å ha barn. 

Kontrollert for sosiodemografiske og -økonomiske faktorer, ser vi altså at det er en 

22 Mindre enn 0.10-nivå
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kjønnsforskjell  i  barns  betydning  for  fritidsmengden  på  hverdager  og  i  helger,  men  at 

forskjellen  på  hverdager  er  mindre  enn  i  modellen  uten  kontrollvariabler,  og  at 

kjønnsforskjellen i helger faktisk øker med kontroll for andre faktorer. Dette kan tyde på at 

menns  reduksjon i  fritid  delvis  skyldes  andre  forhold,  mens  kvinners  reduksjon i  fritid  i 

helgene i større grad kan forklares med det å ha barn. Dette er i tråd med funnet til Gimenez-

Nadal  og  Sevilla-Sanz  (2011)  som  finner  at  kontroll  for  ulike  sosioøkonomiske  og 

-demografiske variabler23 bidrar til økte kjønnsforskjeller i fritid, til fordel for menn. 

Hvorvidt det er kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn er altså avhengig av 

hvordan man definerer/avgrenser fritid, hvilket utvalg man har og hvilke og antall variabler 

man kontrollerer for. Dribe og Stanfors (2009) har definert fritid på en litt annen måte enn det 

jeg har gjort, men vi har kontrollert for omtrent de samme variablene. Ettersom deltakerne i 

den svenske tidsbruksundersøkelsen fører dagbok for èn hverdag og èn helgedag hver, vil 

variasjonen i Dribe og Stanfors' analyser være større enn i mine, hvor antall observasjoner for 

helger er betydelig mindre enn for hverdager. Jeg vil derfor være varsom med å trekke direkte 

sammenligninger med funnene til Dribe og Stanfors.

6.4 Oppsummering av funn og støtte for hypotesene

Hovedfunnet i dette kapitlet er at det å ha barn ikke har ulik betydning for menns og kvinners 

fritid når alle dager sees under ett. Jeg har altså fått støtte for hypotese 2. Det å ha barn bidrar 

likevel til at menn og kvinner organiserer fritiden sin ulikt i løpet av uka. Små barn har større 

negativ betydning for menns fritid på hverdager, mens små og mellomstore barn har større 

negativ betydning for kvinners fritid i helger. På den måten har jeg i mer eller mindre grad 

også fått støtte for hypotese 1 (fritid i helger) og hypotese 3 (fritid på hverdager). 

H1: Barn har større negativ betydning for kvinners enn for menns fritid.

H2: Det er ingen kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn. 

H3: Barn har større negativ betydning for menns enn for kvinners fritid.

23 Alder, alder², sivil status, utdanning, arbeidstid, antall barn 
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Tabell 6.4: Støtte for hypotesene 

Vi har allerede sett at det å være sysselsatt kontra det å ikke være sysselsatt har betydning for 

hvor mye tid man har til fritidsaktiviteter. Det er ikke vanskelig å tenke seg at personer som 

bruker mye tid i yrkeslivet og samtidig har barn å ta seg av, kan få problemer med å få tiden 

til å strekke til. Hittil har jeg ikke kontrollert for arbeidstid i analysene fordi det er såpass 

store variasjoner  i  kvinners og menns tid  brukt til  inntektsarbeid.  Det er  likevel  en svært 

aktuell problemstilling å undersøke hvorvidt det er kjønnsforskjeller i fritid i par der begge 

arbeider (omtrent) like mye. I diskusjonen om «the second shift» har dette vært det sentrale 

spørsmålet: er det slik at kvinner har mindre fritid enn menn fordi de gjør et «ekstra skift» 

med arbeid? Selv i  par der begge arbeider fulltid har tidligere studier vist at  kvinner gjør 

betydelig mer hus- og omsorgsarbeid enn menn. Betyr dette at det er en fritidskløft til fordel 

for  menn  i  disse  parene?  Og  i  hvilken  grad  påvirker  alderen  på  barna  den  eventuelle 

fritidskløften? I neste kapittel vil jeg altså undersøke hvorvidt det er kjønnsforskjeller i fritid 

blant mødre og fedre i par der begge arbeider fulltid. 
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Alle dager Hverdager Helgedager
H1: NEI NEI JA
H2: JA NEI NEI
H3: NEI JA NEI
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7.0 Er det kjønnsforskjeller i fritiden for mødre og fedre i 

par med to fulle jobber?

Tidsklemma antas særlig å gjelde for par med to fulle jobber, og spesielt blant personer med 

små barn i husholdet. Det et å ha barn forventes å begrense kvinners fritid mer enn menns, da 

kvinner har hovedansvaret for organiseringen av familielivet. Både norske (Kitterød 2000) og 

utenlandske studier har funnet at mødre har mindre fritid enn fedre i par der begge jobber 

fulltid (Beblo 1999; Bittman og Wajcman 2003; Milkie m.fl. 2009). Kvantitative studier har i 

tillegg konkludert  med at  mødres  fritid  også er av lavere kvalitet  enn fedres (Bittman og 

Wajcman 2000; Mattingly og Bianchi 2003). I USA har diskusjonen om «the second shift» 

implisert  at  kvinner  i  full  jobb har  et  betydelig  fritidsunderskudd  siden  de  i  tillegg  gjør 

mesteparten  av  husholdsarbeidet  (Hochschild  1989).  Vi  vet  imidlertid  at  de  sosiale  og 

kulturelle forskjellene mellom USA og de Skandinaviske velferdsstatene er store, og at det 

har skjedd betydelige endringer i norske menns og kvinners tidsbruk over tid.  

I dette kapitlet vil jeg teste hypotesene om at mødes fritid er mer begrenset enn fedres i 

par  der  begge arbeider  fulltid.  Først  vil  jeg undersøke hvorvidt  det  er  kjønnsforskjeller  i 

fritidsmengden etter yngste barns alder. Tidligere studier har implisert at kvinners fritid er 

mer begrenset enn menns på grunn av «the ethic of care». Jeg ønsker derfor å teste om det er 

kjønnsforskjeller i mengden voksenfritid og fritid utenfor hjemmet. I tillegg vil jeg undersøke 

om  det  er  forskjeller  i  mengden  voksenfritid  for  den  tiden  mødre  og  fedre  bruker  til  

fritidsaktiviteter i og utenfor hjemmet. På grunnlag av dette håper jeg å kunne si noe om det er 

kjønnsforskjeller i kvalitative aspekter ved fritiden for mødre og fedre i par der begge arbeider 

fulltid. 

7.1 Tid brukt til ulike hovedaktiviteter 

Hvorvidt det er  forskjeller  i fritiden for mødre og fedre i  par med to fulle jobber henger 

sammen med hvor mye tid de bruker til andre aktiviteter. Figur 7.1 viser tiden brukt til ulike 

hovedaktiviteter blant fedre og mødre i par der begge arbeider fulltid. 
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Figur 7.1: Tid brukt til ulike hovedaktiviteter blant fedre og mødre i par med to fulle jobber.  
Gjennomsnittlig antall minutter per dag. N=784.

Selv om dette analyseutvalget omfatter personer som arbeider fulltid, og som har oppgitt at de 

har en partner som arbeider fulltid, viser figur 7.1 at menn bruker nesten halvannen time mer 

tid  til  inntektsarbeid  per  dag  enn  kvinner.  Dette  samsvarer  med  analyser  av 

arbeidskraftsundersøkelsen (Bø m.fl.  2008). I  kapittel  6 så vi at  den samlede arbeidstiden 

(inntektsgivende arbeid + husholdsarbeid) for gifte/samboende  var nesten 30 minutter høyere 

for menn enn for kvinner, mens her ser vi at tendensen er snudd ved at kvinners samlede 

arbeidstid er 15 minutter  høyere enn for menn. Den store fritidskløften på 40 minutter  til 

fordel for menn henger sammen med at kvinner i dette utvalget bruker mer av tiden sin til  

husholdsarbeid i tillegg til at de har lengre arbeidsdager. I tillegg bruker mødre 25 minutter 

mer  per  dag  til  personlige  behov.  Fritidsmengden  til  fedrene  i  dette  utvalget  er  lik 

fritidsmengden  til  både  mennene  og  kvinnene  i  analyseutvalg  1,  mens  fulltidsarbeidende 

mødre altså har 40 minutter mindre fritid per dag. Til sammenligning fant Kitterød (2000) i 

sine analyser av tidsbruksundersøkelsen fra 1990/91 en fritidskløft på en halv time til fordel 

for menn24. Disse tallene kan tyde på at fulltidsarbeidende mødre har et fritidsunderskudd som 

følge  av  at  de  gjør  et  'ekstra  skift'  med  husholdsarbeid,  men  ettersom  den  samlede 

arbeidstiden ikke er mer enn 15 minutter mer per dag for mødre, vil dette muligens bli en 

forhastet  konklusjon.  Gimenez-Nadal  og  Sevilla-Sanz  (2011)  finner  en  kjønnsforskjell  i 

samlet  arbeidstid  på 5  ½ time  per  uke (kontrollert  for  sosioøkonomiske  og demografiske 

24 Utvalget hennes er imidlertid litt annerledes og omfatter personer mellom 16-79 år, gifte og samboende med 
minst ett hjemmeboende barn i alderen 1-17 år. Fulltidsarbeid har hun dessuten definert som minst 30 timer i 
uken for å få med tilstrekkelig mange observasjoner i analysen. 
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variabler) til fordel for menn, men hevder at denne forskjellen trolig ikke kan regnes som en 

«dobbel byrde» for kvinner, selv om forskjellen må betraktes som betydelig (Gimenez-Nadal 

og Sevilla-Sanz 2011). 

Når det gjelder tid brukt til barneomsorg, ser vi at mødre bruker nesten halvannen time 

per  dag til  dette,  mens  fedre  bruker  under  halvparten  så mye  tid  til  barneomsorg.  Ved å 

undersøke om alderen på barna har ulik betydning for fritiden til  mødre og fedre,  vil  jeg 

kunne si noe om mertiden mødre bruker til  barneomsorg blir brukt til  fritidsaktiviteter for 

fedre. Først vil jeg imidlertid vise hvilke type fritidsaktiviteter som utgjør fritidskløften på 40 

minutter.

7.2 Ulike typer fritidsaktiviteter 

I tidsbruksundersøkelsen er det vanlig å dele inn fritid i 7 undergrupper av aktiviteter. De 

fleste studier finner at menn bruker mer tid til tv-titting og at kvinner bruker mer tid til sosialt 

samvær (Vaage 2000; Blekesaune 2000; Kitterød 2000). Tabell  7.1 viser en oversikt over 

gjennomsnittlig tid brukt til ulike type fritidsaktiviteter for mødre og fedre i par med to fulle 

jobber, med differanse og tilhørende signifikansnivå.  

Tabell 7.1:  Tid til  ulike type fritidsaktiviteter blant foreldre i par der begge arbeider fulltid. 
Gjennomsnittlig antall minutter per dag. N=784.

**p < .01

Kjønnsforskjellen i fritid på 40 minutter per dag består kun av tid til elektroniske medier. De 4 

timene og 40 minuttene fedre bruker til fritidsaktiviteter mer enn mødre per uke er altså først 

og fremst tid brukt til fjernsynsseing (i tillegg til noe videoseing, radiolytting og lytting til 

plater/lydbånd).  Det  er  ingen  signifikante  kjønnsforskjeller  i  de  andre  undergruppene  av 
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Menn Kvinner Differanse 
Idrett og friluftsliv 26 27 -1
Underholdning/kultur 9 10 -1
Sosialt samvær 98 98 0
Lesing 27 29 -2
Elektroniske medier 118 78 40**
Organisasjonsaktivitet 9 4 5
Andre fritidsaktiviteter 28 25 3
Reise i forbindelse med fritid 27 32 -5
Fritid i alt 342 303 39**



fritidsaktiviteter. Dribe og Stanfors (2009) har i sin studie definert 'individuell fritid' og holdt 

tid brukt til fjernsynsseing utenfor analysene, ut i fra en antakelse om at det er en aktivitet 

som ofte kombineres med barnesamvær. Dersom jeg hadde gjort den samme avgrensningen i 

fritid, ville altså ikke kjønnsforskjellen i fritid blant fulltidsarbeidende mødre og fedre vært til 

stede. Ettersom jeg senere i dette kapitlet undersøker hvorvidt det er kjønnsforskjeller i fritid 

uten  samvær  med  barn,  slipper  jeg  å  ta  stilling  til  antakelsen  om at  fjernssynseing  ofte 

kombineres med barnesamvær. 

Det kan tenkes at  det er  kjønnsforskjeller  i andre type fritidsaktiviteter  dersom jeg 

sammenligner mødre og fedre med barn i ulik alder. Jeg vil imidlertid ikke gå nærmere inn på 

de ulike typene av fritidsaktiviteter i analysene. Neste steg vil være å undersøke om det er 

signifikante kjønnsforskjeller i fritidsmengden etter alderen på barna.

7.3 Kjønnsforskjeller i fritid etter yngste barns alder 

I forrige kapittel fant jeg ingen signifikante kjønnsforskjeller i fritid etter alderen på barna  for 

alle dager sett under ett. Analyser for hverdager og helgedager hver for seg avdekket på den 

andre  siden  en  fritidskløft  til  fordel  for  henholdsvis  kvinner  og  menn.  Ettersom  antall 

observasjoner for helgedager er svært liten i utvalget av foreldre i par med to fulle jobber, har 

jeg valgt å kun se på fritid alle dager sett under ett. 

Figur 7.2: Gjennomsnittlig antall minutter med fritid per dag for fedre og mødre i par der begge arbeider  
fulltid, etter yngste barns alder. N=784. 

Figur  7.2  viser  at  det  spesielt  er  blant  fedre  og  mødre  med  eldre  barn  at  forskjellen  i 

fritidsmengde utspiller  seg.  Jo eldre barna er,  jo skjevere er  fordelingen av fritid  mellom 

kjønnene. Menn og kvinner med barn under 7 år har gjennomsnittlig like mye fritid; 5 timer 

72

Yngste barn 0-6 år

Yngste barn 7-12 år

Yngste barn 13-19 år

Alle 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

310

359

372

342

309

294

301

303

Fedre
Mødre 



og 10 minutter per dag25. Til sammenligning fant Beblo (1999) en fritidskløft på 1 time til 

fordel for menn blant fulltidsarbeidende foreldre med barn under 6 år, der fedre hadde 4 timer 

og mødre 3 timer fritid per dag. Gimenez-Nadal og Sevilla-Sanz (2011) fant på sin side at  

fulltidsarbeidende mødre med to barn hadde 6 timer mindre fritid per uke enn tilsvarende 

gruppe  av  fedre.  Disse  funnene  er  dog  basert  på  analyser  av  henholdsvis  den  tyske 

tidsbruksundersøkelsen fra 1990/91 og den multinasjonale tidsbruksundersøkelsen (MTUS), 

men sammenligningen illustrerer betydningen av tid og kontekst for kjønnsforskjeller i fritid. 

Videre ser vi av figur 7.2 at forskjellen mellom fedre og mødre med yngste barn i 

alderen 7-12 år er på over 1 time per dag. Omtrent den samme forskjellen gjelder for fedre og 

mødre med yngste barn i alderen 13-19 år. Mødre med eldre barn har med andre ord rundt 7 

timer mindre fritid per uke enn tilsvarende gruppe av fedre, og denne forskjellen er statistisk 

signifikant på 0.05-nivå (ikke vist). Det oppsiktsvekkende er at mødre har omtrent like mye 

fritid uansett alderen på barna. Sammenlignes fedre med små barn (og mødre generelt) med 

fedre med eldre barn, er forskjellen betydelig. Dette kan tyde på at det å ha små barn reduserer 

fritiden til menn, sammenlignet med det å ikke ha barn, mens barnas alder ikke har noe å si 

for kvinners fritid.  

7.4 Er betydningen av alderen på barna ulik for fritiden til  mødre og 

fedre i par der begge arbeider fulltid?

Til nå har vi sett at småbarnsmødre og -fedre har noenlunde lik mengde fritid, mens mødre 

med barn over 7 år har om lag 1 time mindre fritid per dag enn fedre med barn over 7 år. 

Forskjellen er absolutt størst blant foreldre med barn i alderen 13-19 år. Det kan tenkes at 

denne  forskjellen  delvis  skyldes  ulike  sosioøkonomiske  og  -demografiske  kjennetegn  ved 

personene i utvalget. Jeg vil derfor vise modeller hvor jeg kontrollerer for alder, utdanning, 

husholdningsinntekt og ukedag.  

25 310 minutter = 5 timer og 10 minutter
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Tabell 7.2: Resultat fra regresjonsanalyse av tid brukt til fritidsaktiviteter. N=784.

†p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .0.001

Jeg har valgt 'yngste barn 0-6 år' som referansegruppe fordi mødre og fedre med barn i denne 

aldersgruppen har tilnærmet like mye fritid per dag. Konstantleddet viser til menn med små 

barn, grunnskoleutdannelse, lav inntekt og dagbok ført lørdag eller søndag. Modell 1 viser at 

det å ha eldre barn har positiv betydning for fritidsmengden for menn sammenlignet med det å 

ha små barn. Menn med yngste barn 7-12 år og 13-19 år har henholdsvis 50 og 60 minutter 

mer fritid per dag enn småbarnsfedre.  Samspillseffektene er signifikant negative,  noe som 

betyr  at  det å ha eldre barn har større negativ betydning for mødres enn for fedres fritid, 

sammenlignet med det å ha små barn. Den negative tilleggseffekten er på omlag 1 time per 

dag for mødre. Dette er som forventet ut i fra de deskriptive analysene som vist i figur 7.2. 

I modell 2 med kontroll for alder, utdanning og inntekt ser vi at betydningen av å ha 

eldre barn sammenlignet med det å  ha små barn ikke lenger er signifikant for menns fritid. 

Koeffisientene er nesten halvert. Forskjellen mellom fedre med små og fedre med eldre barn 

er med andre ord ikke like stor når det kontrolleres for disse variablene. Når menn med like 

kjennetegn sammenlignes, vil altså forskjellen i fritid etter barnas alder være mindre.
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Modell 1 Modell 2 Modell 3
B (SE) B (SE) B (SE)

Konstant 310 (14)*** 259 (176)** 450 (161)**
Kjønn (Menn)
   Kvinner
Alder på yngste barn (yngste barn 0-6 år)
   Yngste barn 7-12 år 48 (23)* 29 (26) 33 (24)
   Yngste barn 13-19 år 61 (21)** 36 (28)
Samspill kjønn X alder på yngste barn
   Kjønn X barn 7-12 år
   Kjønn X barn 13-19 år -69 (31)* -57 (29)*
Alder 

.050 (.113) .086 (.103)
Utdanningsnivå (grunnskole og videregående)
   Universitet/høyskole kort
   Universitet/høyskole lang 
Husholdningsinntekt (lav)
   Middels lav 40 (27) 52 (25)*
   Middels høy 15 (27) 23 (24)
   Høy 30 (27) 32 (24)
Ukedag (helg)
   Hverdag -168 (13)***

.023 .039 .211

-1 (19) -6 (19) -3 (17)

45 (26)†

-63 (32)† -52 (33) -43 (29)
-60 (32)†

-2 (9) -5 (8)
Alder²

30 (14)* 24 (13)†
-21 (22) -20 (20)

R²



I  tillegg  ser  vi  at  samspillseffektene  i  modell  2  er  mindre  enn  i  modell  1,  og  at 

samspillseffekten for yngste barn 7-12 år ikke lenger er signifikant. Det å ha barn i alderen 

13-19 år, sammenlignet med det å ha små barn har fremdeles større negativ betydning for 

mødres enn for fedres fritid, men signifikansnivået er lavere (0.10-nivå). Selv om forskjellen i 

fritid  mellom  fedre  med  små  og  eldre  barn  blir  mindre  når  det  kontrolleres  for  alder, 

utdanning  og inntekt,  er  forskjellen  mellom fedres  og mødres   fritid  likevel  omtrent  den 

samme, uavhengig av individuelle kjennetegn.  

Utdanningsnivå  er  positivt  korrelert  med  fritid,  der  personer  med  kort 

universitets/høgskoleutdanning  har  30  minutter  mer  fritid  per  dag  enn  personer  med 

grunnskole eller videregående utdanning, alt annet likt. Lengre utdanning tyder altså på mer 

fritid enn kort utdanning, alt annet likt. 

I modell 3 har jeg kontrollert for om dagboken er ført på en hverdag eller en helgedag, 

og vi ser at personer med  «hverdagsdagbok» har 2 timer og 50 minutter26 mindre fritid enn 

«helgedagbøker», alt annet likt. Videre viser tabellen at forklart varians har økt betraktelig 

etter kontroll for ukedag. Om føringsdagen er på en hverdag eller helgedag vil derfor være av 

stor betydning for hvor mye tid man bruker til  fritidsaktiviter.  Koeffisientene for alder på 

yngste barn har ikke endret seg nevneverdig fra modell 2 til modell 3,  mens samspillseffekten 

for yngste  barn 7-12 år er redusert.  Fremdeles  viser det seg at  det å ha barn i  den eldste  

aldersgruppen reduserer mødres fritid mer enn fedres, sammenlignet med å ha små barn, selv 

kontrollert for ukedag, utdanning, inntekt og alder. Forskjellen er på omtrent 1 time per dag til 

fordel for menn.

Oppsummert kan det se ut som om fedre tar større del i barneomsorgen og «ofrer» mer 

av fritiden sin når barna er små. Jo yngre barna er, jo mindre kjønnsforskjeller ser det ut til å 

være i fritid. Eller man kan tolke det omvendt; jo eldre barna er, jo større kjønnsforskjeller er 

det i fritid. Det er nærliggende å tenke seg at fulltidsarbeidende kvinner med eldre barn har 

mindre fritid enn tilsvarende gruppe av menn, som følge av det omsorgsarbeidet eldre barn 

medfører.  Det kan altså tenkes at  fedre og mødre fordeler omsorgsoppgavene likere seg i 

mellom når de har små barn enn når de har eldre barn. Det kan også tenkes at fedre med små 

barn er en selektert gruppe menn som, blant annet som følge av fedrekvoten, tar større del i 

barneomsorgen enn fedre med eldre  barn.  Den samlede  arbeidstiden  til  kvinner  i  par  der 

26 168 minutter = 2 timer og 50 minutter 
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begge arbeider  fulltid  er  større  enn for  menn,  til  tross  for  at  mennene  bruker  mer  tid  til 

inntektsarbeid.  Dette  kan være nok en forklaring  på den store fritidskløften  til  fordel  for 

menn.  I  neste  kapittel  vil  jeg  ta  opp  denne  tråden,  og  diskutere  nærmere  hva  denne 

fritidskløften innebærer og hvordan den kan forklares.  

7.5 Er det kjønnsforskjeller i kvalitative aspekter ved fritiden?

I denne delen vil jeg teste hypotesene som går på de kvalitative aspektene ved fritid. Jeg vil 

med  andre  ord  undersøke  hvorvidt  det  er  kjønnsforskjeller  i  voksenfritid,  fritid  utenfor 

hjemmet og voksenfritid i og utenfor hjemmet. 

Kjønnsforskjeller i voksenfritid 

Vi har allerede sett at det ikke er kjønnsforskjeller i fritidsmengden blant mødre og fedre med 

barn under 6 år, mens mødre med eldre barn har betydelig mindre fritid enn fedre med eldre 

barn. Jeg vil nå undersøke om det er forskjeller i den fritiden mødre og fedre bruker uten 

samvær med barn. Det har vært argumentert for at voksenfritid oppleves som mer rendyrket 

fritid enn fritid i samvær med barn, og tidligere undersøkelser har vist at kvinner bruker mer 

av fritiden sin i samvær med barna enn det menn gjør (Kitterød 2000; Bittman og Wajman 

2000; Mattingly og Bianchi 2003; Milkie m.fl. 2009).

Jeg  vil  teste  hypotese  5:  i  par  der  begge  arbeider  fulltid  vil  mødre  ha  mindre  

voksenfritid enn fedre 

Tabell  7.3:  Voksenfritid  etter  alder  på  yngste  barn  for  fedre  og  mødre  i  par  der  begge 
arbeider fulltid. N=781.

**p < .01, ***p < .0.001
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Alder på yngste barn Fedre Mødre Fedre Mødre
   0-6 år 60,32 55,02 187 170 17

   7-12 år 62,26 49,17 231 148 83**

   13-19 år 75,73 73,6 259 223 36

Alle 64,62 58,75 221 178 43***

Andel fritid som 
er voksenfritid (%)

Antall minutter voksen-
fritid per dag

Differanse med 
signifikansnivå 



Tabell 7.3 viser at godt over halvparten av den totale mengden fritid er voksenfritid for fedre 

og mødre, bortsett fra for mødre med yngste barn i alderen 7-12 år hvor litt under halvparten 

av fritiden er voksenfritid. Fedre med yngste barn 7-12 år har dessuten over 1 time og 20 

minutter27 mer voksenfritid enn tilsvarende gruppe av mødre, og forskjellen er signifikant på 

0.01-nivå. Dette tilsvarer en «voksenfritidskløft» til fordel for menn på 9 timer og 20 minutter 

per uke28 blant foreldre med yngste barn 7-12 år. Ingen av de andre forskjellene er statistisk 

signifikante, men mødre tenderer til å ha mindre voksenfritid uansett alder på yngste barn. I 

tillegg er andelen fritid som er voksenfritid lavere for mødre enn for fedre. Dette viser at 

kjønnsforskjellen i voksenfritid ikke bare skyldes at det er kjønnsforskjeller i fritid totalt sett. 

Til sammenligning fant Kitterød (2000) at mødre hadde 40 minutter mindre fritid uten 

samvær med barn under 7 og under 13 år enn fedre per dag. Mattingly og Bianchi (2003) fant 

at menn har 30 minutter mer voksenfritid enn mødre per dag29, mens Bittman og Wajcman 

(2000) fant  at  fedre med barn under  2 år  har  over 3 timer  mer  voksenfritid  per uke enn 

tilsvarende gruppe av mødre. Den samme studien fant ingen kjønnsforskjeller i voksenfritid 

blant foreldre med eldre barn. 

Jeg har argumentert  for at  fritid  i  samvær med små barn særlig  er  forbundet  med 

mindre frihet enn voksenfritid, grunnet det ekstra ansvaret små barn medfører. Her finner jeg 

altså  ingen kjønnsforskjeller.  Den eneste  kjønnsforskjellen  jeg finner  i  voksenfritid  er  for 

personer med yngste barn i alderen 7-12 år. Foreldre med yngste barn i denne aldersgruppen 

kan ha også ha eldre barn, slik at fritid i samvær med barn for foreldre med yngste barn 7-12 

også kan innebære fritid i samvær med eldre barn. Hvorvidt fritid i samvær med eldre barn 

oppleves som mindre rendyrket fritid eller som fritid av lavere kvalitet kan, og vil diskuteres i 

neste kapittel. 

Kjønnsforskjeller i fritid utenfor hjemmet etter yngste barns alder

Deem (1986) har argumentert for at fritidsaktiviteter i/ved hjemmet er mindre fri og litt mer 

begrenset  enn  fritidsaktiviteter  utenfor  hjemmet.  Dette  er  begrunnet  i  at  det  er  større 

sannsynlighet  for  at  man  blir  avbrutt  av  huslige  gjøremål  og  forpliktelser  ovenfor 

27 83 minutter = 1 time og 23 minutter 

28 1 time og 20 minutter X 7 dager = 9 timer og 20 minutter per uke 

29 Dette gjelder «alle» amerikanske menn og kvinner
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familiemedlemmer. Den kvalitative fritidsforskningen har spesielt antydet at det er kvinners 

fritid i hjemmet som er begrenset (Deem 1986), og det argumenteres for at ettersom kvinner 

vanligvis har hovedansvaret for organiseringen av familielivet,  vil  deres fritid i hjemmet i 

større grad være preget av forstyrrelser og dårligere kvalitet. Det forventes at kvinner vil ha 

mindre fritid utenfor hjemmet enn menn, etter antakelsen om kvinners stadige tilgjengelighet 

og tilrettelegging for andre familiemedlemmers behov.

Jeg vil teste hypotese 6:  I par der begge arbeider fulltid vil mødre ha mindre fritid  

utenfor hjemmet enn fedre

Tabell 7.4: Fritid utenfor hjemmet etter alder på yngste barn for fedre og mødre i par der 
begge arbeider fulltid. N=784.

Tabell 7.4 viser at mesteparten av fritiden til fedre og mødre i par der begge arbeider fulltid 

tilbringes  i  eller  ved  hjemmet.  Dette  samsvarer  med  Blekesaunes  analyser  som finner  at 

personer med barn har mindre fritid utenfor hjemmet enn personer uten barn (Blekesaune 

2000). Fedre med yngste barn i alderen 7-12 år bruker mest fritid utenfor hjemmet,  mens 

småbarnsfedre er de som bruker minst fritid utenfor hjemmet. Prosentandelen fritid utenfor 

hjemmet er lavere for småbarnsfedre enn for småbarnsmødre, men forskjellen på 14 minutter 

per dag til fordel for mødre er ikke signifikant. Selv om fedre med eldre barn har i overkant av 

30 minutter mer fritid utenfor hjemmet per dag enn tilsvarende gruppe av mødre, er ingen av 

kjønnsforskjellene statistisk signifikante. Differansen på 15 minutter for alle mødre og fedre 

er omtrent den samme som Kitterød (2000) fant i sine analyser fra 1990/91, og jeg kan i likhet 

med  henne  konkludere  med  at  fulltidsarbeidende  mødre  ikke  har  vesentlig  mindre  fritid 

utenfor hjemmet enn fulltidsarbeidende fedre, uansett alder på barna.
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Alder på yngste barn Fedre Mødre Fedre Mødre
   0-6 år 36,77 41,42 114 128 -14

   7-12 år 47,08 45,24 169 133 36

   13-19 år 43,13 40,86 160 123 37

Alle 41,52 42,24 142 128 14

Andel fritid som er utenfor
hjemmet (%)

Antall minutter fritid 
utenfor hjemmet per dag

Differanse med 
signifikansnivå 



Kjønnsforskjeller i voksenfritid i og utenfor hjemmet etter yngste barns alder 

Selv om jeg ikke fant betydelige kjønnsforskjeller i fritid utenfor hjemmet, kan det tenkes at 

det  er  forskjeller  i  kvaliteten  på den fritiden  man bruker  utenfor  hjemmet.  Jeg vil  derfor 

undersøke om det er signifikante kjønnsforskjeller i voksenfritid utenfor hjemmet. 

Jeg  vil  teste  hypotese  7:  I  par  der  begge  arbeider  fulltid  vil  mødre  ha  mindre  

voksenfritid både i og utenfor hjemmet 

Tabell 7.5: Voksenfritid utenfor hjemmet etter alder på yngste barn for fedre og mødre i par 
der begge arbeider fulltid. N=781. 

*p < .05, **p < .01

Tabell  7.5  viser  at  andelen  fritid  utenfor  hjemmet  uten samvær  med  barn  er  godt  over 

halvparten for fedre, uansett alderen på barna. For mødre med barn under 13 år brukes under 

halvparten av fritiden utenfor hjemmet uten samvær med barn. Mesteparten av den fritiden 

mødre med yngste barn i alderen 0-12 år har utenfor hjemmet brukes med andre ord i samvær 

med barna. For mødre med yngste barn 13-19 år er det motsatt, der over 80 prosent av fritiden 

utenfor hjemmet er voksenfritid. Igjen ser vi at den største kjønnsforskjellen er blant foreldre 

med yngste barn 7-12 år, der mødre har over 50 minutter mindre voksenfritid utenfor hjemmet 

enn fedre per dag. 
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Alder på yngste barn Fedre Mødre Fedre Mødre
   0-6 år 58,77 43,75 67 56 11

   7-12 år 67,46 45,86 114 61 53*

   13-19 år 76,88 80,49 123 99 24

Alle 67,61 53,13 96 68 28**

Andel fritid utenfor
hjemmet som

 er voksenfritid (%)

Antall minutter 
voksenfritid  

utenfor hjemmet per dag
Differanse med 
signifikansnivå 



Tabell 7.6: Voksenfritid i/ved hjemmet etter alder på yngste barn for fedre og mødre i par der 
begge arbeider fulltid. N=781. 

*p < .05

Vi  har  allerede  sett  at  fritidskløften  på  40  minutter  per  dag  hovedsakelig  består  i 

fjernsynsseing.  Det  er  rimelig  å  anta  at  dette  er  en aktivitet  som for  det  meste  foregår  i 

hjemmet. Ved å undersøke hvor mye av fritiden i hjemmet som er uten samvær med barn, kan 

vi til enn viss grad si noe om hvorvidt menns tv-titting er «uforstyrret» av barn eller ikke.  

Tabell 7.6 viser at mesteparten av fritiden i eller ved hjemmet er voksenfritid for både mødre 

og fedre, uansett alderen på barna. Andelen fritid i hjemmet som er voksenfritid er lavest for 

mødre med yngste  barn 7-12 år,  og forskjellen utgjør signifikante 30 minutter  per dag til 

fordel for menn. Det at andelen fritid i/ved hjemmet som er voksenfritid er lavere for kvinner 

enn  for  menn,  viser  at  denne  forskjellen  ikke  bare  skyldes  at  det  er  kjønnsforskjeller  i 

voksenfritid generelt. 

Sammenligner vi tabell 7.5 og 7.6, ser vi at mødres fritid utenfor hjemmet i større grad 

er utført i samvær med barn enn mødres fritid i/ved hjemmet. Da under halvparten av mødres 

fritid utenfor hjemmet er voksenfritid, er det motsatt for fritiden i/ved hjemmet. Dette er ikke 

helt i tråd med forventningene om at det særlig er den fritiden kvinner har i hjemmet som er 

mindre rendyrket.  I neste kapittel  vil  jeg diskutere nærmere hvilke type aktiviteter  fritid i 

samvær med barn i  ulik alder  både i  og utenfor hjemmet kan dreie seg om, og om disse 

aktivitetene kan sies å være mindre rendyrket og av lavere kvalitet enn fritidsaktiviteter uten 

samvær med barn.
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Alder på yngste barn Fedre Mødre Fedre Mødre
   0-6 år 61,73 63,33 121 114 7

   7-12 år 61,05 54,04 116 87 29*

   13-19 år 64,45 69,66 136 124 12

Alle 62,31 62,29 124 109 14*

Andel fritid i/ved
hjemmet som er 
voksenfritid (%)

Antall minutter 
voksenfritid  

i/ved hjemmet per dag
Differanse med 
signifikansnivå 



7.6 Oppsummering av funn og støtte for hypotesene

I dette kapitlet har jeg undersøkt om det er kjønnsforskjeller i fritid for mødre og fedre i par 

med to fulle jobber. De deskriptive analysene viste at mødre har 40 minutter mindre fritid per 

dag enn fedre i par der begge arbeider fulltid. Dette svarer til 4 timer og 40 minutter per uke. 

Oversikten  over  tid  brukt  til  ulike  typer  fritidsaktiviteter  viste  at  denne fritidskløften  kun 

består i tid brukt til elektroniske medier. Det vil hovedsakelig si fjernsynsseing. 

Den totale  arbeidstiden  (husholds- + inntektsarbeid)  er  imidlertid  bare 15 minutter 

større  per  dag  for  mødre  enn  for  fedre.  Det  vil  derfor  være  urimelig  å  slå  fast  at 

fulltidsarbeidende mødre har mindre fritid på grunn av at de jobber et «ekstra skrift» med 

husholdsarbeid, slik Hochschild (1989) fant i sin studie fra USA.

Når  det  gjelder  forskjellen  i  fritidsmengden  blant  foreldre  med  barn  i  ulike 

aldersgrupper har jeg vist at småbarnsmødre- og fedre har omtrent like mye fritid per dag. 

Videre har vi sett at fedre med eldre barn har betraktelig mer fritid per dag enn fedre med 

barn under skolealder og mødre, uansett alder på barna. Mødre med yngste barn i alderen 7-12 

år er de med minst fritid per dag. 

Regresjonsanalysen viste at fedre med eldre barn har betydelig mer fritid enn fedre 

med små barn,  i  likhet  med den deskriptive analysen.  I  modellen med kontroll  for alder, 

utdanning og inntekt viste det seg imidlertid at forskjellen mellom fritiden til fedre med små 

og eldre barn ikke lenger var signifikant. Forskjellen mellom fedre og mødre med eldre barn 

var på den andre siden betydelig, uansett hensyn til individuelle kjennetegn. Det å ha eldre 

barn, sammenlignet med det å ha små barn viser seg å redusere mødres fritid med om lag 1 

time per dag mer enn fedres fritid. 

Videre har vi sett at mødre med yngste barn 7-12 år har betydelig mindre voksenfritid 

enn tilsvarende gruppe av fedre. Forskjellen utgjør 9 timer og 20 minutter per uke. I tillegg 

har jeg vist  at  under halvparten av disse mødrenes  fritid  utenfor hjemmet er voksenfritid. 

Dette viser at mødre bruker mye av fritiden sin, spesielt utenfor hjemmet, i samvær med barn 

når yngste barnet er i alderen 7-12 år, sammenlignet med fedre. Når det gjelder tid brukt til 

fritidsaktiviteter  utenfor  hjemmet,  fant  jeg  ingen  signifikante  forskjeller  mellom fedre  og 

mødre.
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H4: I par der begge arbeider fulltid vil mødre ha mindre fritid enn fedre 

H5: I par der begge arbeider fulltid vil mødre ha mindre voksenfritid enn fedre 

H6: I par der begge arbeider fulltid vil mødre ha mindre fritid utenfor hjemmet enn fedre 

H7: I  par der begge arbeider  fulltid  vil  mødre ha mindre voksenfritid  både i  og utenfor  

hjemmet enn fedre

Tabell 7.7: Støtte for hypotesene 

Tabell 7.7 viser at hypotese 4, 5 og 7 blir bekreftet, mens hypotese 6 avkreftes. 
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H4: nei ja ja
H5: nei ja nei

H6: nei nei nei

H7: nei ja  nei 

Yngste barn
0-6 år

Yngste barn
7-12 år

Yngste barn
13-19 år



8.0 Diskusjon 

Et av hovedfunnene i denne oppgaven er at det ikke er noen kjønnsforskjeller i samlet tid til  

fritidsaktiviteter  som følge av å ha barn når vi  ser alle  gifte/samboende menn og kvinner 

under ett. Hypotese 2 har altså blitt bekreftet. Et annet viktig funn er at det er relativt store 

forskjeller i både fritid totalt sett, voksenfritid og voksenfritid utenfor hjemmet mellom fedre 

og mødre i par der begge arbeider fulltid. Jeg har altså i tillegg fått støtte for hypotese 4 , 5 og  

7. I dette kapitlet vil jeg diskutere mulige forklaringer på de mest sentrale funnene fra mine 

analyser. I kapittel 4 redegjorde jeg for tre hovedtilnærminger for å forklare barns betydning 

for fritiden til menn og kvinner i parforhold. For det første kan samhandlingmåter i par sees 

på som en fruktbar forklaring. For det andre kan regjerende kjønnsrolleideologier bidra til å 

forstå hvorfor menn og kvinner handler som de gjør. For det tredje har jeg innlemmet Hakims 

preferanseteori  som  en  mulig  tilnærming  i  forståelsen  av  menns  og  kvinners  ulike 

livsstilstilpasninger.  Alle  disse  perspektivene  vil  være  med  på  å  belyse  dennes  studiens 

hovedfunn. 

8.1 Mot et mer likestilt samfunn? 

Fritid er assosiert med det gode liv, og noe som er nødvendig for å hente seg inn og lade 

batteriene til hektiske og travle hverdager. Det å ha tilstrekkelig med tid fri fra forpliktelser og 

ansvar kan være avgjørende for god livskvalitet,  og det kan si noe om graden av frihet til 

selvbestemmelse over eget liv. Vi har sett at fordeling av fritid i parforhold ofte kan være 

kilde  til  konflikt,  og at  en  lik  fordeling  av fritid  mellom menn  og kvinner  er  viktig  i  et  

likestillingsperspektiv (Fraser 1997). Selv om det fremdeles er store kjønnsforskjeller i tiden 

brukt til betalt og ubetalt arbeid, har mine data vist at gifte/samboende menn og kvinner deler 

fritiden relativt likt. Det å ha barn påvirker dessuten fritiden til menn og kvinner tilnærmet 

likt, uavhengig av individuelle kjennetegn. Selv om tidsbruksundersøkelsen viser tydelig at 

kvinner gjør mest hus- og omsorgsarbeid, vil ikke dette medføre mindre fritid, sammenlignet 

med menn,  ettersom de bruker mindre  tid  i  yrkeslivet.  Som ett  av Frasers syv normative 

likestillingsprinsipper,  kan altså fritid krysses av som 'tilfredsstillende';  det er stor grad av 

likestilling i menns og kvinners tid brukt til fritidsaktiviteter, uansett familiesammensetting. 

Vi har likevel sett at det å ha små barn bidrar til nesten 1 time mindre fritid per dag 
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både for menn og kvinner, sammenlignet med det å ikke ha barn. Dette er ikke overraskende 

med tanke på hvor tidkrevende det kan være å ha barn under skolealder. Små barn har behov 

for mye oppmerksomhet og krever foreldrenes stadige tilstedeværelse. I tillegg går det mye 

tid  til  stell  og  pleie,  da  barn  i  denne  alderen  ikke  kan  klare  alt  selv.  Det  tradisjonelle 

kjønnsrollemønsteret skulle imidlertid tilsi at mor har hovedansvaret for omsorgen for barna. 

Mine funn indikerer  at  også menn tar  sin del  av omsorgsansvaret,  da det  å  ha små barn 

reduserer fritiden til menn og kvinner like mye. Dette må sees i sammenheng med at menn har 

endret  sin  praksis  i  farsrollen.  Innføringen  av  fedrekvoten  har  i  stor  grad  bidratt  til  at 

småbarnsfedre  bruker  mer  tid  i  samvær  med barn enn tidligere,  og forestillingen om den 

«involverte far» har blitt en kulturelt akseptert norm (Brandth og Kvande 2003). Samtidig vet 

vi at mye av det ansvaret kvinner tidligere hadde for barn, nå er blitt overlatt til det offentlige. 

I 2000 hadde 60 prosent av barn i alderen 1-5 år barnehageplass, mens det samme gjaldt for 

35  prosent  i  1990  (SSB  2010).  Selv  om  de  politiske  likestillingstiltakene  ikke  har  hatt 

likedeling av fritid som hovedformål, kan det tenkes at disse tiltakene har hatt en indirekte 

virkning på den høye graden av likestilling i fritid mellom menn og kvinner. På den andre 

siden vet vi lite om betydningen av å ha barn faktisk var forskjellig for fritiden til menn og 

kvinner  i  tidligere  år.  Blekesaunes  (2000)  nokså  omfattende  analyser  av 

tidsbruksundersøkelsen  fra  1990,  viste  riktignok  ingen  signifikante  kjønnsforskjeller  for 

fritiden som følge av barnas alder. 

8.2 Kvinner og menn organiserer fritiden sin ulikt

Selv om fritid alle dager sett under ett ikke viste noen kjønnsforskjeller,  har jeg påvist at 

kvinner og menn organiserer fritiden sin ulikt utover uka. Det å ha små barn reduserer menns 

fritid mer enn kvinners på hverdagene, mens i helgene er det motsatt. Dette må for det første 

sees i sammenheng med hvordan menn og kvinner fordeler tiden til andre gjøremål. 

De fleste menn jobber minst fulltid, mens nesten halvparten av kvinnene har redusert 

arbeidstid (Bø m.fl.2008). Det meste av inntektsarbeidet foregår dessuten på hverdagene. Selv 

om  kvinner  gjør  betydelig  mer  husholdsarbeid  enn  menn,  er  den  samlede  arbeidstiden 

(inntektsarbeid + husholdsarbeid) 30 minutter større per dag for menn enn for kvinner i mitt 

analyseutvalg. Kvinners drastiske reduksjon i husarbeid siden 1970-tallet,  og det faktum at 

mange  barn  er  i  barnehage på  dagtid,  gjør  at  mye  av tiden  på  dagen potensielt  frigis  til 

84



fritidsaktiviteter for kvinner med redusert arbeidstid. Gode velferdsordninger og generelt god 

velstand gjør det dessuten mulig for en av partene i et parforhold å redusere arbeidstiden, og 

arbeidskraftsundersøkelsen har altså vist at nesten halvparten av småbarnsmødre jobber deltid 

(Bø m.fl. 2008). Mange par ser seg ikke avhengig av to fulle inntekter for å leve «det gode 

liv», og flere kvinner har gitt uttrykk for at redusert arbeidstid gir rom for egentid og frihet fra 

forpliktelser i familielivet (Björnberg og Kollind 2005). En av motivasjonene bak kvinners 

reduserte arbeidstid, kan med andre ord, være et ønske om mer fritid. Mine analyser viste at 

mødre med små barn har nesten 1 time mer fritid per dag på hverdager enn småbarnsfedre. 

Dette må sees i sammenheng med at kvinner bruker såpass mye mindre tid til inntektsgivende 

arbeid enn menn. 

For fedre med små barn i husholdet kan det tenkes at lange arbeidsdager i tillegg til det 

merarbeidet små barn medfører, gjør det vanskelig å finne tid til fritidsaktiviteter. Teorien om 

«den nye  farsrollen» retter  søkelyset  mot  en ny familieorientert  far  som forventes å  være 

delaktig  i  barnas  liv  i  mye  større  grad  enn  tidligere.  Samtidig  som  nye  forpliktelser  i 

familielivet bidrar til å begrense fedres fritid, er forsørgerrollen fremdeles sentral. De såkalte 

«superfedrene» som søker å oppfylle forpliktelser og krav både fra jobb og i familien (Cooper 

2002),  vil  til  en viss grad være beskrivende for mange norske småbarnsfedre.  I  tråd med 

Brandth og Kvandes (2003) studier om fleksible fedre  oppgir stadig flere menn familielivet 

som viktig for deres mening og identitet. Forståelsen av hva som er maskulint og holdninger 

til  farsrollen  er,  som  nevnt,  i  ferd  med  å  endres.  Det  at  små  barn  reduserer  menns 

hverdagsfritid mer enn kvinners har trolig sammenheng med at fedre er blitt mer delaktig i 

barneomsorgen, i tillegg til at de bruker mye tid i yrkeslivet.

I helgene har vi sett at den negative betydningen av å ha barn er større for kvinners 

enn for menns fritid. Det å ha barn under skolealder og i barneskolealder bidrar til å redusere 

kvinners helgefritid med 50-70 minutter mer per dag enn menns. Det kan synes som om fedre 

tar  igjen  for  tapt  fritid  når  helgen  endelig  kommer,  slik  at  underskuddet  på  fritid  på 

hverdagene kompenseres med mer fritid i helgene. Småbarnsfedre har i gjennomsnitt 4 timer 

fritid per dag på hverdager, og 7 ½ timer fritid per dag i helgene. Småbarnsmødre har derimot 

nesten 5 timer fritid per dag på hverdager og under 7 timer per dag i helger. I helgene er  

kjønnsforskjellen størst blant foreldre med yngste barn i alderen 7-12 år, der fedre har nesten 

1 time og 20 minutter mer fritid per dag enn mødre. 
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Å leve sammen i parforhold krever at man tilpasser seg hverandres tidsbruk, og at man 

finner  en måte  å  fordele  tiden  på som er tilfredsstillende  for  begge parter.  Vi har sett  at  

tidsressurshypotesen  forklarer  kjønnsforskjeller  i  betalt  og  ubetalt  arbeid  med  økonomisk 

rasjonalitet.  Det at menn og kvinner organiserer fritiden såpass forskjellig utover uka, kan 

tenkes å være et resultat av at partene finner det rimelig å fordele fritiden på denne måten.  

Ettersom småbarnsfedre bruker mye tid til inntektsarbeid på hverdagene, veier det opp for at 

de har mer fritid i  helgene,  slik at  fordelingen av fritid  er et  resultat  av rasjonell  enighet 

mellom partene. I og med at menn og kvinner i parforhold har like mye fritid alle dager sett 

under ett, kan den ulike organiseringen av fritiden virke som en kompensasjonsstrategi der de 

tilpasser,  vurderer  og  veier  opp  hverandres  tidsbruk.  Innledningsvis  refererte  jeg  til 

samlivseksperter som har gått ut i media og anbefalt par å være bevisst fordelingen av fritid,  

for  å  unngå  konflikter  og  dårlig  samvittighet  på  grunn  av  tidsklemma  (VG  16.01.2006; 

Adresseavisen 18.02.2006). Det kan tenkes at den like fordelingen, men ulike organiseringen 

av fritid,  kan bidra til  å forsterke dynamikken i  parforhold.  Selv om tidsressurshypotesen 

vanligvis brukes for å forklare kjønnsforskjeller i betalt og ubetalt arbeid, vil jeg hevde at den 

også kan brukes for å belyse mekanismene bak fordelingen av fritid i parforhold. 

Er helgefritid av bedre kvalitet enn hverdagsfritid?

Det  er  grunn  til  å  tro  at  hverdagene  for  mange  oppleves  som  travle  og  hektiske.  For 

yrkesaktive personer med barn i husholdningen kan det tenkes at det spesielt er fritiden på 

hverdagene  som  preges  av  tidsklemma.  Man  klarer  kanskje  å  presse  inn  en  treningsøkt 

mellom levering av barn i barnehagen og jobb, og man rekker en liten pust i bakken mellom 

slagene med middagslaging, leksehjelp og klesvasken. Hverdagen er for mange hektisk, og 

det kan være vanskelig å finne tid til fritidsaktiviteter. Det er gjerne i helgene man har tid til å 

hente seg inn og lade batteriene. Jeg antar at det er forskjell i hvilke type fritidsaktiviteter man 

deltar på i helgene og på hverdagene. Ettersom de fleste trolig har fri i helgene, er muligheten 

for å delta på mer rendyrkede og tidkrevende fritidsaktiviteter større enn på hverdagene. Mine 

resultater  viser,  som  nevnt,  at  både  kvinner  og  menn  bruker  betydelig  mer  tid  til 

fritidsaktiviteter i helgene enn på hverdagene. Helgefritid kan for eksempel innebære lengre 

utflukter  hvor  mulighetene  for  å  koble  ut  og  slappe  ordentlig  av  er  større  enn  på  travle 

hverdager. Det kan synes som om menn i større grad enn kvinner velger å utnytte den mer 

rendyrkede formen for fritid da kvinners helgefritid begrenses mer av det å ha barn. Dette kan 
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ha sammenheng med at mange velger å utsette storrengjøringen til helgene, slik at kvinners 

fritid reduseres mer i helgene fordi de bruker mer tid til husholdsarbeid. Blekesaune (2000) 

fant imidlertid ikke støtte for denne hypotesen i sine analyser. På den andre siden kan det 

tenkes  at  deltidsarbeidende  kvinner  har  de  samme  mulighetene  til  å  dyrke  individuelle 

fritidsaktiviteter på hverdagene, slik at det ikke er gitt at menns helgefritid er av bedre kvalitet 

enn kvinners hverdagsfritid. 

Relativ-ressurs-perspektivet  foreslår  at  den  parten  med  minst  ressurser  relativt  til 

partneren vil ha mindre makt i en forhandlingssituasjon. Ettersom kvinner bruker mindre tid 

til inntektsrelatert arbeid enn menn, og på den måten bidrar mindre til husholdningsinntekten, 

vil de i følge denne teorien ha mindre forhandlingsmakt når fritid skal fordeles (Beblo 1999). 

Mødres fritidsunderskudd i helgene, sammenlignet med fedre, kan tenkes å være et resultat av 

at  fedre  forbeholder  seg  retten  til  den  mer  rendyrkede  formen  for  fritid,  siden  deres 

forsørgerbidrag på hverdagene er såpass stor relativt til partneren. Disse fedrene vil med andre 

ord  ha  mest  forhandlingsmakt  i  kraft  av  å  være  den  største  økonomiske  bidragsyteren  i 

familien.  Maktforhandlingsperspektivet er, i likhet med tidsressurshypotesen,  utviklet  for å 

forklare kjønnsforskjeller i betalt og ubetalt arbeid. Det at kvinners helgefritid reduseres som 

følge av å ha barn, vil trolig henge sammen med tiden hun bruker til hus- og omsorgsarbeid i 

helgene. Jeg anser derfor maktforhandlingsperspektivet som fruktbart for en bedre forståelse 

av hvorfor det er kjønnsforskjeller i helgefritid. På den andre siden vet vi ingenting om det 

relative ressursnivået til partene i analyseutvalget. Jeg har derfor ikke fått testet den empiriske 

holdbarheten i teorien direkte. 

8.3 Store forskjeller i fritid blant fedre og mødre med to fulle jobber

Gjennomsnittsbildet  viste  altså  ingen  betydelige  kjønnsforskjeller  i  tiden  brukt  til 

fritidsaktiviteter. Sammenlignes mødre og fedre i par med to fulle jobber, har jeg imidlertid 

vist at kvinner har 40 minutter mindre fritid per dag enn menn. Dette utgjør en fritidskløft på 

4 timer og 40 minutter per uke. Selv om kvinner gjør betydelig mer husholdsarbeid enn menn, 

kan ikke denne fritidskløften forklares ved at kvinner gjør et «ekstra skift» med arbeid, da den 

samlede arbeidstiden til kvinner kun utgjør 15 minutter mer per dag enn for menn. Selv i par 

der  begge arbeider  fulltid,  bruker  menn mer  tid  i  arbeidslivet  enn kvinner.  Analysene  av 

fritidsmengden etter yngste barns alder viste betydelige kjønnsforskjeller i fritid blant kvinner 
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og menn med barn i skolealder, mens småbarnsforeldre har omtrent like mye fritid per dag. 

Mødre viste seg å ha jevnt over lite fritid, det vil si rundt 5 timer per dag uansett alderen på 

barna. Fedre med barn eldre enn 7 år viste seg på sin side å ha over 1 time mer fritid per dag 

enn mødre. Dette skillet kan tyde på at fritid er et knapphetsgode for fulltidsarbeidende mødre 

med  eldre  barn,  sammenlignet  med  fedre.  På  den  andre  siden  kan  det  tenkes  at  både 

fulltidsarbeidende  fedre  og  mødre  snarere  opplever  at  tid  sammen  med  barna  er  et 

knapphetsgode. Dette vil jeg diskutere nærmere i underkapittel 8.5.

Flere av teoriene som er utviklet for å forklare kjønnsforskjeller i fritid har konstatert 

at kvinners fritid i større grad er begrenset av deres omsorgsansvar (Deem 1986; Bialeschi og 

Michener 1994; Haworth og Lewis 2005). Til tross for utvikling mot et mer likestilt samfunn, 

er  fordelingen  av  betalt  og  ubetalt  arbeid  fremdeles  svært  kjønnsdelt.  «Doing  gender» 

perspektivet  foreslår at  kjønn er noe som skapes og opprettholdes gjennom handlinger og 

gjøremål i dagliglivet og kan bidra til å forklare hvorfor kvinner fremdeles har hovedansvaret 

for hus, hjem og barn. Kvinner og menn bekrefter det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret på 

daglig basis ved å utføre oppgaver som er forbundet med det feminine og det maskuline. En 

forlengelse  av  «doing  gender»  perspektivet  kan  være  at  kvinner  også  føler  et  større 

forventningspress til å «gjøre foreldrerollen» enn menn. Mødre forventes i større grad å stille 

opp og tilrettelegge for andres behov, og vil dermed finne det vanskeligere å få aksept for å 

bruke tid til seg selv. Gjennom det daglige familiearbeidet med koordinering, organisering og 

planlegging,  blir  det  tradisjonelle  kjønnsrollemønsteret  bekreftet,  og  med  dette  ser  vi  at 

kvinner «gjør» både kjønn og rollen som mor. Ettersom forventingene til fedres deltakelse i 

barnas liv er av nyere dato, og ikke innlemmet i det «tradisjonelle kjønnsrollemønsteret», er 

hans bekreftende kjønnede praksis i større grad knyttet til forsørgerrollen. Denne forklaringen 

er altså interaksjonistisk og konstruktivistisk i den forstand at den ser på kjønn som noe som 

skapes.  I en fritidskontekst kan det tenkes at menn med barn vil være mer tilbøyelig enn 

kvinner til å bruke tid til fritidsaktiviteter da forventningene til å ta vare på hus, hjem og barn 

ikke er inkorporert  i  deres forståelse av maskulinitet.  Dette er i tråd med flere kvalitative 

studier, som viser til at kvinners rolle som familieorganisator begrenser deres fritid (Deem 

1986; Bialeschki og Michener 1994; Haworth og Lewis 2005; Björnberg og Kollind 2009).

Hvordan  man  som par  samhandler  vil  som nevnt  være  av  betydning  for  hvordan 

gifte/samboende menn og kvinner fordeler fritiden seg i mellom. For fulltidsarbeidende fedre 
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og mødre kan det tenkes at fritid anses som en begrenset ressurs som skal fordeles, og at tiden 

regnes som et knapphetsgode. Jeg har argumentert for at diskusjonen om tidsklemma særlig er 

relevant for mødre og fedre i par der begge arbeider fulltid, og mine funn indikerer at mødre 

«rammes» av tidsklemma i større grad enn fedre, som har over 7 timer mer fritid per uke enn 

mødre når yngste barn er 7 år eller eldre. 

Kjønnsforskjellen varierer etter barnas alder

Det er altså et betydelig kjønnsskille i fritid for fulltidsarbeidende mødre og fedre med eldre 

barn i husholdet. Det å ha barn under 7 år har imidlertid lik betydning for menns og kvinners 

fritid. Fulltidsarbeidende menn med små barn i husholdet har omtrent 1 time mindre fritid per 

dag enn menn med eldre barn. Dette mønstret kjenner vi igjen fra analysene i kapittel 6, hvor 

vi så at det å ha små barn reduserer både menns og kvinners fritid med omlag 1 time per dag, 

sammenlignet med det å ikke ha barn. Dette er ikke overraskende da vi vet at små barn har 

behov for aktiv omsorg i form av pass, stell og pleie. Barn under skolealder forventes ikke å 

skulle klare seg selv, og har behov for tilsyn av voksne mesteparten av døgnet. Flere tidligere 

studier har dessuten vist at det å ha små barn fører til mindre fritid (Beblo 1999; Bittman og 

Wajcman 2000; Blekesaune 2000; Mattingly og Bianchi 2003; Dribe og Stanfors 2009). Eldre 

barn har på sin side behov for en annen type omsorg enn yngre barn. De forventes i større 

grad å være selvdrevne, men trenger likevel oppfølging både på skolen og på fritiden. Barns 

fritid kan tenkes å være begrensende på foreldrenes fritid (Ellingsæter 2005). Hvorfor er det 

ingen kjønnsforskjeller i fritid for fulltidsarbeidende  småbarnsforeldre, mens forskjellen er 

stor for fedre og mødre med eldre barn i husholdet? 

Reduksjonen i fritid som følger av det å ha små barn, antar jeg har en sammenheng 

med  den  tiden  foreldrene  bruker  til  omsorgsarbeid.  Ettersom  det  ikke  er  noen 

kjønnsforskjeller i fritid når barna er under 7 år, kan det tenkes at småbarnsforeldre fordeler 

omsorgsarbeidet likere enn hva som gjelder for eldre barn. Omsorgsarbeidet knyttet til små 

barn vil, som jeg har vært inne på, være av en annen art enn omsorgsoppgaver knyttet til eldre 

barn. Omsorg knyttet til svært små barn er ofte rutinepreget og kan innebære oppgaver som 

bading, trøsting, mating og skifting av bleier. Disse oppgavene kan tenkes å være lettere å 

fordele,  nettopp  fordi  de  er  rutinepreget  og  konkrete.  Det  kan  også  være  at  fedre  har 

opparbeidet  seg  en  kompetanse  for  å  ta  vare  på  små  barn  som følge  av  innføringen  av 
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fedrekvoten. Da stadig flere fedre tar ut pappapermisjon, har det å være en aktiv, omsorgsfull 

far blitt ansett som både kulturelt akseptert og sosialt forventet i større grad enn tidligere. Selv 

fulltidsarbeidende fedre med fulltidsarbeidende partner ser altså ut til å «gi opp» mye tid til 

fritidsaktiviteter  for  å  ta  del  i  omsorgsarbeidet  for  små  barn.  Det  kan  med  det  tenkes  at 

fulltidsarbeidende  småbarnsfedre  føler  på  det  samme  tidspresset  som  mange 

fulltidsarbeidende mødre gjør. 

Omsorgsarbeidet  knyttet  til  eldre  barn,  kan  på  den andre  siden  tenkes  å  være  litt  

mindre konkrete.  Barn i skolealder er gjerne delaktige på flere fritidsaktiviteter,  og krever 

oppfølging både på skolen og på fritiden. Det kan tenkes at den omsorgen eldre barn krever er 

mer diffus og preget av planlegging, tilrettelegging og koordinering. Dette er oppgaver som 

gjerne  faller  på  familiens  hovedorganisator;  som  er  antatt  å  være  kvinnen  i  de  fleste 

husholdninger (Tornes 1983; Deem 1986; Haworth og Lewis 2005). Det kan synes som om 

Tornes (1983) til en viss grad har belegg for påstanden om at 'kvinners tid er andres tid', da 

mine funn viser store kjønnsforskjeller i fritid blant foreldre med eldre barn. Forventningene 

til kvinners stadige tilstedeværelse og tilrettelegging for andres behov, vil bidra til å binde 

hennes  tid  (Tornes  1983).  Fedre  med  eldre  barn  vil  kanskje  ikke  føle  på  de  samme 

familieforpliktelsene og forventningene til å være tilgjengelig, slik at de finner mer aksept for 

å bruke tid til fritidsaktiviteter enn det kvinner gjør.  

En annen mulig forklaring på hvorfor jeg finner såpass store forskjeller i fritid mellom 

småbarnsfedre  og  fedre  med  eldre  barn,  er  aldersforskjellen  mellom  fedre.  Fedrene  i 

analyseutvalget med yngste barn i alderen 0-6 år vil trolig være yngre enn fedrene med eldre 

barn, og kan dermed tenkes å ha andre holdninger og annen praksis i forhold til farsrollen. 

Igjen kan fedrekvoten tenkes å ha stor betydning for hvordan fedre med små barn tar del i  

barneomsorgen, og hvorvidt de velger bort tid til fritidsaktiviteter til fordel for familiesamvær. 

Fedre  med  eldre  barn  har  muligens  ikke  blitt  stilt  ovenfor  de  samme  kravene  og 

forventningene til å ta del i barneomsorgen som fedre med yngre barn, blant annet på grunn 

av at fedrekvoten var av relativt ny dato i 2000. Det ville derfor vært interessant å undersøke 

om den samme fritidskløften finnes blant foreldre med eldre barn i analyser av den nyeste 

tidsbruksundersøkelsen fra 2010. 
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8.4 Er mødres fritid av lavere kvalitet enn fedres? 

Det  har  vært  argumentert  for  at  en  bedre  utnyttelse  av  analysemulighetene  i 

tidsbruksundersøkelsene kan bidra til å si noe om de kvalitative aspektene ved fritid (Kitterød 

2000; Bittman og Wajcman 2000; Mattingly og Bianchi 2003). Å se ulike dimensjoner ved 

tidsbruk  i  sammenheng  vil  bidra  til  å  fange  opp  og belyse  folks  tidsmønster  på  en  mer 

nyansert måte enn ved å bare se på tidsbrukens kvantitet. Tidligere studier har ved analyser av 

tidsbruksundersøkelser, konkludert med at kvinners fritid er mindre rendyrket og av lavere 

kvalitet  enn  menns  fritid  (Bittman  og  Wajcman  2000;  Mattingly  og  Bianchi  2003). 

Informasjon  om  samvær,  oppholdssted,  rapportert  biaktivitet  og  antall  og  varighet  på 

fritidsepisodene har bidratt til denne konklusjonen. Kvinner har flere, men kortere episoder 

med fritid. I tillegg blir kvinners fritid hyppigere avbrutt av andre gjøremål og utføres oftere i  

samvær  med  barn.  Disse  funnene  er  i  tråd  med  mye  av  den  kvalitative  forskningen  på 

kvinners fritid, som blant annet hevder at kvinners fritid er bundet av huslige forpliktelser og 

andres tidskrav (Tornes 1983; Deem 1986; Bialeschki  og Michener  1994).  Mine analyser 

begrenser  seg til  opplysninger  om oppholdssted og samvær,  i  tillegg til  opplysninger  om 

hovedaktivitet. Jeg vil derfor være varsom med å trekke konklusjoner om fritidens kvalitet på 

dette grunnlaget. Funnene mine bidrar likevel til å nyansere ulike dimensjoner ved fedres og 

mødres fritid, og danner grunnlag for diskusjon. 

Jeg har argumentert  for at fritid i  samvær med særlig  små barn kan oppleves som 

mindre rendyrket enn fritid uten samvær med barn. Dette fordi små barn gjerne krever mye 

oppmerksomhet og foreldrenes stadige tilstedeværelse. Bittman og Wajcman (2000) fant at 

fedre med barn under 2 år har over 3 timer mer voksenfritid per uke enn tilsvarende gruppe av 

mødre. Mine analyser viser på sin side ingen signifikante kjønnsforskjeller i voksenfritid for 

mødre og fedre med barn under 7 år i husholdet. Småbarnsmødre og -fedre bruker med andre 

ord omtrent like mye av fritiden sin i samvær med barna. Igjen viser dette at det er minimale 

kjønnsforskjeller i fritiden til småbarnsforeldre. I motsetning til Bittman og Wajcman (2000), 

som ikke finner signifkante  kjønnsforskjeller  i  voksenfritid  blant  foreldre med eldre barn, 

finner jeg relativt store forskjeller i voksenfritid mellom fedre og mødre med yngste barn i 

alderen 7-12 år. Mine analyser viser at fedre med yngste barn i alderen 7-12 år har 9 timer og 

20 minutter mer voksenfritid per uke enn tilsvarende gruppe av mødre. Dette skillet kan være 

en indikasjon på at mødres fritid er mindre «fri» enn fedres. På den andre siden er det ikke gitt 
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at fritid i samvær med barn oppleves som «ufri» eller begrenset. 

Voksenfritid er definert som fritidsaktiviteter utført uten samvær med egne barn. For 

at aktiviteter skal kodes som fritid og ikke barnesamvær, skal det være åpenbart at aktivitetene 

ikke er utført først og fremst på barnas premisser (Rønning 2002). Det å ta ungene med på 

Tusenfryd eller se barne-tv sammen med barna vil derfor kodes som barneomsorg, og ikke 

fritid. Fritid i samvær med barn kan være at man går tur, ser på film, drar på stranden eller 

deltar  på andre aktiviteter  sammen med barna.  Barn i  alderen 7-12 år vil  ikke kreve den 

samme konstante  tilstedeværelsen som yngre barn.  Det  er  likevel  ikke forventet  at  barn i 

denne  alderen  skal  kunne  klare  seg  over  lengre  tid  alene,  da  aldersgrensen  for 

skolefritidsordningen er 10 år for eksempel. Selv om aktiviteter som først og fremst er på 

barnas premisser ikke kodes som fritid, vil fritid i samvær med barn i denne alderen være på 

barnas premisser i noen grad. Å se på filmer beregnet for voksne eller legge ut på en hard 

treningsøkt vil for eksempel vanskelig la seg kombinere med barnesamvær. Foreldrene vil 

derfor  måtte  tilpasse  fritidsaktivitetene  slik  at  de  er  forenelig  med  barnas  interesser. 

Voksenfritid kan ut i fra dette argumentet sies å være mer rendyrket fritid, og mange vil nok 

oppleve voksenfritid som friere fordi man slipper de samme forpliktelsene og ansvaret knyttet 

til  barna.  For småbarnsforeldre med lang arbeidstid   kan det tenkes at  tid til  individuelle 

fritidsaktiviteter er av betydning for å kunne slappe ordentlig av, og lade batteriene til å møte 

hverdagens  utfordringer  med  forpliktelser  både  på  jobb  og  i  hjemmet.  Det  at 

fulltidsarbeidende mødre har over 9 timer mindre voksenfritid enn fedre per uke når yngste 

barn er i barneskolealder, kan derfor indikere at det er kjønnsforskjeller i fritidens kvalitet.  

Det skal imidlertid påpekes at fritid i samvær med barn for foreldre med yngste barn 7-12 år, 

også kan innebære fritid i samvær med eldre barn enn 12 år, ettersom en del av foreldrene 

med yngste barn 7-12 år også har eldre barn i husholdningen. 

Når det gjelder fritid utenfor hjemmet, har jeg argumentert for at den kan oppleves 

forskjellig fra fritid i eller ved hjemmet. Det er større sannsynlighet for at «hjemmefritiden» 

blir  avbrutt  av  huslige  aktiviteter  og  andre  familiemedlemmers  oppmerksomhetskrav. 

Fritidsaktiviteter utenfor hjemmet kan tenkes å være av lengre varighet og ha mindre hyppige 

avbrytelser.  Eksempler  på slike fritidsaktiviteter  kan være trening,  deltakelse på kulturelle 

arrangementer og sosialt samvær med venner. Slike aktiviteter behøver nødvendigvis ikke å 

være forbundet med bedre kvalitet enn fritid i hjemmet, men vil by på andre opplevelser og 
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utvidelse av horisonter. Typiske hjemmefritidsaktiviteter kan være å se på fjernsyn, lese bøker 

og gjøre håndarbeid. For mange vil slike aktiviteter være vel så meningsfulle og stimulerende 

som  det  å  være  aktiv  utenfor  hjemmet.  Mine  analyser  viser  imidlertid  ingen  betydelige 

forskjeller mellom fulltidsarbeidende mødres og fedres tid brukt til fritidsaktiviteter utenfor 

hjemmet, uansett alderen på barna. Både mødre og fedre bruker over halvparten av fritiden sin 

i eller  ved hjemmet.  På den andre siden har jeg vist at av den fritiden mødre har utenfor 

hjemmet,  er under halvparten voksenfritid når yngste barn er under 13 år. Mesteparten av 

mødres fritid utenfor hjemmet foregår altså i samvær med barn, og mødre med yngste barn i  

barneskolealder  har  nesten  1  time  mindre  voksenfritid  utenfor  hjemmet  per  dag  enn 

tilsvarende  gruppe av  fedre.  Mesteparten  av  fedres  fritid  utenfor  hjemmet  er  på  sin  side 

voksenfritid.  Dette kan tyde på at også fedres fritid utenfor hjemmet er mer rendyrket og 

uforpliktet enn mødres.

Ettersom kjønnsforskjellen i  fritid  på 40 minutter  per  dag stort  sett  består  i  tid  til 

elektroniske medier, vil dette være med på å forklare hvorfor fedre har såpass mye fritid i 

hjemmet. Mødre bruker også mye tid til elektroniske medier, men bruker mest tid til sosialt 

samvær. Fjernsynsseing forbindes gjerne med avslapning og rekreasjon, men det er også noe 

som lett lar seg kombinere med andre aktiviteter. Dribe og Stanfors (2009) valgte å utelukke 

fjernsynsseing  i  deres  definisjon av  «individuell  fritid»  fordi  det  er  en  aktivitet  som ofte 

kombineres med barneomsorg. Ved å undersøke hvor stor del av fritiden i hjemmet som blir 

utført uten samvær med barn, har jeg kunnet si noe om i hvilken grad hjemmefritiden er på de 

voksnes premisser. Igjen viste det seg at mødre med yngste barn i alderen 7-12 hadde mindre 

voksenfritid enn fedre i hjemmet. Overraskende finner jeg imidlertid at godt over halvparten 

av fritiden i hjemmet er voksenfritid, både for fedre og mødre. Mesteparten av fritiden mødre 

bruker i samvær med barn foregår altså utenfor hjemmet. Ut i fra hypotesen og antakelsen om 

at  det  særlig  er  kvinners  fritid  i  hjemmet  som  er  begrenset  av  husholdsrutiner  og 

organiseringen av familielivet, skulle en tro at kvinner hadde mindre voksenfritid i hjemmet. 

Det  er  viktig  å  understreke  at  mange  foreldre  både ønsker  og liker  å  tilbringe  tid 

sammen med sine barn. Å delta på fritidsaktiviteter sammen med barn kan oppleves som både 

meningsfullt og lystbetont, og ikke nødvendigvis som en belastning. Foreldrene i mitt utvalg 

har  full  jobb  og  vil  følgelig  ha  mindre  tid  til  barnesamvær  enn  foreldre  med  redusert 

arbeidstid. Det kan derfor tenkes at det spesielt vil være meningsfullt for disse foreldrene å 
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bruke fritiden sin sammen med barna, da det kan være vanskelig å finne andre arenaer for 

barnesamvær. Hvor mye tid man bruker til fritidsaktiviteter i samvær med barn, vil kanskje 

derfor si mer om hvor «familieorientert» man er, enn selve kvaliteten på fritiden.    

8.5 Tidsbruk som preferansestyrt  

Utfordringen ved å diskutere funnene i denne studien har vært at folks subjektive opplevelse 

av egen tid ikke fanges opp. Hvor mye tid man bruker til ulike gjøremål kan tenkes å være et 

resultat av både egne preferanser og strukturelle og relasjonelle begrensninger. Å konkludere 

med at den ene formen for tidsbruk er bedre eller av høyere kvalitet enn den andre vil være 

umulig, da egne preferanser faktisk vil være av stor betydning for hvordan vi disponerer tiden 

vår. Ulempen ved tidsbruksundersøkelsen, i likhet med de fleste kvantitative undersøkelser, er 

at  den  ikke  fanger  opp bakenforliggende sosiale  prosesser  og strukturer,  slik  at  de  reelle 

mekanismene bak folks tidsmønster vanskelig lar seg undersøkes. I hvilken grad fritid er et 

resultat  av  preferanser  eller  andre  mekanismer  er  derfor  vanskelig  å  teste  empirisk. 

Preferanseteorien bør likevel tas i betraktning når disse funnene skal diskuteres. 

Den feministiske  fritidslitteraturen  bruker  ofte  begrepet  «constraints»,  som jeg har 

oversatt til begrensninger, for å forklare barns betydning for fritiden til kvinner (Deem 1986; 

Bialeschki og Michener 1994; Haworth og Lewis 2005). Det kan synes som om det blir tatt 

for gitt at det å ha barn begrenser kvinners fritid mer enn menns fordi de har hovedansvaret 

for organiseringen av familielivet,  og det fremstilles gjerne som noe negativt  i  forhold til 

likestillingen mellom menn og kvinner. Disse teoriene unnlater å ta i betraktning at tidsbruk 

ikke bare er et resultat av muligheter og begrensninger. Frie valg og preferanser vil også være 

av betydning for hvordan man bruker tiden sin (Hakim 2006). 

Det faktum at mødre med yngste barn i alderen 7-12 år har både mindre fritid totalt og 

mindre  voksenfritid  enn  fedre,  kan  altså  tenkes  å  være  i  tråd  med  menns  og  kvinners 

preferanser til hvilke arenaer som gir mening og identitet. Blair-Loys (2003) skissering av den 

stereotypiske 'familieorienterte' kvinne og den 'karriereorienterte' mann kan bidra til å belyse 

dette. Det kan tenkes at kvinner velger å redusere arbeidstiden sin for å få mer tid til familie 

og barn.  Hakims (2006) preferanseteori  foreslår i  så måte at  menns karrierepreferanser  er 

sterkere enn kvinners, og at kvinner har sterkere preferanser for å bruke tid med familien. Et 

større  fokus på fritid  som arena  for  mening og identitet,  vil  imidlertid  bidra  til  en bedre 
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forståelse av menns og kvinners ulike livsstilstilpasninger (Warren 2010). Mine funn kan på 

mange måter tyde på at kvinner har sterke familiepreferanser, og at det påvirker fritiden de 

har til rådighet og kvaliteten på den tiden. Ettersom det kan tenkes at menn finner det mer 

sosialt akseptert å bruke tid til fritidsaktiviteter, da de ikke føler på de samme forpliktelsene 

ovenfor hus, hjem og barn, vil menn ha både mer fritid totalt og mer «rendyrket» fritid enn 

kvinner. Det at mange kvinner velger å jobbe deltid, kan på den andre siden også handle om et 

ønske om å få mer tid til fritidsaktiviteter (Björnberg og Kollind 2005). For kvinner med full 

jobb og barn, kan det å ta seg tid til individuelle fritidsaktiviteter oppleves som en tungrodd 

prosess som det er vanskelig å få sosial aksept for. Det kan på den måten synes som om 

menns og kvinners preferanser for fritid er like sterke, men at kvinner må gå en «omvei», i 

form av redusert arbeidstid, for å oppnå like muligheter til fritid som menn.

I hvilken grad man finner mening og identitet i familien, på jobb eller på fritiden er 

svært individuelt og vanskelig å kvantifisere. Det er likevel viktig å være klar over at ulike 

livsstilstilpasninger og preferanser i forhold til tidsbruk kan være en forklaring på hvorfor det 

er kjønnsforskjeller i fritid som følge av å ha barn. I teorien kan det tenkes at både mennene 

og kvinnene i mine analyser kan deles inn i de samme «idealtypene» som Halrynjo (2009) og 

Hörning m.fl (1995) skisserer. Det vil være både menn og kvinner som er karriereorienterte, 

familieorienterte, karriere-familieorienterte eller «selvrealiseringsorienterte», og hvor mye tid 

som brukes til fritidsaktiviteter vil variere etter hvilke arenaer i livet de prioriterer og ser på 

som viktig i søken etter mening og identitet. 

I hvilken grad kjønnsforskjellen i fritid blant mødre og fedre i par med to fulle jobber 

er et resultat av strukturelle føringer eller egne preferanser, er et sammensatt spørsmål, uten 

noe  entydig  svar.  Feministiske  perspektiver  ville  påpekt  at  kvinners  sosiale posisjon  og 

regjerende  kjønnsideologier  har  størst  betydning  for  hvordan  fritiden  arter  seg. 

Preferanseteorien vektlegger relasjonelle og strukturelle føringer i mindre grad, og søker å 

forklare menns og kvinners ulike tidsbruksmønster i kraft av frie valg og preferanser. 

8.6 Noen refleksjoner om tid 

En standardisert aktivitetsinndeling, som brukt i tidsbruksundersøkelsen, er nødvendig for å 

kartlegge befolkningens tidsbruk og sammenligne ulike gruppers tidsmønster, mellom land og 

over tid. Det er likevel verdt å merke seg at opplevelsen av tid alltid vil variere fra person til  
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person, og at disse subjektive opplevelsene vanskelig fanges opp i slike undersøkelser. Hvilke 

gjøremål og aktiviteter som oppleves som fritid, vil særlig være kilde til diskusjon. Det kan 

for eksempel stilles spørsmålstegn ved hvor skillet mellom fritid og personlige gjøremål bør 

gå. Mine analyser i kapittel 7 viste at den samlede arbeidstiden til kvinner i full jobb var 30 

minutter høyere enn for menn per dag, men at kvinner utligner denne forskjellen ved å bruke 

nesten 30 minutter  mer til  personlige gjøremål per dag. En kan derfor spørre seg hvorfor 

kvinner  bruker  såpass  mye  mer  tid  til  personlige  gjøremål  enn  menn,  og  hva  disse 

gjøremålene i realiteten innebærer. Det kan for eksempel tenkes at mange kvinner prioriterer å 

bruke mye tid på badet framfor å se på TV, eller at reduksjonen i fritid i helgene skyldes at de 

velger å sove lenge på morgenen. For et bedre bilde av barns betydning for fritiden, kunne 

man analysert tiden brukt til alle hovedaktiviteter i sammenheng, på samme måte som Dribe 

og Stanfors (2009) gjorde i sine analyser. Dette ville imidlertid krevd et svært omfattende 

analysearbeid og andre teoretiske innfallvinklinger.

Et annet moment verdt å merke seg, er at det vil være store variasjoner i opplevelsen 

av  selve  tidsbegrepet.  Som jeg  var  inne  på  i  kapittel  2,  har  den lineære  tidsforståelsen  i 

tidsbruksundersøkelsen  blitt  kritisert,  særlig  av  feministiske  forskere  (Bryson  2009). 

Aktivitetsdeltakelse er ikke et null-sum-spill, der en økning i en type aktivitet reduserer tiden 

brukt til andre aktiviteter (Kenyon 2010). Det å gjøre flere ting på en gang, er med andre ord 

en vanlig måte å forholde seg til tid på, og begrepet «multitasking» er særlig forbundet med 

kvinners evne til å sjonglere ulike arbeidsoppgaver og gjøremål på en gang (Bryson 2009). 

Fritid i kombinasjon med andre aktiviteter, eller det å gjøre flere fritidsaktiviteter på en gang, 

kan gjøre det vanskelig å holde fokus, og vil for mange være forbundet med stress. På den 

andre siden kan det tenkes at det å ha mye å gjøre snarere bidrar til en berikelse av fritiden,  

gitt at man er flink til å skille klart mellom arbeid og fritid. For arbeidsledige personer vil for 

eksempel mye av det som kodes som fritid i tidsbruksundersøkelsen faktisk oppleves som 

kjedelig dødtid. Fritiden vil kanskje ikke verdsettes på samme måte uten at man har gjort seg 

«fortjent» til det, i form av arbeid eller annen forpliktende tidsaktivitet.  

8.7 Videre forskning 

Mine  analyser  er  basert  på  data  fra  2000/2001.  Å  gjøre  de  samme  analysene  av 

tidsbruksundersøkelsen 2010, der datamaterialet frigis tidlig i 2012, ville vært interessant for å 
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belyse samfunnsendringene de siste ti årene. Siden 2000 er fedrekvoten utvidet ytterligere, 

barnehagedekningen er opp mot 100 prosent og andelen kvinner i arbeid har økt. Andelen 

kvinner i deltidsjobber imidlertid fremdeles stor. Alt dette kan  tenkes å ha betydning for hvor 

mye tid vi bruker til fritidsaktiviteter, og hvorvidt det å ha barn påvirker denne tiden. 

Etter  hvert  som fedre involverer  seg mer og mer i  barneomsorgen og de kjønnede 

strukturene er i ferd med å endres, ville et større fokus på menns fritid vært av interesse. Det 

kan tenkes at forventningene til fedres delaktighet i familielivet, i tillegg til rollen de har som 

familiens hovedforsørger, etter hvert vil begrense menns fritid i større grad enn kvinners. De 

dominerende  feministiske  perspektivene  som  fokuserer  på  at  kvinner  er  underordnet 

patriarkalske strukturer, og at kvinners fritid i større grad er begrenset i kraft av kjønnede 

strukturer, vil i dagens mer egalitære Norge ikke være tilstrekkelig når barns betydning for 

menns og kvinners fritid skal diskuteres. Jeg vil derfor hevde, i likhet med Kay (2006) og 

Henderson og Shaw (2006), at det er behov for ny og forbedret teoriutvikling for å forklare 

begrensninger på menns fritid. 

Mine  analyser  har  i  liten  grad  fanget  opp hvordan barns  betydning  for  menns  og 

kvinners fritid varierer etter hvor mye tid som brukes til inntektsarbeid. Ettersom det er store 

variasjoner i kvinners arbeidstid og de fleste menn arbeider fulltid, ville det vært interessant å 

sett på par med ulike sammensettinger av arbeidstid. En kunne for eksempel sett på fritiden til 

«syntetiske  par  der  far har  full  jobb og mor  jobber  deltid»,  på samme måte  som jeg har 

analysert fritiden i par der begge parter jobber fulltid. Å innlemme samspillsledd for kjønn, 

yngste barns alder og arbeidstid kunne vært en annen måte å undersøke hvorvidt det å ha barn 

har ulik betydning for menns og kvinners fritid etter hvor mye tid de bruker til inntektsarbeid. 

Dette kunne vært en måte å teste om variasjonen i fritid for menn egentlig skyldes at de er 

«constrained by the ethic of care» eller «constrained by the ethic of work». 

8.8 Konklusjon 

Gjennomsnittssammenligninger viser ingen kjønnsforskjeller i tiden brukt til fritidsaktiviteter 

som følge av å ha barn. Dette kan blant annet sees i sammenheng med at deltidsarbeid er 

såpass utbredt blant norske mødre. Til sammenligning arbeider nesten alle menn fulltid eller 

mer  enn vanlig arbeidstid,  uansett  antall  barn og alderen på barna.  Samtidig som det  har 

skjedd en modernisering av morsrollen, har fedre blitt mer involvert i barneomsorgen. Fedre 
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er  fremdeles  hovedforsørger i  de fleste  familier,  samtidig  som de har påtatt  seg et  større 

ansvar i forhold til familie og barn. Såkalte superfedre tenderer til å gi opp mye egentid og tid 

til individuelle fritidsaktiviteter for å innfri forpliktelser og krav både på jobben og i familien. 

Selv om kvinner fremdeles bruker mer tid til barneomsorg og husarbeid enn menn, vil den 

reduserte arbeidstiden innebære større frihet og mer tid til fritidsaktiviteter. Flere barn er i 

barnehage  på  dagtid,  og  kvinner  bruker  mye  mindre  tid  til  husholdsarbeid  enn  tidligere. 

Permisjonsordninger, gode økonomiske betingelser og generelt økt velferd tilrettelegger for at 

barnefamilier ikke behøver to fulle inntekter for å leve «det gode liv». Dette kan medføre at 

kvinner med barn, i større grad enn tidligere, har  mer fritid til disposisjon dersom de velger 

redusert  arbeidstid.  Samtidig vil  menn med barn oppleve flere  begrensninger  på sin fritid 

blant  annet  på  grunn  av  rollen  de  har  som  familiens  hovedforsørger,  i tillegg  til 

forventningene om større deltakelse i barnas liv.

Selv om det å ha barn har lik betydning for gifte/samboende menns og kvinners fritid 

alle dager sett under ett, har jeg vist at fritiden organiseres ulikt utover uka. Det at det å ha 

barn medfører en sterkere reduksjon i menns fritid på hverdager og kvinners fritid i helger. 

Dette kan blant annet sees i lys av tidsressurshypotesen som foreslår at menn og kvinner i 

parforhold finner det rimelig og tidseffektivt og fordele tiden på denne måten. 

Selv i par der begge arbeider fulltid tenderer menn og kvinner til å fordele fritiden likt 

når de har små barn i husholdet. For fulltidsarbeidende foreldre med eldre barn er imidlertid 

kjønnsforskjellen  relativt  stor.  Dette  antar  jeg  har  en  sammenheng  med  at  de  konkrete, 

rutinepregede omsorgsoppgavene knyttet til små barn er enklere å fordele enn de mer diffuse 

omsorgsoppgavene knyttet til eldre barn. I tillegg har menn opparbeidet seg en kompetanse til 

å  ta  vare  på  små  barn  som  nødvendigvis  ikke  er  overførbare  til  de  mer  diffuse 

omsorgsoppgavene knyttet til eldre barn. I tråd med flere kvalitative studier, tyder mine funn 

på  at  kvinner  fremdeles  er  familiens  hovedorganisator  og  at  dette  medfører  større 

begrensninger  på  deres  fritid  enn  menns.  Normene  og  forventningene  til  kvinners 

selvoppofrelse  til  andres  behov  og  huslige  gjøremål,  bekrefter  det  tradisjonelle 

kjønnsrollemønstret og gjør det mindre akseptert for kvinner å bruke tid til fritidsaktiviteter. 

Menn vil på sin side ikke føle på de samme familieforpliktelsene, og finner en større sosial 

aksept for å bruke tid til fritidsaktiviteter når de har barn. Det kan på den andre siden tenkes at 

småbarnsfedrene  i  mine  analyseutvalg  er  en  selektert  gruppe  med  «nye  familieorienterte 
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menn». Analyser av den nyeste tidsbruksundersøkelsen vil kunne avsløre om det fremdeles er 

store  forskjeller  i  fritid  blant  fulltidsarbeidende  fedre  og  mødre  med  eldre  barn  i 

husholdningen, eller om forskjellen fra 2000 egentlig skyldes seleksjon. 

I par der begge arbeider fulltid har vi sett at kvinner med yngste barn i alderen 7-12 år 

har betydelig mindre voksenfritid enn fedre, spesielt utenfor hjemmet. Denne forskjellen anser 

jeg som stor, og kan være en indikasjon på at kvinners fritid er mindre rendyrket enn menns. 

På den andre siden kan dette kjønnsskillet være et resultat av preferert tidsbruk, der kvinner 

har sterkere preferanser for å bruke fritiden sin i samvær med barn enn menn har. Hakims 

preferanseteori kan bidra til en alternativ belysning av menns og kvinners fritidsmønster, og 

retter søkelyset mot tidsbruk som resultat av frie valg og preferanser, snarere enn strukturelle 

føringer og begrensninger. Det at menns fritid i mindre grad er utført i samvær med barn enn 

kvinners, kan med det tenkes å henge sammen med kvinners sterke familiepreferanser. Den 

store  kjønnsforskjellen  i  voksenfritid  kan  dermed  tolkes  som  at  kvinner  er  mer 

familieorienterte enn menn.   

Kan jeg med dette avkrefte eller bekrefte myten om den selvoppofrende mor og den 

individualistiske far? Mye tyder på at fulltidsarbeidende kvinner med barn fremdeles føler på 

det ansvaret  hus, hjem og barn medfører, og at det i stor grad begrenser deres fritid. På den 

andre siden, har vi sett at menn med små barn ser ut til å «ofre» vel så mye av fritiden sin for 

å ta vare på barna, og mine funn indikerer at myten om den individualistiske far er i ferd med 

å eldes. Nok en gang vil jeg støtte meg til Henderson og Shaw (2006) og Kay (2006), ved å  

etterlyse mer inngående forskning på menns fritid. 
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Vedlegg 1: Oversikt over aktiviteter som kodes som fritid i tidsbruksundersøkelsen 
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Idrett og friluftsliv Uspesifisert idrett og friluftsliv
Jogging og løping 
Ballspill
Aerobics og gymnastikk
Kroppsbygging og kondisjonstrening
Skiturer
Andre ski- og ake-aktiviteter
Gå på skøyter
Fotturer i skog og mark
Bær- og soppturer i skog og mark
Spaserturer
Sykkelturer
Bading og soling
Annen idrett, trim og trening 
Båtturer
Fisketurer
Jakt
Andre turer og friluftsaktiviteter
Personlig pleie i samband med idrett- og friluftsliv
Aktivteter i samband med idrett og friluftsliv

Underholdning og kulturbruk Restaturant- og kafebesøk
Sportsarrangement, tilskuer
Kinobesøk
Teater, konsert, opera, ballett
Museum, kunstutstilling 
Biblioteksbesøk
Annen underholdning/kulturbruk

Sosialt samvær Besøk på institusjon
Besøk av/hos slektning
Besøk av/hos venner 
Besøk av/hos naboer
Andre og uspesifiserte besøk
Selskap
Telefonsamtaler
Andre samtaler
Dans, diskotek
Sosialt samvær ellers

Trykte medier Avislesing
Lesing av bøker
Lesing av ukeblader
Lesing av tidsskrifter/fagblad
Lesing av tegneserieblad
Annen og uspesifisert lesing 
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Elektroniske medier Radiolytting
Lytting til plater/lydbånd/CD
Fjernsynsseing
Videoseing

Uspesifisert organisasjonsarbeid
Arbeid for en organisasjon
Frivillig arbeid via en organisasjon 
Uspesifisert organisasjons- og møtedeltakelse
Offentlig tillitsverv
Deltaking i organisasjon 

Håndarbeid Strikking 
Sløyd og snekring 
Annet og uspesifisert håndarbeid 

Kunst og hobby Bildekunst og kunsthåndverk på PC
Bildekunst og kunsthåndverk ellers 
Musikalsk utvøvelse ellers
Annen utøvende kunstaktivitet
Litterær kunstaktivetet på PC
Litterær kunstaktivetet ellers
Annen kunstnerisk aktivetet på PC
Annen kunstnerisk aktivitet ellers 
Samlehobbyer uten bruk av PC
Brevskriving, korrespondanse uten bruk av PC
Informasjonsinnhenting med PC
Kommunikasjon med PC
Annen bruk av PC som hobby
Annen spesifisert hobby
Uspesifisert hobbyvirksomhet

Spill og lek Uspesifisert spill
Enmannsspill og lek
Spill og lek med flere
Dataspill
Pengespill
Andre spesifiserte spill

Annen fritid Annen fritid 
Avslapping 

Reiser i samband med fritid Reiser i samband med idrett og friluftsliv 
Reiser i samband med underholdning og kultur 
Reiser i samband med sosialt samvær 

Frivillig arbeid og 
Organisasjonsdeltakelse

Deltaking i gudstjeneste, andakt og 
Annen religiøs utvøvelse
Annen spesifisert organisasjons- og
 Møtedeltakelse



Vedlegg 2: Antall observasjoner for de uavhengige variablene i analyseutvalg 1 og 
2. 
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Analyseutvalg 1 Analyseutvalg 2
Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner 

Alder på yngste barn
   Ingen < 20 år 1183 586 587 - - -
   0-6 år 975 496 479 364 162 202
   7-12 år 491 245 246 205 95 110
   13-19 år 437 224 213 215 117 98
Arbeidstid 
   Ikke yrkesaktiv 290 74 216 - - -
   Yrkesaktiv 2798 1454 1344 - - -
   Kort deltid (1-19 t/uka) 234 36 198 - - -
   Lang deltid (20-34 t/uka) 420 52 368 - - -
   Heltid (+35 t/uka) 2142 1364 778 - - -
Partners arbeidstid 
   Ikke yrkesaktiv 369 231 138 - - -
   Kort deltid (1-19 t/uka) 225 187 38 - - -
   Lang deltid (20-34 t/uka) 426 378 48 - - -
   Heltid (+35 t/uka) 2058 726 332 - - -
   Ukjent 2 2 - - - -
Utdanning 
   Grunnskole (1-9 år) 292 138 154 - - -
   Videregående (10-12 år) 1655 779 876 425 197 218
   Universitet/høgskole (13-16 år) 896 442 454 264 112 152
   Universitet/høgskole (17-18 år)  229 161 68 95 65 30
   Missing 14 6 8 - - -
Husholdningsinntekt i kvartiler
   Lav inntekt (25 %) 768 376 392 196 94 102
   Middelslav inntekt (25 %) 768 373 296 195 85 110
   Middels høy inntekt (25 %) 771 379 392 197 99 98
   Høy inntekt (25 %) 769 391 378 196 96 100
   Missing 9 7 2 - - -
Hverdager - - - 549 256 293
Helger - - - 235 118 117
Total 3086 1526 1560 784 374 410



Vedlegg 3: Deskriptiv statistikk over uavhengige variabler for fritid på hverdager og 
fritid i helger. Antall observasjoner, prosentfordeling og gjennomsnitt. 
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Hverdager  N (%) Helger  N (%)
Alle Menn Kvinner Alle Menn Kvinner 

Alder på yngste barn
   Ingen < 20 år 849 (39) 415 (39) 434 (39,5) 334 (36) 171 (35) 162 (37,5)
   0-6 år 668 (31) 326 (31) 342 (31) 307 (33) 170 (34,5) 137 (32)
   7-12 år 341 (16) 158 (15) 183 (16,5) 150 (16,5) 88 (18) 62 (14,5)
   13-19 år 304 (14) 161 (15) 143 (13) 133 (14,5) 63 (12,5) 70 (16)
Gjennomsnittlig alder 40,5 41,6 39,7 41 41,5 40,5
Arbeidstid 
   Ikke yrkesaktiv 212 (10) 50 (5) 162 (14,5) 81 (9) 27 (6) 54 (12,5)
   Kort deltid (1-19 t/uka) 160 (7,5) 22 (2) 139 (12,5) 73 (7) 19 (4) 54 (12,5)
   Lang deltid (20-34 t/uka) 270 (12,5) 31 (3) 239 (22) 143 (15) 21 (4) 121 (28)
   Heltid (+35 t/uka) 1521 (70) 958 (90) 563 (51) 627 (69) 424 (86) 203 (47)
   Gjennomsnittlig arbeidstid 37,5 43 31,5 37,5 42,5 31
Partners arbeidstid 
   Ikke yrkesaktiv 260 (12) 151 (14) 110 (10) 130 (14) 97 (19,5) 33 (7,5)
   Kort deltid (1-19 t/uka) 147 (7) 127 (12) 20 (2) 77 (8) 62 (13) 15 (3,5)
   Lang deltid (20-34 t/uka) 294 (13,5) 259 (24,5) 34 (3) 128 (14) 118 (24) 10 (2,5)
   Heltid (+35 t/uka) 1455 (67,5) 519 (49) 935 (85) 588 (64) 215 (43,5) 373 (86,5)
   Ukjent 2 (0,1) 2 (0,1)
   Gjennomsnittlig arbeidstid 39 34,5 43,5 37 31,5 42,5
Utdanning 
   Grunnskole (1-9 år) 206 (9,5) 93 (8,5) 113 (10,5) 100 (10) 48 (10) 52 (12)
   Videregående (10-12 år) 1165 (54) 540 (51) 625 (56,5) 487 (53,5) 254 (51,5) 233 (54)
   Universitet/høgskole (13-16 år) 615 (28,5) 294 (28)) 321 (29) 272 (29,5) 153 (31) 119 (27,5)
   Universitet/høgskole (17-18 år)  164 (7,5) 128 (12) 36 (3,5) 61 (6,5) 33 (7) 27 (6)
   Missing 13 (0,5) 6 (0,5) 7 (0,5) 4 (0,5) 3 (0,5) 1 (0,5)
Husholdningsinntekt i kvartiler
   Lav inntekt (25 %) 532 (24,5) 255 (24) 277 (25) 246 (26,5) 126 (25,5) 120 (28)
   Middelslav inntekt (25 %) 545 (25) 250 (23,5) 295 (27) 220 (24) 130 (26,5) 89 (20,5)
   Middels høy inntekt (25 %) 543 (25) 266 (25) 277 (25) 220 (24) 110 (22,5) 111 (25,5)
   Høy inntekt (25 %) 537 (25) 285 (27) 252 (23) 235 (25) 123 (25) 112 (26)
   Missing 6 (0,5) 4 (0,5) 2 (0,2) 3 (0,5) 3 (0,5)
Total 2163 (100) 1060 (49) 1103 (51) 924 (100) 492 (53) 432 (47)



Vedlegg 4: Resultat av regresjonsanalyse. Modeller med èn og èn kontrollvariabel. 
Fritid alle dager under ett. N=3086.
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Modell 1 Modell 2  Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6
B (SE) B (SE) B (SE) B (SE) B (SE) B (SE)

Konstant 365 (7)*** 358 (7)*** 355 (7)*** 632 (62)*** 652 (63)*** 637 (64)***
Kjønn (Menn)
   Kvinner 5 (10)
Alder på yngste barn (Ingen < 20 år)
   0-6 år -64 (11)*** -60 (11)*** -58 (11)*** -43 (12)** -44 (12)** -40 (13)**
   7-12 år 18 (15) 18 (15) 20 (15)
   13-19 år 9 (14) 9 (14) 12 (14)
Samspill kjønn X alder på yngste barn
   Kvinner X 0-6 år 13 (15) 9 (15) 9 (15) 1 (15) 3 (15) 2 (16)
   Kvinner X 7-12 år 
   Kvinner X 13-19 år
Aktivitet (Sysselsatt)
   Ikke sysselsatt 86 (11)*** 85 (11)*** 80 (11)*** 78 (11)*** 74 (12)***
Partners arbeidstid (heltid)
   Deltid (1-34 timer/uka) -9 (9)
   Ikke sysselsatt 7 (10) 1 (10) 0.1 (10)
Alder -14 (3)*** -14 (3)*** -13 (3)***

.173(.04)*** .173(.04)*** .1 (.042)***
Utdanningsnivå (grunnskole)
   Videregående
   Universitet/høyskole kort
   Universitet/høyskole lang 
Husholdningsinntekt (lav)
   Middels lav
   Middels høy
   Høy

.018 .037 .037 .043 .045 0.046

-2 (19) -3 (10) -2 (10) -4 (10) -4 (10)

-10 (13) -5 (13) -2 (14)
-10 (14) -7 (14) -6 (14)

-14 (19) -13 (19) -15 (19) -15 (19) -14 (19) -15 (19)
-10 (20) -7 (20) -8 (20) -4 (20) -4 (20) -5 (20)

-6 (9) -8 (9) -11 (9)
-3 (10)

Alder²

-18 (11) -16 (11)
-22 (12)† -19 (12)
-28 (16)† -24 (16)

-17 (9) †
-15 (10)
-17 (10)

R²
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