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"Å være forelder er det mest fantastiske som 

fins! Det å få barn, kjenne at det finnes noe 

større enn mine egne, bittesmå tullegreier, 

det å kjenne på den kjærligheten... Men 

det er også det vanskeligste som fins. Man 

blir liksom kasta ut i det. Man tror man er 

forberedt, men man er jo ikke det i det hele 

tatt. Tanken på alt som kan gå galt blir 

liksom skrudd opp ti hakk. Så det er liksom 

himmel og helvete på én og samme tid."

Kristine, mor til to



NØKKELINNSIKTER

GLEDER UTFORDRINGER
KJØNNS-

FORSKJELLER
SOSIAL 

ULIKHET



Målgruppe : Foreldre med hjemmeboende barn

Antall respondenter : 1000 nettintervjuer, 10 dybdeintervjuer

Utsendelse : Survey. Kvalitative dybdeintervjuer gjennomført 

via Teams

Tidsperiode : 22.06.2022 –19.09.2022

Vekting av data : Datasettet er vektet på totalnivå på kjønn, alder 

og geografi

OM UNDERSØKELSEN

• Undersøkelsen er rettet mot foreldre om ulike 

problemstillinger og aspekter ved 

foreldrerollen og barneoppdragelse, med 

hovedfokus på hvordan det er å være 

forelder i dag 



Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? 

OPPLEVELSER AV FORELDREROLLEN I DAG

2%

13%

13%

16%

31%

32%

38%

98%

87%

87%

84%

69%

68%

62%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Norge er et grunnleggende trygt land å vokse opp i

Jeg har tillit til offentlige helse- og hjelpetjenester

Barn bør læres til å tåle/håndtere smerte og motgang

Foreldre i dag er jevnt over for overbeskyttende overfor barna sine

Foreldre i dag vier jevnt over mer tid til barna sine enn foreldre
gjorde tidligere

Det er jevnt over mer krevende å være forelder i dag enn det var på
tiden da mine foreldre var det

Det er for mye statusjag knyttet til å ha barn i dag

Uenig  Enig

Spørsmål besvart på en skala fra 1 – Svært uenig til 6 –Svært enig og presentert 2-delt som uenig/enig

Antall intervju: 1000



Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? 

OPPLEVELSER AV FORELDREROLLEN I DAG

7%

9%

26%

28%

36%

40%

42%

47%

53%

93%

91%

74%

72%

64%

60%

58%

53%

47%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Jeg mener jeg selv er en god forelder

Barnet mitt/barna mine får servert sunn og næringsrik mat

En stor del av min identitet er knyttet til barna

Jeg tenker på kvalitet framfor pris når jeg kjøper ting til barna

Jeg opplever at jeg kan mer om foreldrerollen enn det mine foreldre
gjorde

Familie og/eller venner stiller opp med barnepass

Jeg opplever at jeg er en bedre forelder enn det mine foreldre var

Jeg er selv nøye på å begrense min egen nettbruk i samvær med
barna

Jeg har tatt ut mer foreldrepermisjon enn den andre forelderen

Uenig  Enig

Spørsmål besvart på en skala fra 1 – Svært uenig til 6 –Svært enig og presentert 2-delt som uenig/enig

Antall intervju: 1000



Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? 

OMSORG OG GRENSESETTING

Spørsmål besvart på en skala fra 1 – Svært uenig til 6 –Svært enig og presentert 2-delt som uenig/enig

Antall intervju: 1000

11%

17%

34%

31%

57%

87%

82%

65%

61%

41%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Barnet mitt deler sine gleder, sorger og bekymringer med meg

Jeg setter strenge og tydelige grenser for barnet mitt/barna mine

Grensesetting for barnet mitt/barna mine er lett å gjennomføre

Jeg har god kontroll på hva barnet mitt/barna mine foretar seg på
nett

Det er lett å begrense skjermtiden for barnet mitt/barna mine

Uenig  Enig



Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn? Signifikante forskjeller mellom menn og kvinner 

FORELDREROLLEN: KJØNNSFORSKJELLER

Spørsmål: Spørsmål besvart på en skala fra 1 – Svært uenig til 6 –Svært enig og presentert 2-delt som uenig/enig

Antall intervju: 1000

91%

80%

78%

74%

69%

69%

62%

56%

82%

11%

70%

61%

59%

55%

53%

49%

Barnet mitt deler sine gleder, sorger og bekymringer med meg

Jeg har tatt ut mer foreldrepermisjon enn den andre forelderen

En stor del av min identitet er knyttet til barna

Det er jevnt over mer krevende å være forelder i dag enn det var på tiden da
mine foreldre var det

Jeg opplever at jeg kan mer om foreldrerollen enn det mine foreldre gjorde

Det er for mye statusjag knyttet til å ha barn i dag

Jeg opplever at jeg er en bedre forelder enn det mine foreldre var

Jeg er selv nøye på å begrense min egen nettbruk i samvær med barna

Kvinne Mann



Hvilke av følgende aspekter ved foreldrerollen er viktigst for deg?

FORELDREROLLEN: HVA ER VIKTIGST?

Antall intervju: 1000

83%

81%

74%

56%

53%

47%

47%

45%

35%

34%

34%

28%

27%

25%

15%

12%

11%

9%

5%

4%

3%

Gi barna nærhet og kjærlighet

Bidra til at barna føler seg trygge og utvikler et positivt selvbilde

Bidra til at barna blir selvstendige og får evne til å klare seg selv

Skape god kommunikasjon med barna

Bidra til at barna blir sosiale og knytter vennskapsbånd med andre barn

Sørge for å gi barna et sunt og variert kosthold

Lære barna gode manerer

Bidra til at barna får oppleve lek og moro

Bidra til at barna blir solidariske samfunnsborgere som bidrar til…

Bidra til at barna tilpasser seg normer og regler

Lære barna å sette pris på annerledeshet i møte med andre

Gi barna god veiledning angående fremtiden

Sørge for at barna deltar i idrett og fysiske aktiviteter

Bidra til at barna oppnår gode resultater på skolen

Bidra til at barna utvikler ryddighet og god ordenssans

Bidra til at barna utvikler kreative og kunstneriske evner

Bidra til at barna blir ydmyke (viser beskjedenhet i møte med andre)

Bidra til at barna blir tøffe og klarer å forsvare seg

Bidra til at barna utvikler evnen til å få sin vilje igjennom i møte med…

Bidra til at barna oppnår gode resultater i idrett og fysiske aktiviteter

Bidra til at barna blir populære og godt likt av andre



Hvilke av følgende aspekter ved foreldrerollen er viktigst for deg? 

Kvinner versus menn

HVA ER VIKTIGST: KJØNNSFORSKJELLER

Antall intervju: 1000

89%

88%

62%

56%

29%

38%

19%

12%

7%

77%

73%

50%

49%

40%

29%

31%

19%

16%

Gi barna nærhet og kjærlighet

Bidra til at barna føler seg trygge og utvikler et positivt selvbilde

Skape god kommunikasjon med barna

Bidra til at barna blir sosiale og knytter vennskapsbånd med andre
barn

Bidra til at barna tilpasser seg normer og regler

Lære barna å sette pris på annerledeshet i møte med andre

Bidra til at barna oppnår gode resultater på skolen

Bidra til at barna utvikler ryddighet og god ordenssans

Bidra til at barna utvikler kreative og kunstneriske evner

Kvinne Mann



Hvilke av følgende aspekter ved foreldrerollen anser du deg selv for å være dyktigst i?

FORELDREROLLEN: HVA ER MAN DYKTIGST TIL?

Antall intervju: 1000

72%

55%

49%

45%

40%

38%

38%

28%

28%

26%

24%

23%

22%

19%

15%

11%

9%

5%

4%

4%

3%

Gi barna nærhet og kjærlighet

Bidra til at barna føler seg trygge og utvikler et positivt selvbilde

Bidra til at barna blir selvstendige og får evne til å klare seg selv

Skape god kommunikasjon med barna

Lære barna gode manerer

Bidra til at barna får oppleve lek og moro

Sørge for å gi barna et sunt og variert kosthold

Bidra til at barna tilpasser seg normer og regler

Bidra til at barna blir sosiale og knytter vennskapsbånd med andre barn

Lære barna å sette pris på annerledeshet i møte med andre

Sørge for at barna deltar i idrett og fysiske aktiviteter

Gi barna god veiledning angående fremtiden

Bidra til at barna blir solidariske samfunnsborgere som bidrar til…

Bidra til at barna oppnår gode resultater på skolen

Bidra til at barna utvikler ryddighet og god ordenssans

Bidra til at barna utvikler kreative og kunstneriske evner

Bidra til at barna blir ydmyke (viser beskjedenhet i møte med andre)

Bidra til at barna blir tøffe og klarer å forsvare seg

Bidra til at barna oppnår gode resultater i idrett og fysiske aktiviteter

Bidra til at barna utvikler evnen til å få sin vilje igjennom i møte med andre

Bidra til at barna blir populære og godt likt av andre



Hvilke av følgende aspekter ved foreldrerollen anser du deg selv for å være dyktigst i? 

Kvinner versus menn

HVA ER MAN DYKTIGST TIL: KJØNNSFORSKJELLER

Antall intervju: 1000

81%

61%

54%

42%

32%

31%

20%

2%

62%

48%

35%

33%

23%

21%

27%

5%

Gi barna nærhet og kjærlighet

Bidra til at barna føler seg trygge og utvikler et positivt selvbilde

Skape god kommunikasjon med barna

Sørge for å gi barna et sunt og variert kosthold

Bidra til at barna blir sosiale og knytter vennskapsbånd med andre barn

Lære barna å sette pris på annerledeshet i møte med andre

Gi barna god veiledning angående fremtiden (f.eks. karrierevalg, familieliv, økonomi)

Bidra til at barna utvikler evnen til å få sin vilje igjennom i møte med andre

Kvinne Mann



Hvilke av følgende aspekter ved foreldrerollen anser du som vanskeligst for deg?

FORELDREROLLEN: HVA ER VANSKELIGST?

Antall intervju: 1000

25%

24%

20%

20%

19%

18%

18%

16%

15%

14%

13%

12%

12%

11%

10%

10%

8%

7%

6%

5%

3%

Bidra til at barna utvikler kreative og kunstneriske evner

Bidra til at barna utvikler ryddighet og god ordenssans

Bidra til at barna blir populære og godt likt av andre

Sørge for å gi barna et sunt og variert kosthold

Bidra til at barna blir sosiale og knytter vennskapsbånd med andre barn

Bidra til at barna blir tøffe og klarer å forsvare seg

Bidra til at barna oppnår gode resultater i idrett og fysiske aktiviteter

Bidra til at barna utvikler evnen til å få sin vilje igjennom i møte med…

Bidra til at barna føler seg trygge og utvikler et positivt selvbilde

Bidra til at barna oppnår gode resultater på skolen

Gi barna god veiledning angående fremtiden

Sørge for at barna deltar i idrett og fysiske aktiviteter

Skape god kommunikasjon med barna

Bidra til at barna blir selvstendige og får evne til å klare seg selv

Lære barna å sette pris på annerledeshet i møte med andre

Bidra til at barna blir ydmyke (viser beskjedenhet i møte med andre)

Bidra til at barna blir solidariske samfunnsborgere som bidrar til…

Bidra til at barna tilpasser seg normer og regler

Lære barna gode manerer

Bidra til at barna får oppleve lek og moro

Gi barna nærhet og kjærlighet



Hvilke av følgende aspekter ved foreldrerollen er viktigst/vanskeligst/er du dyktigst i?

VIKTIGHET/VANSKELIGHET/DYKTIGHET

Antall intervju: 1000

83%

81%

74%

56%

53%

47%

47%

45%

35%

34%

34%

3%

15%

11%

12%

19%

20%

6%

5%

8%

7%

10%

72%

55%

49%

45%

28%

40%

38%

22%

28%

26%

Gi barna nærhet og kjærlighet

Bidra til at barna føler seg trygge og utvikler et positivt selvbilde

Bidra til at barna blir selvstendige og får evne til å klare seg selv

Skape god kommunikasjon med barna

Bidra til at barna blir sosiale og knytter vennskapsbånd

Sørge for å gi barna et sunt og variert kosthold

Lære barna gode manerer

Bidra til at barna får oppleve lek og moro

Bidra til at barna blir solidariske samfunnsborgere

Bidra til at barna tilpasser seg normer og regler

Lære barna å sette pris på annerledeshet i møte med andre

Viktighet Vanskelighet Dyktighet



Hvilke av de følgende utfordringene har gjort det vanskelig for deg å være den type forelder du ønsker å være?

UTFORDRINGER

47%

42%

24%

22%

17%

16%

15%

13%

13%

11%

11%

10%

10%

9%

8%

7%

6%

4%

2%

4%

12%

Tid («tidspress», «tidsklemma»)

Kombinasjonen av jobb og familieliv («krysspress»)

Manglende tid og rom til å prioritere deg selv og dine egne ønsker

Manglende tid og rom til å prioritere partner/romantiske forhold

Aspekter eller trekk ved barnet / barna

Press, forventninger og synspunkter som kommer fra samfunnet

Uenigheter med (nåværende eller tidligere) partner om hvordan…

Personlig økonomi

Egen fysiske helse

Press og forventninger om å kjøpe ting til barna

Egen psykiske helse

Press, forventninger og synspunkter som kommer fra skole eller…

Koronaepidemien

Press, forventninger og synspunkter som kommer fra andre…

Skilsmisse/samlivsbrudd

Press, forventninger og synspunkter som kommer fra egen familie

Press, forventninger og synspunkter som kommer fra partners…

Manglende informasjon eller hjelp fra det offentlige

Annet:

Usikker

Ikke vanskelig å være den type forelder jeg ønsker å være



Hvilke av de følgende utfordringene har gjort det vanskelig for deg å være den type forelder du ønsker å være? 

Kvinner versus menn

KJØNNSFORSKJELLER

Antall intervju: 1000

48%

30%

19%

22%

17%

16%

13%

12%

8%

8%

2%

9%

35%

18%

14%

10%

9%

6%

7%

6%

5%

4%

5%

16%

Kombinasjonen av jobb og familieliv («krysspress»)

Manglende tid og rom til å prioritere deg selv og dine egne ønsker

Aspekter eller trekk ved barnet / barna

Press, forventninger og synspunkter fra samfunnet for øvrig

Egen fysiske helse

Egen psykiske helse

Press, forventninger og synspunkter fra skole eller barnehage

Press, forventninger og synspunkter fra andre foreldre

Press, forventninger og synspunkter fra egen familie

Press, forventninger og synspunkter fra partners familie

Usikker

Ikke vanskelig å være den type forelder jeg ønsker å være

Kvinne Mann



Hvordan opplever du følgende aspekter ved barnets liv?

ASPEKTER VED BARNAS LIV

Spørsmål besvart på en skala fra 1 – Svært uenig til 6 –Svært enig og presentert 2-delt som uenig/enig

Antall intervju: 1000

1%

2%

1%

3%

8%

4%

8%

9%

9%

9%

14%

95%

90%

90%

89%

89%

78%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Barnets fysiske helse

Barnets psykiske helse

Barnehage-/skolehverdagen

Oppvekstmiljøet i nabolaget

Vennskap

Fritidsaktiviteter

Ingen formening Dårlig Bra



Opplever du at barnet ditt har for lite eller for mye av følgende aktiviteter?

BARNAS AKTIVITETER

Spørsmål besvart på en skala fra 1 – Alt for lite til 6 – Alt for mye og presentert 2-delt som for lite/for mye

Antall intervju: 1000

5%

22%

26%

34%

26%

24%

18%

19%

15%

20%

71%

60%

55%

52%

52%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

TV, serier og filmer

Annen nettbruk

Digitalt samvær med andre barn på fritiden

Sosiale medier

Gaming

Ikke aktuelt for barnet For lite For mye



Opplever du at barnet ditt har for lite eller for mye av følgende aktiviteter?

BARNAS AKTIVITETER

Spørsmål besvart på en skala fra 1 – Alt for lite til 6 – Alt for mye og presentert 2-delt som for lite/for mye

Antall intervju: 1000

4%

3%

2%

16%

14%

3%

57%

53%

44%

42%

41%

28%

39%

44%

54%

42%

46%

68%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Uorganiserte fritidsaktiviteter / fri lek

Fysisk samvær med andre barn på fritiden

Fysisk aktivitet

Fortrolige samtaler med andre

Organiserte fritidsaktiviteter (i regi av lag/foreninger)

Skole/barnehage

Ikke aktuelt for barnet For lite For mye



Når det gjelder skjermtid – altså tiden man bruker foran datamaskiner, mobiltelefoner, spillmaskiner og TV – hvor mye tid vil 

du anslå at barnet ditt bruker i gjennomsnitt i løpet av et døgn?

SKJERMTID

Antall intervju: 1000

2%

18%

43%

29%

8%

Bruker ikke slik teknologi i det hele tatt

0-1 time i døgnet

2-3 timer i døgnet

4-5 timer i døgnet

6 timer eller mer i døgnet



Hvilke utfordringer har ditt/dine barn opplevd?

BARNAS UTFORDRINGER

Antall intervju: 1000

19%

18%

15%

14%

13%

11%

7%

6%

3%

4%

43%

1%

Motivasjonsutfordringer/motvilje mot skole

Utenforskap/ensomhet

Erting/mobbing

Lærevansker/konsentrasjonsvansker

Angst, depresjon eller andre psykiske utfordringer

Skilsmisse/samlivsbrudd

Språkutfordringer

Alvorlig eller kronisk fysisk sykdom

Utviklingshemming eller funksjonsnedsettelse

Annet:

Ingen av disse

Ønsker ikke å svare



Har du jobbet/jobber du i redusert stilling for å ta hånd om og/eller å få bedre tid til barna?

JOBBET I REDUSERT STILLING?

Antall intervju: 1000

12%

6%

4%

3%

4%

3%

67%

25%

Ja, 80 % stilling eller mer

Ja, 60-79 % stilling

Ja, 40-59 % stilling

Ja, lavere enn 40 % stilling

Nei, men er/har ikke vært i arbeid

Nei, jobbet/jobber deltidsstilling
av andre årsaker

Nei, har jobbet full stilling

Ja, total

Total

17%

9%

6%

5%

6%

5%

52%

37%

Ja, 80 % stilling eller mer

Ja, 60-79 % stilling

Ja, 40-59 % stilling

Ja, lavere enn 40 % stilling

Nei, men er/har ikke vært i arbeid

Nei, jobbet/jobber deltidsstilling
av andre årsaker

Nei, har jobbet full stilling

Ja, total

Kvinne

Mann



Ideelt sett, hvordan mener du at fordelingen av oppgaver i forbindelse med barneomsorg burde være?

OPPGAVEFORDELING: IDEALER

1%

3%

87%

9%

1%

4%

10%

Den andre forelderen bør gjøre mye mer
enn meg

Den andre forelderen bør gjøre litt mer enn
meg

Det bør fordeles likt

Jeg bør gjøre litt mer enn den andre
forelderen

Jeg bør gjøre mye mer enn den andre
forelderen

Den andre forelderen bør gjøre mer

Jeg bør gjøre mer

Antall intervju: 1000

1%

5%

90%

3%

1%

6%

3%

0%

1%

84%

14%

2%

1%

16%

Den andre forelderen bør gjøre mye mer
enn meg

Den andre forelderen bør gjøre litt mer enn
meg

Det bør fordeles likt

Jeg bør gjøre litt mer enn den andre
forelderen

Jeg bør gjøre mye mer enn den andre
forelderen

Den andre forelderen bør gjøre mer

Jeg bør gjøre mer

Mann Kvinne



Hvor stor andel av de totale oppgavene knyttet til omsorg for barnet vil du anslå at du selv står for (sammenliknet med 

barnets andre forelder)?

OPPGAVEFORDELING: PRAKSIS

Antall intervju: 1000

2%

12%

45%

20%

14%

4%

2%

14%

84%

Under en fjerdedel

Under halvparten

Omtrent halvparten

Over halvparten

Over tre fjerdedeler

Alt / omtrent alt

Ingen formening

Under halvparten

Halvparten eller mer



Hvor stor andel av de totale oppgavene knyttet til omsorg for barnet vil du anslå at du selv står for (sammenliknet med 

barnets andre forelder)? 

Kvinner versus menn

OPPGAVEFORDELING: KJØNNSFORSKJELLER I PRAKIS

Antall intervju: 1000

4%

21%

57%

10%

3%

2%

3%

82%

15%

1%

2%

35%

30%

24%

6%

2%

38%

60%

Under en fjerdedel

Under halvparten

Omtrent halvparten

Over halvparten

Over tre fjerdedeler

Alt / omtrent alt

Ingen formening

Under halvparten

Halvparten eller mer

Mann Kvinne



Er du selv fornøyd med denne fordelingen?

OPPGAVEFORDELING: 

KJØNNSFORSKJELLER I HVOR FORNØYD MAN ER

78%

22%

Fornøyd Misfornøyd

Antall intervju: 1000

Spørsmål besvart på en skala fra 1 – Svært uenig til 6 –Svært enig og presentert 2-delt som fornøyd/misfornøyd

73%

27%

83%

17%

Fornøyd med fordelingen

Misfornøyd med fordelingen

Kvinne Mann



«Jeg har jo en såkalt myk mann. Og det er jeg glad for. Han er 

ganske moderne, og han er nok mer av en feminist enn menn 

flest. Ikke noe sånn harry sjåvinisme og sånt som det fortsatt er 

masse av rundt omkring. Og vi har egentlig en grei ordning i 

heimen, og vi fordeler nok oppgavene temmelig likt oss imellom. 

Men jeg tror nok at han tenker at fordelingen er likere enn den 

faktisk er. Han ser liksom ikke all tankevirksomheten og 

planleggingen, og hva skal jeg si... Overvåkningen som ligger 

bak. Bare en så enkel ting som innkjøp av klær. Det er ikke bare 

selve handlingen å gå på H&M og dra kortet, liksom. Eller de tre 

minuttene det tar å kjøpe ting i en nettbutikk. Jeg har liksom 

kontinuerlig call på hvilke klær barna har, hva som begynner å bli 

slitt, hva som snart er for smått, hva de snart trenger av nye klær. 

Han har liksom ikke anelse om sånne ting. Ikke det at han trenger 

å holde den oversikten. Det holder at en av oss gjør det, liksom. 

Og det er helt fint for meg å være den som gjør akkurat det. Men 

problemet er mer at jeg mistenker at han ikke har noen anelse om 

den tiden og de kreftene det tar å holde oversikten over sånne 

ting. Det faller han ikke inn, på en måte. Og dermed tror jeg at 

han ikke alltid har et realistisk bilde av fordelingen i heimen.»

Hedda, mor til to



«Jeg er jo helt for at oppgavene skal deles likt. Men jeg er ikke tilhenger av at vi 

skal gjøre 50/50 av hver enkelt oppgave. Det blir for dumt. Sånn vil jeg ikke ha 

det. Og det er kona mi enig i også. Men likevel er hun misfornøyd. Det er liksom 

konstant passiv-aggressiv murring og antydninger om at jeg ikke gjør nok, og at 

hun liksom gjør mesteparten. Men jeg tror ikke det stemmer. Og du hører, ikke 

sant, det jeg sier nå er jo en klisjé og en stereotypisk kritikk mot feilslått 

feminisme... Men jeg tror det faktisk er sånn, dessverre. I hvert fall for henne, og 

jeg mistenker at dette er en veldig utbredt greie. At hun ikke ser eller enser at 

jeg gjør en haug med greier, at det liksom ikke inngår i hennes regnskap, på en 

måte. Jeg tror hun lager sine beregninger basert på typisk feminine ting, eller 

ting som tidligere var typiske husmoroppgaver. Lage mat, kjøpe klær til barna, 

vaske opp etter dem, være med dem på lekeplassen... Du skjønner? Og hvis 

ikke jeg gjør halvparten av de tingene, så sluntrer jeg liksom unna. Og det 

stemmer for så vidt at jeg ikke gjør halvparten av de tingene, men jeg gjør noe 

av det. Og så gjør jeg andre ting, stereotypiske manneting, som hun ikke gjør 

noe av i det hele tatt. Men jeg tror ikke hun har disse tingene med i beregningen 

sin. At jeg har pussa opp barnerommene, for eksempel. Det tilsvarer jo ganske 

mye matlaging, liksom. Og hun har ikke lappen, så jeg gjør jo alt av henting og 

bringing av barna til og fra all slags aktiviteter. Og jeg tipper at hun ikke tenker 

over all den tiden jeg bruker på å stå på ski med barna, eller all den tiden jeg 

bruker som fotballtrener for sønnen min. Greit nok, de to siste tingene er 

lystbetonte og kanskje ikke en oppgave på linje med klesvask. Jeg ser den. Men 

jeg gjør det jo for barna. Det er jo ikke sånn at jeg er fotballtrener av egoistiske 

årsaker, liksom.

Thomas, far til to



Hvilke av de følgende har du rådført deg med om foreldrerollen?

RÅDFØRING

68%

58%

41%

36%

33%

33%

31%

23%

17%

12%

11%

10%

9%

8%

8%

5%

1%

Venner

Egne foreldre/foresatte

Lærere, pedagoger eller andre ansatte på skolen/barnehagen

Kollegaer

Egne søsken/stesøsken

Offentlige tjenester

Faglitteratur og forskning

Svigerforeldre

Andre familiemedlemmer

Lege eller sykepleier

Selvhjelpsbøker eller liknende

Naboer

Svigersøsken

Sosiale medier

Psykolog/psykiater

Blogger/podkaster

Frivillige organisasjoner

Antall intervju: 1000



Hvilke av de følgende har du rådført deg med om foreldrerollen? 

Kvinner vs. menn

RÅDFØRING: KJØNNSFORSKJELLER

Antall intervju: 1000

48%

21%

15%

12%

7%

6%

4%

3%

20%

30%

10%

10%

7%

3%

2%

2%

1%

10%

Venner

Faglitteratur og forskning

Lærere, pedagoger eller andre ansatte på skolen eller i barnehagen

Kollegaer

Selvhjelpsbøker eller liknende

Psykolog/psykiater

Sosiale medier

Blogger/podkaster

Ingen av disse

Kvinne Mann



Hvem ga deg de viktigste rådene om foreldrerollen?

DE VIKTIGSTE RÅDENE

41%

40%

17%

16%

14%

13%

10%

10%

6%

5%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

Egne foreldre/foresatte

Venner

Offentlige tjenester

Faglitteratur og forskning

Egne søsken/stesøsken

Lærere, pedagoger eller andre ansatte på skolen/barnehagen

Kollegaer

Svigerforeldre

Andre familiemedlemmer

Selvhjelpsbøker eller liknende

Psykolog/psykiater

Lege eller sykepleier

Sosiale medier

Svigersøsken

Blogger/podkaster

Naboer

Frivillige organisasjoner

Antall intervju: 1000



Fra hvilke av de følgende savner du støtte og hjelp i forbindelse med foreldrerollen?

SAVN AV RÅD

17%

10%

10%

9%

7%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

62%

Egne foreldre/foresatte

Offentlige tjenester

Svigerforeldre

Lærere, pedagoger eller andre ansatte på…

Egne søsken/stesøsken

Andre familiemedlemmer

Venner

Svigersøsken

Lege eller sykepleier

Psykolog/psykiater

Naboer

Frivillige organisasjoner

Kollegaer

Andre:

Ingen av disse

Antall intervju: 1000



PROFESJONELLE RÅD

35%

15%

15%

10%

10%

5%

4%

48%

Helsestasjonen

BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk
poliklinikk)

Fastlegen

Familievernkontoret, Barnevernet
eller liknende

Foreldrekurs

Terapitimer hos psykolog/psykiater

Familieterapi eller liknende

Ingen av disse

Hvilke av de følgende tjenestene har du søkt hjelp hos i 
forbindelse med foreldrerollen?

Antall intervju: 1000

23%

7%

4%

3%

3%

3%

1%

11%

Helsestasjonen

BUP (Barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk)

Foreldrekurs

Fastlegen

Terapitimer hos
psykolog/psykiater

Familievernkontoret,
Barnevernet eller liknende

Familieterapi eller liknende

Usikker

Hvilken av disse tjenestene har vært best på å gi deg 
viktige råd om foreldrerollen?



OPPSUMMERING

1. 

GLEDER

2. 

UTFORDRINGER

3. 

KJØNNS-

FORSKJELLER

4. 

SOSIAL 

ULIKHET

• God selvtillit

• Trygge 

oppvekstvilkår

• Grunnleggende tillit

• Utbredt opplevelse 

av at barna har det 

bra

• Å gi barn kjærlighet 

og nærhet ansett 

som det viktigste

• «Tidsklemma»/kryss-

press mellom hjem og 

arbeid

• Grensesetting 

(spesielt mht

skjermtid)

• Barna: 

motivasjonsutfordring

er/motvilje mot skole, 

utenforskap og 

ensomhet

• Jevnt over store 

forskjeller mellom 

kvinner og menn i 

hele undersøkelsen

• Fordeling av oppgaver 

i heimen: forskjellige 

virkelighets-

oppfatninger?

• Utdanning, inntekt, 

etnisitet, geografiske 

bosted, barnas alder og 

hvorvidt man har 

eneansvar for barna

• utfordringer og 

vanskeligheter som 

foreldre opplever i dag, 

rammer ikke tilfeldig



Takk for oppmerksomheten!

37


