
Samspill i paret:
Tilfredshet med livet for ektefeller 
på norske gårdsbruk

AV KNUD KNUDSEN 

Problemstilling
Et grunnleggende aksiom i sosiologen sier at mennesket utvikles til sosial vesen 
gjennom interaksjon med andre. Forventninger og normer formidlet fra dem 
rundt individet former Selvet, ikke bar i yngre år, men gjennom hele livslopet. 
Formålet med denne artikkelen er å bidra til den faglige förståelsen av samspil- 
let i to-person forhold, med sserlig fokus på par i landbruket. Vi vil forstå part- 
nernes subjektive velvsere som resultat av komplekse mekanismer, inklusive gjen- 
sidig påvirkning mellom ektefellene1. I utgångspunkt ses subjektive vurderinger 
som besternt av de objektive betingelser den enkelte lever under. Videre antas at 
ektefellene influerer på hverandres oppfatninger via utveksling av synspunkter, 
lagring og tilpasning i det daglige liv. Ett viktig mål i det folgende er teoretisk og 
empirisk å utforske slike resiproke mekanismer mellom bonden og hustruen i 
moderne landbruk. Forskning har godtgjort virkninger av ekteskapet for indivi
dets opplevde liv (Clemente og Sauer 1976; Campbell, 1981; Mastekaasa 1993; 
Blom og Fisthaug 1988). Det å ha en ektefelle oker gjerne det subjektive velvse- 
re, selv om sammenhengen avhenger av kvaliteten på relasjonen (Gove, Hughes 
og Briggs Style 1983). Til tross for sosiologers gamle interesse for samspillet i 
ekteskapet (Durkheim 1951; Fandis 1946) er selve tilpasningsmekanismene 
egentlig lite studert, delvis på grunn av metodiske vansker, i tillegg til mangel på
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relevante data (Kenny 1988). I det folgende presenteres en modell på begrepsni- 
vå for å analysere subjektiv livskvalitet i landbruksdyaden. Denne modellen 
omfatter antakelser om betydningen av individuelle bakgrunnsfaktorer, så vel 
som resiproke förbindelser mellom han og henne på gården. Alternative hypote
ser om mulig asymmetrisk påvirkning innen paret utvikles også. Med data fra en 
norsk undersokelse av levekårene i landbruket, der Lisrel-anlyse anvendes, etter- 
proves empiriske implikasjoner av de teoretiske argumentene.

Modell og hypoteser
Begrepsmodellen i Figur 1 skisserer grunnleggende antakelser om hvordan opp- 
levd liv formes i paret. Modellens logiske struktur trekker veksler på forslag fra 
flere disipliner (Duncan, Haller og Portes 1971; Cook 1998; Gaines et al. 1999; 
Heath et al. 1993; Kenny 1988, 1996; Liska et al.; Hauser og Wong 1989; se 
også Knudsen og Melberg, 1999). For det forste betraktes måten hun og han 
opplever livet på som besternt av individuell bakgrunn og personlige erfaringer.

Hans bakgrunn

Hans subjektive 

Velvaere
Ressurser, erfaringer

Felles betingelser for partet

Erfaringer de to har sammen

Hennes subjektive 

velvaere
Hennes bakgrunn

Ressurser. erfaringer

Figur 1. Begrepsmodell for hennes og hans velvaere i paret på 
gårdsbruket
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M er aliment omfatter dette betydningen av objektive levekår, i betydning av 
individets kontroll over ressurser for å mestre livets utfordringer (Erikson 1987). 
For eksempel kan velvsere på gården variere med egen helse eller aider, siden syk- 
dom normalt erfares negativt og ålderdom kan innebsere tap av fysisk styrke med 
forventning om at det aktive liv går mot slutten. For det andre kan egen livsfo- 
lelse, i alle fall på visse områder, bli påvirket av egenskaper ved ektefellen. Dette 
gjelder eksempelvis for partnerens helse. Det å ha en partner med svak helse gjor 
gjerne egen livssituasjon dårligere. Slik ses individuell velvaere som besternt både 
av egen og ektefelles bakgrunn. For det tredje eksisterer relevante trekk ved parets 
feiles omgivelser, i vårt tilfelle typisk knyttet til gården og virksomheten på bru
ket. Her tenkes på kvaliteter som familiens materielle kår, fremtidsutsiktene for 
bruket, samt mer allmenne sosiale og okonomiske trender i landbrukssektoren, et 
c.. Kort sagt er antakelsen at individets vurdering påvirkes av forhold som er fei
les for medlemmene av familien på gården2. For det fjerde: Modellen antar at 
partnerne påvirker hverandre gjennom utveksling av meninger og fortolkning av 
livserfaringer. Slike gjensidighetsmekanismer kan ha en positiv eller kompense- 
rende karakter. I utgångspunkt synes det imidlertid rimelig å vente en positiv för
bindelse, noe som innebserer at hoy t velvsere hos den ene vil gjore den andre mer 
fornoyd, mens en nedstemt ektefelle gjerne vil senke egen subjektiv livskvalitet.

Modellen postulerer ulike sammenhenger som kan gi grunnlag for empirisk ana
lyse. Under ett antas direkte effekter på egen subjektiv velvsere fra
a) individuell bakgrunn,
b) feiles betingelser,
c) ektefelles bakgrunn -  her kalt kryss-virkninger, og
d) ektefelles velvasre. Eksempelvis kan individets helse, i tillegg til å influere på 

egen tilfredshet også virke indirekte, som kryss-virkning, på ektefellens.

Med utgångspunkt i modellens logiske struktur og med det nordiske landbruks 
vilkår som bakgrunnsteppe, kan man utvikle hypoteser om virkningen av den 
enkeltes bakgrunnsfaktorer -  slik som helse, utdanning, arbeid utenfor gården -  
så vel som betydningen av feiles betingelser for de to. Som allerede antydet ven- 
ter vi at svak helse vil senke den subjektive livskvaliteten (Raphael et al. 1996; 
Palmore og Fuikart 1972). I sosiologien antas gjerne at utdanningsnivået hoyner 
individets livssj anser, selv om folgene for opplevd liv ikke uten videre er åpenba-
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re (Campbell, Converse og Rodgers 1976). M an kunne likevel hevde at velut- 
dannede står bedre rustet til å mestre de komplekse utfordringer det innebarrer 
å drive et moderne gårdsbruk, i en tid da narringen lenge har varrt under stort 
endringstrykk. Alternativt kunne man argumentere for en negativ sammenheng: 
Nettopp i en situasjon der landbruket har varrt okonomisk presset, kunne velut- 
dannede fole seg fanget i en feile, da formelle kvalifikasjoner gjerne ville gitt stor
re avkastning i annen virksomhet. En annen hypotese gj elder tilknytningen til 
narre sosiale nettverk. Det å drive gård har i lopet av siste generasjon utviklet seg 
til en svarrt ensom virksomhet, som en folge av arbeidsbesparende teknologi 
såvel ute på jordene, som i fjoset og innomhus ellers. Regularr kontakt med 
slektninger og venner skulle derfor utgjore et viktig gode (Crider, Willits og 
Kagany 1991). Tilsvarende argumenter kunne gjelde for det å ha arbeid utenfor 
gården. Norske bruk er fremdeles gjennomgående små, og i våre dager er det 
oftest ansett som en nodvendighet å ta ekstra arbeid for å spe på inntektene fra 
gårdsdriften. I realiteten gj elder det også for flertallet av kvinner så vel som menn 
at de har arbeid utenfor bruket. En slik jobb kan gjore livet mer stresspreget, da 
det typisk innebarrer lengre reiser og omorganisering av virksomheten på bruket. 
På samme tid gir det ekstra pengeinntekter og åpner for nye impulser utenfor 
landbruksarenaen. Under ett ventes at en tilleggsjobb vil oke tilfredsheten 
(Herrmann og Uttitz 1990; McCoy og Filson 1996). N år det gjelder hypoteser 
om virkninger av betingelser som deles av dem som er på bruket, fokuserer vi her 
på det relative okonomiske utkomme samt muligheten for at noen nsere vil ta 
over driften når eller om det trengs. Den forste har grunnlag i Samuel Stouffers 
begrep om relativ deprivasjon (Stouffer 1949). Vi postulerer at de som lever på 
gård vil sammenligne seg med andre når det gjelder okonomisk utbytte i forhold 
til innsatsen. Argumentet impliserer i denne forstand at det er det relative resul
tatet som er avgjorende. Kort sagt: Jo mindre inntekt fra hver time arbeidsinn- 
sats, jo mindre tilfredshet vil man oppleve. Videre gjelder at gårdsdrift i Norge 
som i mange land i forste rekke er familiebedrift (Reinhardt og Barlett 1989). I 
tråd med tradisjonen overleveres gården fra en generasjon til den neste innen 
familien, eller i alle tilfeller til en som står familien nser. Dersom den antatt kom
mende gårdbruker i familien velger å gå inn i annet virke eller for ulike grunner 
ikke kan drive gård, er normen at neste mann (i vår tid også kvinne) i slekten 
skal komme forst -  en norm som i Norge også er juridisk forankret gjennom 
odelsretten. For den som eier gården gir det visshet om at noen står klar til å ta
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over trygghet for at eget livsverk vil fores videre.
La os så se på samvirket mellom ektefellene, og gå inn på hvordan subjektiv 

livskvalitet til den ene kan påvirke den andre. Ekteskapet i landbruket kan drof- 
tes i lys av teorien om ressursbytte (Foa og Foa 1974), der mellommenneskelig 
handling betraktes som en ”gi og ta ” prosess med utveksling av goder mellom 
partnerne (Gaines et al. 1999). I den daglige interaksjon vil begge signalisere 
tolkninger og folelser knyttet til erfaringer i livet. I det som gjores og tenkes vil 
den ene, mer eller mindre bevisst, typisk vsere interessert i og identifisere seg med 
den andre. Eget liv vil derfor farges av partnerens vurderinger. Uten å underslå at 
mange ekteskap opploses eller praktiseres med store varias joner, synes det rime- 
lig å anta at slike gjensidighetsmekanismer virker i alle fall i par-relasjoner med 
en viss varighet. Vi antar at den enkelte bryr seg om hvordan ektefellen opplever 
livet og er folsom for signaler fra den andre. Om så gjelder, ville en vente at ekte- 
fellenes velvsere vil samvariere positivt, utover det som måtte folge av nserhet i 
bakgrunn eller feiles betingelser ellers. Hypotesen er altså at en slik förbindelse 
avspeiler gjensidige påvirkningskrefter mellom de to. Argumentet er i tråd med 
det klassiske sosiologiske menneskebildet, der individet betraktes som formet 
gjennom samspill med signifikante andre. Det kan likevel argumenteres for alter
native hypoteser. Nyere teori om refleksiv modernisering (Beck, Giddens og Lash 
1994; Giddens 1991) ser individet i velferdssamfunnet frigjort fra bånd til fami- 
lie, klasse og sosial rolle. Det postmoderne menneske skaper sin egen individua
litet, og handler som iscenesetter av egen biografi, ettersom det lever et liv mindre 
påvirket av tradisjonens grep. I en globalisert verden slår slike prosesser gjennom 
også utenfor de store sentra, i bygder og på småsteder. Gitt beskrivelsen av det 
postmoderne mennesket har gyldighet, ville man vente at gjensidig påvirkning 
mellom partnerne var svak, og at ektefellenes subjektive livskvalitet ikke nod- 
vendigvis var knyttet til hverandre.

Om man likevel holder fast ved forestillingen om resiproke påvirkninger i dya- 
den, kunne man videre gjennomtenke hvordan tilpasningen skjer mellom henne 
og han. For vanlige ekteskap på gården kunne en sporre: Hvem er mest avheng- 
ig av den andre for egen livskvalitet -  henne eller han? Vil relasjonen typisk ha 
en asymmetrisk karakter eller vil forholdet heller vsere mest preget av likeverdig 
påvirkning? Igjen finnes argumenter for alternative hypoteser. I tråd med Gerstel, 
Riesman og Rosenfield (1985) kan mannen ses som mer sensitiv ovenfor partne
rens folelser enn kvinnen. Folgelig kan hun betraktes som viktigere for hans
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velvasre, enn omvendt. Slike argumenter skulle kanskje ha saerlig relevans for 
mannsrollen i mer ensomme omgivelser, som i vår tids landbruk. Under slike for- 
hold ville den mannlige partner vasre avhengig av stotte og interesse fra ektefel- 
len. M an kunne altså hevde at husbonden er mer påvirket av ektefellen, enn hun 
av han. Studien til Gove, Hughes og Briggs Style (1985) tyder imidlertid på det 
motsatte -  det vil si mer i tråd med klassisk kjonnsrolleteori. Gjennom sosiali- 
seringsprosessen lserer kvinner bedre enn menn å identifisere seg med og bry seg 
om andre. Dette er et argument som også skulle ha gyldighet for kvinner i land
bruket. Om så gj elder skulle kvinnen i parforholdet vsere den mest sensitive oven- 
for signaler fra ektefellen. Med andre ord: Hennes velvsere skulle vsere mer 
avhengig av hans, enn hans av hennes.

Alt i alt gir modellen (Figur 1) et rammeverk for å formulere hypoteser om 
gjensidig påvirkning i opplevd liv for de to på gården, så vel som for effektene av 
objektive individuelle og feiles betingelser. De påståtte sammenhenger kan gå i 
ulike retninger, som illustrert foran, og derfor er alternative og konkurrerende 
hypoteser formulert. Skal sammenhengene i modellens logiske struktur formelt 
kunne identifiseres må det legges visse restriksjoner på en eller flere förbindelser, 
ved såkalt instrumenteil variabel (Fisher, 1971) eller på annet vis. En rimelig lös
ning kunne ha som utgångspunkt at kryssvirkningene som tidligere er beskrevet 
i mange tilfeller trolig er begrenset eller små - slik at disse kunne settes til null. 
Dette virker ikke urimelig, i alle fall for variabler som utdanning og aider. Gitt 
liten forhåndskunnskap har vi likevel valgt en annen strategi. Denne har grunn- 
lag i forestillingen om symmetri i kryss-virkningene (se eksempelvis Duncan, 
Haller og Portes 1971) og postulerer at kryss-virkningene (om de virker) i det 
minste skulle slå ut omtrent på samme måte for ektefellene. I det folgende antar 
vi altså at den direkte effekten av egen helse, utdanning, et c., på partnerens 
velvsere har samme storrelse for kvinnen og mannen i paret3 .

Data og metode
Som ledd i et forskningsprogram under Norges Forskningsråd utforte Statistisk 
Sentralbyrå i 1995 en survey blant bonder i Norge. Hensikten var å skaffe empi
risk grunnlag for analyse av levekårene for dem som arbeider i landbruket. 
Hovedutvalget var trukket fra populasjonen av bruk. M an bor her ha i minnet 
at gårdsbrukene i Norge for det meste er små etter internasjonale mål (Statistisk 
Sentralbyrå, 1997). Intervjuene ble gjennomfort separat og uavhengig for hver av
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ektefellene på bruket. I alt ble 2814 individer intervjuet. For våre analyser er 
utvalget videre begrenset til partnere i forhold som har hatt en viss varighet, her 
tentativt satt til minst tre år. Videre ble utvalget begrenset til par der de to er 
innenfor det som vanligvis regnes som aktiv drivealder (35-65 år)4. Gitt slike 
avgrensninger ble det opprinnelige utvalg bestående av 704 par redusert til 599. 
Disse 599 dyadene representerer ”tradisjonelle” gårdsekteskap, i den forstand at 
mannen er registrert som bruker. Dette er den alt overveiende vanligste kombi- 
nasjon blant bonder, og utgjor rundt 80 prosent av parene. 7 prosent av det 
anvendte utvalg beskriver seg selv som samboende par, det vil at de ikke formelt 
er gifte. Det kan vises at denne distinksjonen ikke affiserer det generelle resultat
bildet som rapporteres i artikkelen.

Den sentrale avhengige variable, tilfredshet med livet, med variabelbenevnel- 
sen TILFR, er et mål på subjektiv livskvalitet eller velvasre. Den spurte ble bedt 
om plassere seg selv på en skala for tilfredshet:

”Hvis alt tas i betraktning, hvor tilfreds er du med livet ditt for tiden? Her er en skala som går fra 
1 til 1 0 , hvor ytterpunktene 1 betyr at man er svsert utilfreds med livet og 1 0  betyr at man er svert 
tilfreds. Hvor vil du plassere deg selv på denne skalaen?

Sporsmålsformulering og svarkategorier for denne variabelen, som gjerne kalles 
global tilfredshet med livet, er identisk (eller tilnaermet identisk) med formuler
inger anvendt i en rekke studier i ulike settinger og tidsperioder (Campbell, 
Converse og Rodgers 1976; Campbell 1981; Inglehart 1997; Inglehart, Bazanez 
og M oreno 1998; se også Smith 1979), også i skandinavisk kontekst (Blom og 
Listhaug 1988; Listhaug, Flåskjold og Knudsen 1997). Den omfattende bruk av 
dette empiriske uttrykk skulle lette meningsfull tolkning av resultater og sam- 
menligning på tvers av studier. Likevel, for spörsmål knyttet til reliabilitet og vali- 
ditet ville en flerindikator tilnaerming vasrt å foretrekke (Rettig, Danes og Bauer 
1991). Flere indikatorer til det generelle begrep for global tilfredshet var dog ikke 
tilgjengelig i denne surveyen. I stedet for å eksperimentere, for eksempel ved på 
påtvinge modellen en besternt storrelser på feiltermen -  noe som nodvendigvis 
måtte få en spekulativ karakter -  ble det besluttet å bruke den beste indikator 
som var tilgjengelig, selv om variabelen altså er målt med utgångspunkt bare i ett 
spörsmål (se for eksempel Hayduk 1996; Fernadez og Kulik 1981).

På bakgrunn av teoretiske argumenter og informasjon om surveyen er folgen
de relevante förklaringsvariabler tatt med:
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Indeks for relativt ubytte: UTBYTTE
Denne variabelen er basert på ratio for okonomisk resultat over samlet innsats 
for begge ektefeller. Den har utgångspunkt i informasjon om de samlede inntek- 
ter fra arbeid per år for de to (på og utenfor gården) og det samlede antall 
arbeidstimer (på og utenfor gården) Indeksen er et ordinalt mål som går fra 1 til 
12. Lav verdi representerer relativ deprivasjon, altså lite utbytte per arbeidstime, 
mens hoy verdi betyr relativt hoyt utbytte per arbeidstime.

Vil noen med tiden overta gården?: OVERTA
Denne variabel gjelder muligheten for at én i familien (eller en annen nserståen- 
de) er villig til å ta over gården, når/om det trengs. Variabelen har verdien 1 der- 
som dette er avtalt, ellers 0.

Den spurtes alder: ALD E R
Alder er målt på en ordinal skala fra 1 (35-39 år) til 6 (60-65 år). 

Utdanningsnivå: UTD
Variabelen måler nivået på den spurtes utdanning, på en skala med tre nivåer, fra 
0 (Grunnskole) via 1 (Gymnas), til 2 (Hogskole, Universitet).

Helsetilstand: HELSE
Variabelen baserer seg på selvrapporterte helseproblemer. Det ble spurt om 
hun/han hadde noen for sykdom av varig karakter. Variabelen har verdien 0 der- 
som svaret var ”Ja”, 1 hvis ikke.

Arbeid utenfor gården: JOBB
Dersom den spurte hadde arbeid utenfor bruket (deltid eller heltid), så har vari
abelen verdien 1, ellers 0.

Sosial kontakt: K O N T
Denne variabelen måler kontakt med slektninger, naboer og andre i den spurtes 
sosiale omgivelser. Det er en ordinalvariabel som går fra 0 (svsert lite kontakt) til 
4 (svaert mye kontakt).

To av de uavhengige variabler, det vil si relativt okonomisk utbytte (UTKOM- 
ME) og om noen vil overta gården (OVERTA) har samme verdi for begge ekte-
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feiler. Disse variablene karakteriserer de tos feiles betingelser på bruket, slik det 
foran er beskrevet. De andre förklaringsvariabler beskriver hvert individ i paret, 
og disse har normalt ulike verdier for henne og han. I tråd med logikken i Figur 
1 antas hennes velvsere å vsere påvirket av så vel egen som mannens bakgrunn. 
Parallelle argumenter gjelder for mannen. Folgelig beskriver variablene ALDER, 
UTD, FIELSE et c., i realiteten hver av ektefellene. Derfor må forklaringsvari- 
ablene ha en benevnelse som forteller om det gjelder hun eller han. Her har vi 
valgt å sette bokstaven K foran variablene som beskriver den kvinnelige partner 
og M foran dem som beskriver den mannlige. På dette viset står K-ALDER, K- 
UTD, K-HELSE et c., for kvinnens alder, utdanning og helse, mens M-ALD ER. 
M-UTD, M-HELSE står for de korresponderende variabler for mannen. De 
avhengige variabler, hennes og hans tilfredshet med livet er henholdsvis gitt 
benevnelsene K-TILFR og M-TILFR .

M ultivariate analyser er gjennomfort via Lisrel (Joreskog og Sorbom 1996). 
Ved bruk av programversjonen Lisrel 8.30 er opplegget for analyse av kausal- 
modeller for direkte observerbare variabler anvendt (Joreskog og Sorbom 1996: 
Kapittel 4). Variablene er betraktet som ordinale mål, og beregningene er folge
lig basert på den polykoriske kovariansmatrise fra Prelis-delen av programmet. 
Fra ”threshold”-prosedyren i Lisrel er det mulig å holde parallelle variabler for 
hun og han på en feiles, ustandardisert skala. Dette er viktig for sammenligning 
av effekter på tvers av kjonn, og når det gjelder å spesifisere begrensninger på 
parameterstorrelsene. For svaert store utvalg ville veid minste kvadraters metode 
med asymptotisk kovariansmatrise vanligvis vsere å foretrekke. Gitt utvalgstor- 
relse i vårt tilfelle, ble maximum likelhood valgt i stedet (Rigdon og Ferguson, 
1991). Resultater fra tilgjengelig alternative estimeringsmetoder gir ellers i 
hovedsak samme resultat. Identifikasjon av modellen kan loses ved å sette 
begrensninger på verdien til visse parametere eller stier for utvalgte instrumen- 
telle variabler (Fisher 1971) eller lignende. Som allerede nevnt kan man hevde at 
det neppe er urimelig å anta symmetri for mulige kryss-virkninger av type c) 
behandlet foran, det vil si fra en ektefelles bakgrunn på den andres tilfredshet 
med livet. I tråd med slike argumenter sammen med antakelse om gjennomgåen- 
de små kryss-virkninger, er den direkte effekt av hans utdanning på hennes til
fredshet med livet satt lik den direkte effekt av hennes utdanning på hans til
fredshet; effekten av hans sosiale kontakt på hennes tilfredshet satt lik effekten 
av hennes sosiale kontakt på hans tilfredshet, og så videre.
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Analyse
Deskriptive resultater.
Tabell 1 viser deskriptiv statistikk for avhengige og uavhengige variabler i opp- 
rinnelig form. Som supplement (ikke rapportert her) er gjennomfort t-tester for 
forskjellen mellom gjennomsnittene for parallelle variabler for kvinner og menn, 
med data i det tilfellet betraktet som uavhengige utvalg av individer. Signifikante 
forskjeller fremkommer for aider, utdanningsnivå og arbeid utenfor gården.

Tabell 1. Deskriptiv statistikk

Mean
Std.

Deviation
K-TILFR 8,0067 1,5901
H-TILFR 7,9583 1,5114
UTBYTTE 6,5075 3,4422
OVERTA ,6361 ,4815
K-ALDER 3,0083 1,4336
M-ALDER 3,5977 1,4470
K-UTD ,9516 ,6169
M-UTD ,7997 ,5576
K-HELSE ,5693 ,4956
M-HELSE ,5609 ,4967
K-JOBB ,6427 ,4796
M-JOBB ,5526 ,4976
K-KONT 1,1903 ,8423
M-KONT 1,2471 ,8631

Variabler
K-TILFR= Kvinnens tilfredshet met livet (1-10)
M-TILFR= Mannens tilfredshet med livet (1-10)
UTBYTTE= 0konom isk utbytte, relativt til arbe i ds inn sats (1-12) 
OVERTA= Noen naer er villig til å overta gården (0,1) 
K-ALDER= Kvinnens aider, gruppert (1-6)
M -ALDER= Mannens aider, gruppert (1-6)
K-UTD= Kvinnens utdanningsnivå (0,1,2)
M -UTD= Mannens utdanningsnivå (0,1,2)
K-HELSE^ Kvinnens helse (0,1)
M-HELSE= Mannens helse (0,1)
K-JOBB= Kvinnen har arbeid utenfor gården (0,1)
M-JOBB= Mannen har arbeid utenfor gården (0,1)
K-KONT= Omfang av kvinnens sosiale kontakt (0-4)
M-KONT= Omfang av mannens sosiale kontakt (0-4)

N =599
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Bondehustruer er gjennomgående yngre enn ektefellene, selv med det 
aldersspannet som her er gitt. Kvinnelige ektefeller har öftere jobb utenfor går
den enn mannlige -  dog har også mennene tilleggsjobb i mer enn 5Oprocent av 
tilfellene -  og de har hoyere formell utdanning. Disse forskjellene virker ikke 
store, til tross for at de er statistisk signifikante. Det föreligger ingen signifikan
te forskjeller for rapportert helsetilstand eller omfang av sosial kontakt. Enda 
mer slående er likheten i monsteret til kvinner og menn for den avhengige vari
abel, tilfredshet med livet. Gjennomsnitt og standardavvik for K-TILFR og M- 
TILFR er praktisk talt identiske, og t-tester, herunder Levene’s test for like vari
ans (ikke rapportert her) viser at de (små) observerte forskjellene i utvalget er 
ikke-signifikante. Det generelle nivå og variasjon i tilfredshet med livet er slik i 
hovedsak det samme for gifte kvinner og gifte menn i det norske landbruket. 
Fordelingen til begge de to avhengige variabler har videre et m idtpunkt og en 
fasong som tilsvarer det man har funnet i studier av befolkningen ellers 
(Inglerhart, Basanez og M oreno 1998; Listhaug, Haaskjold og Knudsen 1997). 
Dette illustreres på to måter. For det forste er de fleste bonder tilfreds med livet, 
som avspeilet i en modus på 8 for både K-TILF og M-TIFFR. For det andre er 
fordelingen i begge tilfeller skjev -  mot hoyre, med mer enn 90 prosent av obser- 
vasjonene over verdien 5 på skalaen for tilfredshet.

Resultater fra Lisrel-analysen
1 Tabell 2 vises kovariansmatrisen som gir råmaterialet til de videre analyser. 
Denne fås via Prelis-delen av programmet og bygger på estimater på såkalt poly- 
koriske korrelasjoner. Denne tilnsermingen er å foretrekke når de anvendte vari
abler er på ordinalt målenivå. De polykoriske korrelasjoner gir konsistente esti
mater på de ”sanne” korrelasjonene mellom settet av antatt normalfordelte vari
abler -  som i utgångspunkt altså antas å vsere mindre presist målt gjennom den 
ordinal indikator (Joreskog og Sorbom 1996). Siden ordinalvariabler ikke har 
noen egentlig skala blir disse vanligvis standardised, noe som innebserer at kova
riansmatrisen oftest vil fremstå som identisk med matrisen for de polykoriske 
korrelasjoner. For reelt å ha sammenlignbare resultater mellom de to ektefeller 
(K-KONT og M-KONT, K-UTD og M-UTD, et c.) er elementene i matrisen 
beregnet under antakelse om like terskelverdier for slike par av variabler. Tabell
2 representerer derfor en genuin kovariansmatrise, selv om den ved forste blikk 
ligner svsert på en korrelasjonsmatrise. Det er altså denne kovariansmatrisen som 
danner beregningsgrunnlaget for Lisrel-analysen.
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Selv om tallene i Tabell 2 står for kovarianser (cv) avviker disse i de fleste tilfel- 
ler altså ikke mye fra den tilsvarende korrelasjonskoeffisienter (ikke rapportert 
her). I tillegg til en sterk og ventet positiv sammenheng mellom hennes og hans 
alder (K-ALDER og M-ALDER, cv= 0.79), ser vi også en positiv tendens til sam- 
variasjon mellom ektefellense utdanningsnivå (K-UTD og M-UTD, cv=0.36), 
helse (K-HELSE og M-HELSE, cv= 0.27), arbeid utenfor bruket (K-JOBB og M- 
JOBB, cv= 0.27) og nivået på sosiale kontakter (K-KONT og M-KONT, 
cv=0.55). Selv om samvariasjonen for utdanningsnivå er positiv og klar5, synes 
denne noe lavere enn for norske par under ett (Se Knudsen og Wserness, 1996). 
Tendensen til homogami kan folgelig virke lavere blant par i landbruket. For 
svenske forhold er det også konstatert at bonden (mannen) gjerne har en ekte- 
felle med noe hoyere utdanningsnivå (Djurfeldt og Walderstrom 1998), og en 
tilsvarende tendens kan påvises i det norske materialet.

Vi ser så på ektefellenes opplevelse av livet. Det fremkommer en klar og posi
tiv samvariasjon mellom hans og hennes tilfredshet (K-TILF og M-TILFR, cv = 
0.39). Det er slik tendens til at ektefellenes vurdering trekker i samme retning: 
Hoy tilfredshet hos henne har tendens til å gå sammen med hoy tilfredshet hos 
han. Denne observasjonen er så langt i tråd med våre teoretiske argumenter, selv 
om sammenhengen neppe kan karakteriseres som sserlig sterk.

Under antakelse om at prosessen som observeres har nådd en viss likevekt kan 
vår modell estimeres. Denne postulerer effekter så vel av bakgrunn og feiles kår 
som via gj ensidig påvirkning mellom hennes og hans vurderinger. Beregningen er 
gjort ved bruk av maximum likelihood prosedyren, under bibetingelse om likhet 
i kryssvirkninger (såkalte equality constraints), og under antakelse om null kor- 
relasjon mellom feiltermer for de to avhengige variabler. Ustandardiserte estima- 
ter er rapportert i Tabell 3, mens et sti-diagram med standardiserte resultater er 
vist i Figur 2. Gitt de små forskjellene mellom kovariansmatrisen (Tabell 2) og 
den tilsvarende korrelasjonsmatrise, folger det at de standardiserte resultater 
langt på vei avspeiler de ustandardiserte.
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K-KOMT 0.11 0 . 8 7

- 0 . 0 2 ’

K-ALDER . 0 .  1 9

- 0 . 00 0 . 0 7 .
K-HELSE 0.10

- 0 . 00 ,

OVEETAK-OTD - 0 . 0 50 . 0 0

K -JO BB

0 . 0 70 . 2 9

M-KONT
,0 . 05 '

UTKOMME1 70 . 0 1M-ALDER
0 . 0 5

0 .  12M-HELSE
0 . 1 5

- 0 . 1 0

0 . 0 6 .M-ÜTD

- 0 . 2 7 -
0 . 7 2— 0 . 1 7 ------M -JO BB

Figur 2. Lisrel-analyse. Standardiserte regresjonskoeffisienter 
Gjensidig tilfredshet med livet for kvinnen og mannen i paret

Variabler
K-TILFR= Kvinnens tilfredshet met livet
M-TILFR= Mannens tilfredshet med livet
K-KONT= Omfang av kvinnens sosiale kontakt
K-ALDER= Kvinnens aider
K-HELSE= Kvinnens helse
K-UTD= Kvinnens utdanningsnivå
K-JOBB= Kvinnen har arbeid utenfor gården
OVERTA= Noen naer er villig til å overta gården
UTBYTTE= 0konom isk utbytte, relativt til arbeidsinnsats
M-KONT= Omfang av mannens sosiale kontakt
M -ALDER= Mannens aider
M-HELSE= Mannens helse
M -UTD= Mannens utdanningsnivå
M-JOBB= Mannen har arbeid utenfor gården
M-KONT= Omfang av mannens sosiale kontakt
N -5 9 9

s o c io lo g is k  fo rsk n in g  2 /2 0 0 1 81



Knud K n u d sen

I Tabell 3 er koeffisientene gjengitt for effekter av bakgrunnsvariabler 
(Gamma-verdier) på hennes og hans tilfredshet med livet, sammen med effekte- 
ne av den ene partners tilfredshet på den andres (Beta-verdier). Tabellen viser 
også standardfeil (i parentes) sammen med t-verdier. Figur 2 gir översikt over 
standardiserte regresjonskoeffisienter6. Siden det i hovedsak dreier seg om en 
strukturmodell, uten noen egentlig målemodell, vil de statistiske konklusjoner 
mest bygge på t-verdiene. Tentativt anses en t-verdi på 1.65 som en omtrentlig 
grense for å bedomme signifikans for enkeltvise regresjonskoeffisienter. Denne 
verdien avspeiler et 0.05 signifikansnivå for en rettet hypotese. Betraktes forst 
betydningen av bakgrunnsfaktorer for hver av ektefellene ser vi at for den kvin- 
nelige partner gir sosial kontakt, god helse og jobb utenfor bruket (K-KONT, K- 
HELSE, K-JOBB) positivt utslag i tilfredshet med livet. Også for den mannlige 
partner finner vi at sosial kontakt og jobb utenfor bruket (M-KONT, M-JOBB) 
har signifikant virkning i samme retning. Koeffisienten for hans helse (H-HELSE) 
faller imidlertid under den kritiske verdi, selv om utslaget riktignok er i samme 
retning. I tillegg går det fram at ålderdom og hoy utdanning (Fl-ALDER, H- 
UTD) senker hans tilfredshet. Det siste kan muligens tolkes som avspeiling av at 
velutdannede bonder gjerne foler seg fanget i en situasjon der man kunne fått 
storre uttelling for formelle kvalifikasjoner utenfor landbruket. Når det gjelder 
variabler som beskriver partnernes feiles, delte betingelser på gården, fremgår at 
sikkerhet for at noen vil overta om det trengs (OVERTA), oker den subjektive 
livskvalitet for både bruker og ektefelle (så vidt signifikant). Det okonomiske 
utbyttet i relasjon til samlet innsats (UTBYTTE) har liten betydning for hennes 
tilfredshet, mens dette klart påvirker hans i positiv retning. Gitt modellens forut- 
setninger viser regresjonsresultatene bare små kryssvirkninger, det vil si effekter 
fra partnerens bakgrunn på egen tilfredshet. Bortsett fra positiv innvirkning av 
ektefellens arbeid utenfor gården (K-JOBB og M-JOBB) er ingen av de andre 
kryssvirkningen signifikante. Det föreligger riktignok en tendens til at god helse 
hos partneren oker subjektiv livskvalitet -  som ventet - , men t-verdien faller i 
dette tilfelle så vidt under det kritiske nivå.

Vi betrakter så mulig gjensidig påvirkning mellom ektefellenes velvaere i dya- 
den. En klar samvariasjon mellom hennes og hans tilfredshet er allerede påvist i 
Tabell 2, gjennom en kovariansverdi på 0.39. Forutgående analyser viste at 
denne verdien reduseres til 0.31 når trekk ved ektefellenes bakgrunn og feiles 
betingelser på gården tas hensyn til7. En del av den observerte kovarians har i
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denne forstand ”allerede” blitt gjort rede for. Utfordringen så er å gi en rimelig 
utlegning av den resterende kovarians. Gitt den foreslåtte modell spor vi nå om 
denne samvariasjonen kan forstås som refleks av gjensidig påvirkning i ektefelle- 
nes tilfredshet med livet. Et svar er gitt ved Beta-verdiene i Tabell 3. Denne gir 
regresjonskoeffisienten for effektene mellom de to endogene variablene. Den 
anslåtte effekt av hans tilfredshet med livet (M-TILFR) på hennes (K-TILFR) er 
0.07, mens den estimerte effekt av hennes tilfredshet på hans er på 0.27. Slik 
synes hans påvirkning på henne uvesentlig. Verdien er heller ikke statistisk signi
fikant. På den annen side er hennes påvirkning på hans tilfredshet tre ganger så 
stor -  og klart signifikant. Funnet tyder altså på at mens mannen for sin velvse- 
re er avhengig av ektefellens, ser virkningen ikke ut til å gjelde andre veien8. Fav 
global tilfredshet for henne har tendens til å gi lav global tilfredshet for ham. Om 
han er tilfreds eller ei ser ikke ut til å påvirke henne på tilsvarende vis. Så langt 
tyder resultatene på at sammenhengen har en asymmetrisk karakter: 
Hovedvirkningen går fra den kvinnelige til den mannlige partner.

Videre analyser er gjennomfort der en av de to stiene mellom hennes og hans 
tilfredshet settes til null, mens den andre estimeres fritt. Ikke uventet er en modell 
med antatt null-virkning fra hans på hennes tilfredshet vanskelig å skille statis
tisk fra den allerede estimert i Tabell 3 og Figur 2 . 1 den allerede estimerte modell 
er jo denne virkningen praktisk talt null. Viktigere er det imidlertid at en modell 
med kun m otsatt virkning -  altså fra hans til hennes tilfredshet - viser signifikant 
dårligere tilpasning, uttrykt gjennom en ökning av Kji-kvadrat-verdien på 7.8. 
Også disse resultatene kan ses som stotte til at hypotesen om at én domineren- 
de påvirkning fra den kvinnelige ektefelles tilfredshet på mannens er mer trover- 
dig, enn hypotesen om en i hovedsak omvendt mekanisme. M an kunne spekule- 
re over hvorfor mannen synes så avhengig av hustruen, mens det motsatte ikke 
er tilfelle. Vi föreslår at den observerte sammenheng må forstås i lys blant annet 
av mannsrollens isolerte karakter i moderne landbruk. Etter hvert som mekani
seringen har redusert behovet for arbeidskraft, så har bonden på ulike vis blitt en 
ensom figur i landskapet, og dermed også blitt mer avhengig av mental stimulans 
og stotte fra livsledsageren.

Dr0fting
En del av den anvendte prosedyre innebserer estimering av de to resiproke virk
ninger som såkalte frie parametre. Valget er ikke udiskutabelt. Et mulig alterna
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tiv er en modell som antar at de to effektene har samme storrelse (Hauser og 
Wong 1989). Dette betyr at koeffisienten for hennes tilfredshet på ektefelles set
tes lik effekten til hans på hennes. Ved denne spesifisering vinnes én frihetsgrad, 
og vanligvis vil man få en hoyere Kji-kvadrat-verdi, som igjen kunne bety en sig
nifikant dårligere tilpasning - eller ei. For modellen med antatt like utslag i den 
gjensidige påvirkning oker Kji-kvadrat-verdien med 0.8. Dette er imidlertid for 
lite til å konkluder at en slik modell gir signifikant dårligere tilpasning enn den 
som forst ble estimert ( se Figur 2). Derfor må konklusjonen foran ses som ten- 
tativ. Data er konsistente med en modell som antar at hovedvirkningen går fra 
hustruens tilfredshet til ektemannens. En alternativ modell som antar omvendt 
sammenheng virker mindre sannsynlig. Utvalget er imidlertid for lite til å skille 
mellom en modell som estimerer resiproke virkninger som frie parametre, og en 
som antar like virkninger.

En sammenligning mellom forklaringskraften for partnernes tilfredshet med 
livet tyder på at strukturmodellen bedre fanger variasjon i hans tilfredshet enn 
hennes, slik dette avspeiles i den kvadrerte multiple korrelasjonskoeffisienten i 
Tabell 39. Uansett gjelder det at resultatmonsteret sannsynliggjor kvinnen som 
mindre avhengig av partneren enn hva den mannlige ektefellen er. I folge kjonns- 
rolle teorien så vel som common sense oppfatninger, som understreker kvinnen 
som mer sensitiv til andres onsker og behov, ville man vente at hennes opplevde 
liv ble påvirket av hans. De ovenstående empiriske analyser stotter ikke en slik 
forventning, og i denne forstand utfordres den tradisjonelle oppfatning på feltet.

Med bakgrunn i antatt storre variasjon i ektefellers bakgrunn i landbruket, 
kunne man argumentere for at gj ensidighet i tilfredshet tydeligst skulle frem- 
komme i homogame par. Forelopige beregninger tyder imidlertid på at så ikke er 
tilfelle. Så langt en kan vurdere blir sammenhengen mellom hennes og hans til
fredshet i våre data ikke storre om analysene for eksempel avgrenses til par med 
likt utdanningsnivå -  i sammenligning med alternative kombinasjoner. Ved slike 
sammenligninger oppstår imidlertid lett statistiske vansker, som både knytter seg 
til varias jonen i de selekterte utvalg, og til selve utvalgstorrelsen ved sammenlig
ning. Så en endelig vurdering må her utstå til et bedre datagrunnlag föreligger.

En alternativ og supplerende fortolkning av den observerte asymmetri påvirk
ning har utgångspunkt i den samfunnsmessige verdi som tradisjonelt har vsert 
knyttet til typisk mannsarbeid og kvinnearbeid i landbruket. I en aldrende land- 
bruksbefolkning, og sserlig i en tid da mekanisering og okt utearbeid også har
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losnet på de tradisjonelle rolleskillene, må de to i paret trolig öftere overta opp- 
gaver til hverandre enn for. Gitt status til typisk kvinnearbeid og typisk mann- 
sarbeid ville en vente at partnerens oppgaver mer ugjerne overtas av mannen, enn 
hva som er tilfelle for kvinnen. M annen vil folgelig for sin trivsel vse re mer utsatt 
om partnerens livslyst svekkes. Kvinnen på sin side, trenger ikke fole den samme 
frykt om mannens subjektive livskvalitet avtar.

Analysene her er gjennomfort med hver av de avhengige variablene målt kun 
med én indikator, mens en flerindikator tilnasrming trolig ville vaere å foretrekke. 
Folgene av en slik begrensning er ikke opplagte. Gitt den betydelige bruk av 
målet for global tilfredshet, letter den valgte strategi i alle fall tolkningen av 
resultatene og sammenligning med annen forskning. Våre analyser har videre 
fokusert på det ”tradisjonelle” ekteskap, i den forstand at de studerte par repre- 
senterer den mest typiske rollekombinasjonen, altså mannlig bruker og kvinnelig 
ektefelle. Om studier av andre eller mer postmoderne ekteskapsformer ville gitt 
andre resultater gjenstår å se. Det er også et spörsmål i hvilken grad funn fra 
landbruksbefolkningen kan generaliseres utover denne. Forhåpentligvis kan 
fremtidige studier, med representative par-data for hele befolkningen gi svar.

Noter
Forfatteren takker to av tidsskriftets vurderere for konstruktive forslag til et tidligere utkast.
1 Subjektiv velvaere (Subjective well-being) og subjektiv livskvalitet (Subjective quality of life) er 
begreper som er ment å fange individets bevisste vurdering av eget liv på et ailment nivå, mens til
fredshet med livet (Life satisfaction) gjerne viser til besternte empiriske indikatorer (Mastekaasa 1994; 
Campbell 1981; Campbell, Converse og Rodgers 1976).
2 Det vil fremgå i det folgende at de tilgjengelige data ikke gir rom for eksplisitt modellering av såkal- 
te ”common fate” effekter (Kenny 1996) eller ”family ” effekter (Hauser, Sheridan og Warren 1998), - 
utover de teoretiske vansker med å spesifisere slike sammenhenger for gifte par på en meningsfull 
måte. Det å bygge inn forhold som er feiles for begge ektefeller kan imidlertid se s som en alternati
ve strategi for å ta hensyn til slike faktorer.
3 Som alternativ strategi til den valgte har vi eksperimentert med potensielle kandidater for instru- 
mentell variabel. Resultatene fra slike forsok endrer imidlertid ikke de vesentlige konklusjoner i denne 
artikkelen.
4 Gjennomsnittalderen for norske brukere ved overtakelse av gården ligger rundt forti år.
5 I dette tilfellet er kovarians og korrelasjon identisk: 0.36
6 Beregninger for modellen under ett gir CFI=i.oo og RMSEA=o.oo. Selv om disse storrelsene tilsy- 
nelatende indikerer god tilpasning, bor de kanskje tillegges mindre vekt i en tilnaerming uten en 
eksplisitt målemodell. Her er folgelig mest vektlagt t-verdier til de estimerte parametre, samt verdier 
for forklart varians.

s o c io lo g is k  fo rsk n in g  2 /2 0 0 1  8 5



Knud K n u d sen

7 Dette kan vises for en modell som tillåter korrelasjon mellom feiltermene for ektefellenes tilfreds- 
het, men uten at resiproke virkninger mellom disse estimeres.
8 Videre analyser har vaert gjennomfort med modeller som omfatter både resiproke virkninger og kor
relasjon mellom feiltermer på samme tid. Disse analysene gav svaert urealistiske verdier og fortegn 
på estim atene, og ble folgelig sett bort fra.
9 Statistikere drofter hva som skulle vaere det rette mål for ”forklart varians” for ikke-rekursive model
ler. Denne diskusjonen avspeiles også i utskriften fra Lisrel-analysen. Lisrel rapporterer nå et nytt og 
mer konservativt mål (Squared multiple correlation for reduced form), i tillegg til det vanlige (Squared 
multiple correlation for structural equation).
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Abstract
Interaction in the dyad : Life satisfaction for spouses on Norwegian farms 
In this article we analyse spouses’ subjective quality of life for farm couples. A 
conceptual model is presented, postulating individual well-being as resulting 
from own and spouse’s background, common conditions on the farm, as well as 
partner’s well-being. We argue for reciprocal mechanisms of life satisfaction 
within the dyad at the holdning, and specify alternative hypotheses of possible 
predominant influences between wife and husband. Empirical implications of the 
model are tested against data from a sample of Norwegian farm couples, consi
sting of active male farm holders and their wives. Results document the relevan
ce of individual as well as common factors for her and his well-being. Findings 
from Lisrel analysis furthermore suggest that the male farmer for his life satis
faction is more dependent on the wife, than the other way around. All in all, fin
dings point to the isolated character of the male role in modern farming, and 
emphasise the importance of the female role under such conditions.

Key words: subjective quality of life, reciprocal mechanisms, farm couples, Lisrel 
analysis
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