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Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge, hvordan danskeres familieliv forandres over 
tid. Med udgangspunkt i et panel af danskere (n=989), født i 1968, vil det blive undersøgt, 
hvorledes familielivet har forandret og udviklet sig i perioden 2003-2014.  
Panelet udgjorde respondenterne i en landsdækkende og statistisk repræsentativ 
spørgeskemaundersøgelse – IFUSOFF (Interviewformular til undersøgelse af sociale fællesskaber 
og familieliv) - som var datagrundlaget for et omfattende studie af individualiserings- og 
moderniseringsprocessers betydning for danskernes sociale fællesskaber og familieliv (Dencik et. 
al. 2003, Dencik, Jørgensen & Sommer 2008, Westerling 2008, 2010, se også Baagøe og 
Westerling in press).  
 
Gennem brug af samme spørgeskema som i 2003, undersøges udviklingen i danskernes familieliv 
og sociale netværk. Skemaet er dog blevet revideres og distribueres i 2004 elektronisk via et 
webinterface (i 2003 gennemførtes IFUSOFF som Computer Assisteret Telefon Interviews). Det 
reviderede spørgeskema kalder vi for IFUSOFF2. 
 
Forsknigsprojektet har fokus på hverdagslivet og især på hvordan forholdet mellem 
individualisering og fællesskab udformes. Et udgangspunkt er, at det netop er i hverdagslivet, at det 
moderne samfunds modsætninger og dilemmaer bliver synlige og kan udforskes. Hverdagslivet er 
præget af udfordringer og spændinger; det består på den ene side af skift og opbrud, på den anden 
side af kontinuitet og stabilitet. Det interessante spørgsmål er, hvordan mennesker konkret 
balancerer og tilrettelægger hverdagslivspulsespillet og hvordan de derigennem håndterer det 
moderne samfund modsætninger og dilemmaer. Hvordan har øget ligestilling, styrkede krav om 
selvstændighed, teknologisk udvikling og andre samfundsændringer indvirket på dette? 
 
Projektets teoretiske tilgange er vokset ud af iagttagelsen af, at i og med den fortsatte modernisering 
af moderniteten vokser spændingsforholdet mellem individ og fællesskab i samfundet (Dencik 
1999, 2005. Dencik, Jørgensen & Sommer 2008; Westerling 2008). Forholdet individ/samfund 
udgør i sig selv omdrejningspunktet for den socialpsykologiske forskning (Asplund 1983). En 
ambition med projektet er at videreudvikle og konkretisere det socialpsykologiske perspektiv til en 
samlet og grundlæggende forståelse af, hvordan processer og mekanismer, der indebærer ændringer 
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i menneskers livsbetingelser, formidles og slår igennem i faktiske livs- og relationsmønstre i 
hverdagslivet. Først og fremmest er projektets ambition at beskrive og forstå de sociale relationer, 
mennesker indgår i, i deres hverdags- og familieliv, og at analysere disse relationers karakter, 
funktion og – i dette projekt – især deres dynamik og udvikling over tid.  
 
Baggrund 
Projektet baserer sig på en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse kaldet IFUSOFF2, som er en 
opdatering og fokusering af IFUSOFF. De medvirkende i undersøgelsen udgør et repræsentativt 
udsnit af årgang 1968, som medvirkede i IFUSOFF (se herunder), hvilket muliggør et unikt, 
komparativt længdesnitsstudie af dansk familieliv. 
 
IFUSOFF blev udviklet med henblik på at afdække familieliv og sociale netværk (Dencik et al. 
2003). IFUSOFF havde særligt fokus på de praktiske og emotionelle støtterelationer i familien og 
netværket. Som sit udgangspunkt for dataindsamlingen havde spørgeskemaet det enkelte individet: 
deltagerne blev ikke udvalgt på baggrund af deres familiemæssige status. Ud af dem, der var født i 
1968 og bosiddende i Danmark i 2003, var det således et tilfældigt udvalg af 35årige, der 
medvirkede i undersøgelsen og udvalgets størrelse (N=1003) gjorde undersøgelsen repræsentativ 
for den danske befolkning af årgang 1968.  
 
Gennem IFUSOFF blev det moderne familieliv på den måde udforsket, uden at det på forhånd var 
defineret, hvad ”en familie” var. Forskerne begrænsede ikke deres definition af ”familieliv” til at 
være det hverdagsliv, der eksempelvis udfolder sig mellem en mand og en kvinde og deres fælles 
børn. IFUSOFF afdækkede i stedet sociale relationer og netværk i menneskers liv bredt set med 
henblik på at afdække, hvordan husstandsmedlemmer, slægt, kolleager og venner samt andre 
kategorier af personer indgik i de udvalgte respondenters sociale liv. Spørgeskemaet undersøgte 
respondenternes relationer til andre medlemmer af husstanden, til slægt og venner samt til andre 
personer, som på forskellig vis tog del i respondenternes dagligdag og familieliv.  
 
En del af spørgeskemaet afdækkede, hvem respondenterne delte husstand med. Da IFUSOFF 
indhentede informationer om alle medlemmer af husstanden, var forskerne ved hjælp af 
besvarelserne på dette spørgeskema i stand til at give et unikt overblik over variationen af 
hverdagslivets samværsmønstre. Desuden afdækkede spørgeskemaet respondenternes relation til en 
evt. partner; både de respondenter som havde en partner, de delte husstand med, men også de 
respondenter, som ikke boede sammen med deres partner (såkaldt særbo). Også på dette område var 
IFUSOFF i stand til at levere et unikt overbliksbillede. 
 
Resultater og fund 
Resultaterne af IFUSOFF viste blandt andet, at mennesker i hverdagens mange forhold på tværs af 
forskellige samlivsformer og familiemønstre primært orienterede sig mod de nære husstands og 
slægtsrelationer (Westerling 2008, 2010). Det var fortrinsvis samlevere, børn og forældre, der 
indgik som de primære personer i de 35åriges danskeres vigtigste sociale netværk. Venner spillede 
også en rolle, men kontakten til det, man kunne kalde den konventionelle families kerneaktører, var 
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mest tydelig og markant - både i forhold til de daglige praktiske gøremål, men også når det drejede 
sig om støtte og omsorg i bred forstand. Det, der gør dette fund særligt, er netop, at det 
forskningsdesign, som blev anvendt i IFUSOFF, også afsøgte, hvordan andre aktører end 
familiemedlemmer (såsom venner, naboer og kollegaer mv.) evt. også indgik i de sociale støtte og 
omsorgsfunktioner. Personkategorier, som den konventionelle familieforskning typisk ikke 
interesserer sig for, og som man derved heller ikke havde undersøgt betydningen af i forhold til 
husstands- og slægtsrelationerne. Ved IFUSOFF blev dette imidlertid gjort, og derfor er 
iagttagelsen af, at også moderne danskere primært orienterer sig mod de nære husstands og 
slægtsrelationer, bemærkelsesværdigt og stærkt. 
 
Et andet markant fund fra IFUSOFF var, at langt størstedelen af de 35åriges hverdagsliv var et liv 
med børn. 74% af respondenterne levede i 2003 sammen med egne børn eller partneres (sær)børn. 
Ikke nødvendigvis på ”fuld tid”, men dog mindst 50% af ugens dage. Medregnes respondenter, som 
levede sammen børn mindre end 50% af tiden, voksede andelen af 35årige, som levede sammen 
med børn, til 78,2%. Fra den eksisterende familieforskning (Nygaard Christoffersen 2004:62) ved 
vi, at over på 13,9% af danske kvinder forbliver barnløse,  mens det gælder for 22,7 % af de danske 
mænd. Det er således velkendt, at de fleste voksne danskere på et eller andet tidspunkt bliver 
forældre: Men de kendte tal er for alle kvinder og mænd, mens resultaterne af IFUSOFF gælder for 
dem, der er 34 år eller 35 år. Når IFUSOFF viser, at børn var en central del af de 35årige danskeres 
hverdagsliv – selv de, der ikke i juridisk (eller biologisk) forstand var forældre – så er det derfor et 
markant resultat. I forlængelse heraf, vil det være yderst interessant at få afdækket, hvor stor en 
andel af årgang 1968, som i 2014 er fyldt 45 år, der deler hverdag eller husstand med egne eller 
andres børn.  
 
De detaljerede analyser, som IFUSOFF muliggjorde, viste desuden, hvordan arbejdslivet og 
familielivet spillede sammen på komplekse og modsætningsfyldte måder i de konkrete parforhold. 
IFUSOFF kunne udfolde og nuancere det billede af et ligestillet og ligeværdigt familieliv, som 
bredt set idealiseres af voksne danskere, og som også praktiseres, hvis vi sammenligner Danmark 
med centraleuropæiske og sydeuropæiske velfærdssamfund. Blandt andet kunne en stort set identisk 
arbejdsmarkedsdeltagelse blandt samlevende mænd og kvinder dokumenteres: den var 96,4% for 
mænd, 93,5% for kvinder (Westerling 2008:245). Danske kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse er 
generelt høj, men i IFUSOFF-undersøgelsen viste det sig, at det er markant højere end hvad som 
fremkommer i mere konventionelle undersøgelser. Gennem IFUSOFFs detaljerede undersøgelse 
kunne det også dokumenteres at symmetrien i forhold til arbejdsmarkedet mellem partnere også er 
højere end mellem mænd og kvinder end det som fremgår af de offentlige statistikker 1 (Skov, 
Solbjerghøj et. al. 2003). 
Den symmetri, der er tale om, angår også indkomstfordelingen mellem partnerne, omend den her 
var mindre udtalt end ved arbejdsmarkedsdeltagelse. Blandt de 35årige kvinder, som levede i et fast 
forhold, bidrog de gennemsnitligt med 43,45% af husstandens samlede indkomst. De 35årige mænd 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Som viste, at arbejdsmarkedsdeltagelsen var 92,1% for mænd og 84,3% for kvinder mellem 30 og 
54 år	  
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(i et fast forhold) bidrog i gennemsnit med 61,2% af husstandsindkomsten (Westerling 2008: 245)  
I analyserne af fordelingen af arbejdstiden blev flere nuancer imidlertid tydelige. Her viste sig en 
mere markant asymmetri i fordelingen at tid brugt på arbejdsmarkedet i de enkelte parforhold. På 
den baggrund kunne man gennem IFUSOFF påvise, at der blandt en stor andel af moderne, relativt 
ligestillede par også findes en kønnet asymmetri, som minder om et traditionelt familieliv, hvor 
kvindernes domæne er hjemmet og omsorgen og mandens opgaver primært angår forsørgelsen og 
de økonomiske forpligtelser.  
 
IFUSOFF2: Fokusering 
I løbet af de sidste 10 år har den samfundsmæssige og teknologiske udvikling markant forandret 
verden og menneskers hverdagsliv. Klimaforandringer, terrortrusler med følgende rets- og 
sikkerhedspolitisk stramninger, økonomiske kriser og nedskæringer i velfærdsydelser er sammen 
med informations- og kommunikationsteknologiske innovationer er nogle af de markante, 
overgribende tendenser, som mest tydeligt manifesterer sig i konkrete menneskers hverdag. Siden 
2003 er der i Danmark gennemført en række rets- og sikkerhedspolitiske stramninger, som direkte 
og indirekte har effekt på borgernes familieliv, navnlig hvis disse borgere selv er (eller lever 
sammen med) personer, som ikke har dansk statsborgerskab eller er statsborgere i EU. 24-årsreglen 
er et eksempel på en juridisk regulering af borgernes privatliv og kærlighedsrelationer, som eller 
ikke har været på dagsordenen i nyere tid, selvom også spørgsmål om bøssers og lesbiskes ret til 
adoption og kunstig befrugtning har været genstand for politisk regulering. Den direkte regulering 
af familieliv er med andre ord ikke noget, som retter sig mod flertallet af (etniske) danskere, men på 
andre områder har lovgivningen og velfærdsstatens institutioner markant indflydelse på familiers 
hverdagsliv. Begrænsninger af størrelsen på overførselsindkomsterne, begrænsningen af 
dagpengeperioden samt økonomiske nedskæringer på daginstitutionsområdet er en udvikling i 
velfærdsstaten, som også får direkte – og i nogle tilfælde dramatiske – konsekvenser for 
menneskers hverdagsliv. Når dette ses i sammenhæng med stigende ungdomsarbejdsløshed, 
stigende jobusikkerhed, forringelse af pensionsformuer og en faldende vækst i 
bruttonationalproduktet (med periodisk recession) bliver det klart, at man ved at studere familiers 
hverdagsliv på ’seismografisk’ vis kan studere betydningen af disse omfattende, samfundsmæssig 
transformationer. På mange måder kan nemlig denne længdesnitsundersøgelse ses som et stykke 
”social seismografi-forskning”. 
 
I særlig grad synes teknologiske landvindinger at ændre kommunikationsformerne - og dermed 
også de sociale omgangsformer – hvilket har betydning for menneskers hverdagsliv. Teknologien 
gør det muligt dagligt at føre asynkrone samtaler med flere mennesker fra hele verden samtidig 
med, at man selv befinder sig i hjemmet sammen med andre husstandsmedlemmer, samlevere og 
børn. Sociale medier som Facebook, Twitter, WhatsApp, Tumblr etc. gør det muligt at følge med i 
– eller fremvise – selv de mest ’intime’ elementer af samlivet. Skænderier med teenagedatteren 
rapporteres minutter efter døren er smækket, sønikkes første kys offentliggøres på Instagram  og vi 
kan følge med i pop- og reality-stjernernes seksuelle aktiviteter og narkotikamisbrug in-real-time: 
uden at forlade sofaen eller slippe telefonen.  
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Frem for alt giver den teknologiske udvikling stadig flere mennesker muligheden for at udføre 
arbejde og jobrelaterede opgaver hjemmefra, i bussen eller på familieferien. En udvikling, der 
bidrager til en acceleration af det nedbrud af grænser mellem arbejde og ikke-arbejde, som synes at 
blive et stadig større dilemma (Alvin 2008). Det bliver i stadig større grad muligt at overskride de 
grænser mellem arbejdsliv og øvrigt hverdagsliv, som historisk har været et centralt karakteristika, 
og det udløser potentielt dilemmaer i menneskers liv. Hvordan håndteres disse i dag i den nu 45-
årige interviewpersoners dagligdag og familieliv? Det er noget af det vi vil få svar på ved 
IFUSOFF2.  
I og med disse samfundsforandringer ændrer menneskers liv sig. Nogle gang på trods, andre gange 
som en konsekvens heraf. Men samtidig forandrer menneskers sig også altid alene af den grund at 
tiden går, og de bliver ældre. Dette forholds betydning for hverdags- og familielivet kan ikke 
studeres, med mindre der anvendes et længdesnitsdesign, hvor livshistoriske forløb kan udforskes. 
Den gruppe af respondenter, der medvirkede i IFUSOFF er alle blevet 10 år ældre i tiden der er gået 
siden første dataindsamling. De var 35 år i 2003 og er nu blevet 45 år. En del er blevet skilt, blevet 
gift igen, har oplevet sygdom, dødfald, personlige tragedier, men også glæder, familieforøgelser, 
øget velstand. Nogle har mistet forældre, slægt, ægtefæller – andre har oplevet deres børn vokse op, 
forlade folkeskolen og enkelte er endda blevet bedsteforældre. Alt i alt har respondenternes 
personlige livsbaner forløbet og snoet sig med alle de forgreninger, som livet byder på. 
 
Analyserne af IFUSOFF2 vil undersøge disse strukturelle og personlige forandringer ved at følge 
op på fund og resultater fra IFUSOFF inden for tre områder 

1) på hvilke måder de sociale netværk forandrer sig og/eller forbliver stabile over tid 
2) hvordan respondenternes relationer til deres børn ændres og udvikles i perioden 
3) hvordan forandringer i arbejdsmarkedsdeltagelsen – og ændringer i arbejdslivet som sådan – 

får betydning og konsekvenser i samlivet 
 
Som udgangspunkt vil analyserne afdække hvilken stabilitet og forandring, der har været i 
respondenternes civilstand og forældrestatus i løbet af de sidste 10 år. Der ud over vil der gennem 
delspørgsmål blive fokuseret yderligere ind på de tre ovennævnte områder. Det sker gennem 
følgende spørgsmål: 
 
Ad 1) I forhold til at undersøge forandringen og stabiliteten i de sociale netværk, fokuseres der på 
tre delspørgsmål 

a. Det skal undersøges hvordan den centrale plads, som husstands- og slægtsrelationerne havde 
i respondenternes hverdagsliv i 2003, over tid overtages af venner, kollegaer eller andre i 
takt med at børnene bliver ældre og ancienniteten på arbejdsmarkedet, stiger? 

b. Bedsteforældrenes betydning og plads i netværket skal undersøges. Dels skal det undersøges 
hvordan indholdet af kontakten mellem generationer i familierne ændrer sig i perioden. Vil 
respondenterne i 2014 i stigende grad drage omsorg for og støtte deres egen forældre, hvor 
de i 2003 i udstrakt grad trak på deres forældre (og slægt) som en støtte ifht. børneomsorg? 

c. Det skal undersøges om der en påviselig sammenhæng mellem netværkets densitet (tæthed) 
i 2003 og i 2014. 
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Ad 2) Når det drejer sig om respondenternes børnerelationer, er der tre delspørgsmål, der er centrale 

a. Hvordan hænger graden af konflikt mellem børn og forældre i 2014 sammen med 
konfliktmønsteret i 2003?  

b. Kan der påvises en mere udbredt tendens til mere hyppig kontakten mellem respondenterne 
og deres egen særbørn end deres partners særbørn? Eller er kontakthyppigheden i 2003 mere 
afgørende for mønsteret i 2014?  

c. Hvilken betydning har respondenternes arbejdsmarkedsrelation for relationen til deres børn?  
 
Ad 3) Når det mere specifikt drejer sig om samlivsrelationen og arbejdsmarkedets betydning, bliver 
det interessant at undersøge 

a. om ligestillede parforhold er mere stabile over tid end andre parforhold 
b. i hvilken grad venne- og kollegarelationer er stabile 
c. hvordan vanskeligheder ved at adskille arbejdsliv og familieliv har betydning for 

parforholdets stabilitet og udformning. 
 
Samlet set fokuserer IFUSOFF2 således på tre typer af relationer, nemlig: 1) Parrelationerne 2) 
Børnerelationer og 3) Slægt og Sociale Netværk. På tværs af disse relationer undersøges 
distributionen og konfigurationen af støtte og omsorg, af relationen mellem arbejdsliv og familieliv 
og af fællesskabskonfigurationerne i hverdagslivet – relationen individ/fællesskab. Alt dette 
undersøges ved et længdesnitsdesign, hvilket gør forskningsprojektet unikt og giver det en særlig 
metodologisk styrke, især set i en dansk sammenhæng. 
 
Design 
Panelet udgøres af 989 personer, hvilket svarer til 98,6% af det oprindelige udvalg, nemlig de 
respondenter som tilkendegav at forskerne måtte kontakte dem igen med henblik på yderligere 
forskning). Alle respondenter er født i årgang 1968.  
 
Respondenterne har fået tilsendt et brev med en kort beskrivelse af projektet, information om deres 
status som frivillige, anonyme respondenter og samtidig en web-adresse (en url) med et tilhørende 
forskningsnummer og et unikt password.  
 
Herefter har de – inden for en periode på tre uger – mulighed for logge sig på og gennemføre 
spørgeskemaet. De kan afbryde besvarelsen undervejs og vende tilbage og genoptage besvarelsen 
senere. 
 
Spørgeskemaet vil tage ca. 30 minutter at gennemføre. 
 
For de respondenter, der ikke svarer umiddelbart vil der blive fulgt op med nye breve og telefonisk 
kontakt. Det skal også være muligt for respondenterne at komme i kontakt med forskningsprojektet 
og forskerne, både med henblik på etiske, forskningsmæssige og tekniske spørgsmål. 
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Efter endt dataindsamling samkøres svarene i IFUSOFF2 med svarene fra IFUSOFF.  
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