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Artikkel 1 –

teoretisk artikkel

Konseptet satisfaction with life og 

måleverktøyet Satisfaction With Life Scale

som teoretisk plattform for undersøkelser 

av bygdeungdoms tilfredshet med livet. 
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«(…) a judgemental process, in which individuals assess the 

quality of their lives on the basis of their own unique criteria” 
(Pavot og Diener 1993)

TL kan betraktes som en beskyttende psykologisk styrke som 

gir en buffer mot effekter som kan oppstå av uønskede 

livshendelser i ungdomsårene (Suldo & Scott Hubner 2004)

Konseptet satisfaction with life/

tilfredshet med livet
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Måleverktøyet 

Satisfaction With Life Scale (SWLS)

SWLS - Sannsynligvis mest brukt måling av TL – verden over 
(Clench-Aas mfl. 2011, Hansen mfl. 2018)

Norske myndigheters hovedanbefaling for måling av subjektiv 

livskvalitet (Nes mfl. 2018)

Høy validitet (Pavot/Diener 2008), god reliabilitet (Hansen mfl. 2018)
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SWLS
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«I hovedlisten for måling av
kognitiv livskvalitet, anbefaler arbeidsgruppen 
en mye brukt skala: Satisfaction With Life
Scale (SWLS)(…)» 

(Nes, Hansen & Barstad 2018/12)
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Hva sier nasjonal og internasjonal 

forskning sier om ungdoms 

tilfredshet med livet generelt…?

… og om sammenhengen mellom 
ungdoms tilfredshet med livet og deres 
trivsel i 
- hjemmet
- i skolemiljø
- i lokalmiljø 
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• Ungdoms hjemmemiljø er av stor betydning for 

ungdoms TL

• Skolemiljø spiller inn på ungdoms TL. 

• Lokalmiljø????

Teoretiske funn s. 1 av 2

• Internasjonal forskning viser svak sammenheng 

mellom ungdoms TL og kjønn. 

• Norsk forskning viser til at gutter har høyere grad 

av TL enn jenter.  
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Det ble funnet lite empiri på norsk rural ungdoms tilfredshet 
med livet.  

Norske myndigheter: subjektiv livskvalitet har vært et 
underprioritert fokusområde her i landet (Nes, Hansen & Barstad 2018:6) 

Lite forskning på hvordan ungdommen som vokser opp på 
landsbygda i Norge betrakter sine levekår  (Rye 2006, Heggen 2003)  

Enda mindre forskning på levekårene til ungdom fra 
landsbygda som har bestemt seg for å bli boende (Rye 2006, 2004)

Teoretiske funn s. 2 av 2
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KONKLUSJONER

• Manglende forskning på rural ungdoms tilfredshet 

med livet > vi vet lite om hvilke faktorer som 

påvirker norsk rural ungdoms tilfredshet med livet 

(positivt/negativt).

• Det er behov for mer forskning om rural ungdoms 

tilfredshet med livet, både nasjonalt og 

internasjonalt.
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Artikkel 2 –

empirisk artikkel

Norske bygdeungdommers 

tilfredshet med livet

En kvantitativ analyse 
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Helseaspektet

Ungdoms tilfredshet med livet 

har stor betydning for deres 

helse og well-being*
(Proctor, Maltby og Linley 2009, Moksnes, Løhre, Byrne og Haugan 2013)

*(…) «a judgemental process, in which individuals assess the quality of their lives on
the basis of their own unique criteria» (Pavot og Diener 1993:164)
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Målsetning med 

studien
1) å undersøke om det er 

kjønnsforskjeller på tilfredshet med 

livet i et utvalg av rurale ungdommer.

2) å undersøke sammenhengen 

mellom framtidige bostedsønsker og 

tilfredshet med livet.

3) å undersøke sammenhengen 

mellom generell tilfredshet med livet 

og trivsel i ulike kontekster (hjemme, 

skole, lokalmiljø).  
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Metode s. 1 av 5

• Data fra «Oppvekst i bygder 2016» (NTNU)

• Utvalg: ungdom fra 5 sør-trønderske bygder

• 5 videregående skoler, 3 ungdomsskoler.

• N = 1202, svarprosent 65 %

• Alder: 13-20 år, gjennomsnitt 16,2 år

• 579 jenter/623 gutter
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Metode s. 2 av 5

Målemetoder:

• Tilfredshet med livet: Satisfaction With Life Scale

(SWLS). 5 variabler, validert.  

• Skoletrivsel: 8 utsagn der 4 ble indeksert og benyttet.

• Trivsel i hjemmet: Enkeltvariabel

• Trivsel på hjemsted: 17 utsagn, der 2 ble indeksert og 

benyttet.
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Metode s. 3 av 5

Målemetoder forts.

• Framtidig bostedsønske: enkeltvariabel

• Demografiske data: Kjønn, alder, sosioøkonomisk 

status (foreldres utdanningsnivå og yrkesstatus, 

ungdommens opplevelse av familieøkonomi.  
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Metode s. 4 av 5

Analysemetoder:

• Gjennomsnitt og kjønnsforskjeller: 

deskriptive analyser.

• Sammenheng mellom tilfredshet med livet og 

trivsel hjemme, skoletrivsel, trivsel i lokalmiljøet: 

korrelasjonsanalyse.
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Metode s. 5 av 5

Analysemetoder:

• Sammenheng mellom tilfredshet med livet og 

framtidig bostedsønske: korrelasjonsanalyse. 

• Sammenheng mellom tilfredshet med livet og 

indeksvariablene trivsel hjemme, skoletrivsel, trivsel 

i lokalmiljøet, samt demografiske variabler: 

regresjonsanalyse. 
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Resultater

Foto: Richard Sagen,  

Adresseavisen
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• Gj.sn. tilfredshet med livet: 24,35 (SWLS).

• Gutter skårer signifikant høyere enn jenter 

på alle variablene som måler tilfredshet 

med livet (p < .001).

Deskriptive analyser

• Høy grad av skoletrivsel: 

12,6 av 16 

• Ingen kjønnsforskjell på indeksen trivsel 

i lokalmiljøet: 6,8 av 8.

• Men sign. flere gutter enn jenter som 

ønsker å bli boende.

• Høy grad av hjemmetrivsel: 4,63 av 5. 
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Jo større grad av trivsel for hver 
enkelt variabel, jo større 
tilfredshet med livet
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Både jenter og gutter som ønsket å bli 
boende var signifikant mer tilfredshet 
med livet enn de ungdommene som 
ønsket å flytte
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Rural ungdoms tilfredshet med livet 

sett opp mot
• Trivsel hjemme 

• Skoletrivsel 

• Trivsel i lokalmiljøet 

• Kjønn 

• Alder 

• Familieøkonomi 

• Mors utdanningsnivå 

• Fars utdanningsnivå 

• Mors yrkesstatus (hel-, deltid, arb.ledig) 

• Fars yrkesstatus 
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Regresjonsanalyse 
for å predikere effekten av én eller flere uavhengige variabler på en avhengig variabel

MODELL
Trivsel 

hjemme 

Skoletrivsel Trivsel i 

lokal-

miljøet 

Kjønn Mors 

utdanning

Mors yrkes-

messige

status*

(β = .26, 

p< .001)

(β = .23, 

p< .001)

(β = .20, 

p< .001)

(β = .16, 

p< .001) 

(β = .1, 

p< .005) 

(β = .09, 

p< .05)

Variablene gir signifikant forklaring for 31,6 % av variansen til den 

avhengige variabelen tilfredshet med livet. 

* Stillingsstørrelse, 1. heltid, 2. deltid, 3. arb.ledig/perm., 4. hjemmeværende, 5. annet. Se oppg. s. 77 
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Styrker/svakheter s. 1 av 2

• Stort utvalg

• Hovedvariabel tilfredshet med livet 

testet med et validert, anerkjent 

analyseverktøy, Satisfaction With 

Life Scale. 

• Artikkelen bringer ny kunnskap. 
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• Kun skoleelever.

• Yrkesfag 3. år (lærling) mangler.

• Stor kommune – rural?

• Forståelse av viktig variabel: Hvor godt trives du 

når du er hjemme?

• Rural ungdoms TL: Flere forhold bør inkluderes: 

- samvær med venner.

- personlighet, temperament, selvtillit.

• Lite forskning å støtte seg til. 

Styrker/svakheter s. 2 av 2
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Konklusjon

• Rural ungdom skiller seg ikke vesentlig ut fra øvrig 

norsk ungdom generelt, de rapporterer høye 

skårer på tilfredshet med livet. 

Kjønnsforskjeller: gutter rapporterer høyere grad 

av TL enn jenter.

• Ungdom som ønsker å bli boende på bygda i 

framtida, rapporterer høyere grad av TL enn 

ungdom som ønsker å flytte. Studien viser også at 

hjemmetrivsel bidrar sterkt til rural ungdoms totale 

livstilfredshet.
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Hva nå?



Hva skaper tilfredshet med 

livet og helsefremming hos 

rural ungdom?

Er det grunn til å tro at 

folkehelsearbeidet på 

landsbygda bør være 

forskjellig fra 

folkehelsearbeid i urbane 

områder?


