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Avhandlingen består av fem artikler om hvordan kjønnsutfall endrer seg når uforutsette

hendelser legger press på husholdningers ressurser i Afrika sør for Sahara. Tre artikler omhan-

dler hvordan negative avvik i nedbør fra nivåene som normalt observeres lokalt påvirker

utfall for jenter og kvinner, og ser på kjønnsforskjeller i spedbarnsdødelighet og vold mot

kvinner i Afrika sør for Sahara og den økonomiske sårbarheten til kvinnestyrte hushold-

ninger i Sør-Afrika. To artikler omhandler uforutsette hendelser innen familien som gjør at

kvinner overgår sitt ønskede barnetall og ikke oppnår sin ønskede kjønnssammensetning av

barn. Artiklene ser på hvordan disse hendelsene påvirker spedbarnsdødelighet og kvinners

oppfatninger om den ideelle størrelsen på og kjønnssammensetningen i sin familie.

Den første artikkelen er skrevet sammen med Andreas Kotsadam og �nner at ekstrem tørke

fører til en kjønnsforskjell i spedbarnsdødelighet på 12 �ere dødsfall per 1000 levendefødte

jenter enn gutter. Til dette benyttes data fra demogra�- og helsestudier (DHS) i 29 land i

Afrika sør for Sahara som inkluderer 1,5 millioner spedbarn som ble født i tidsrommet 1980-

2010. Vi viser at denne forskjellen er for stor til å kunne forklares av biologiske forskjeller

mellom kjønnene, og den sosiale forklaringsmodellen støttes videre av at forskjellen er større

i lokalsamfunn der kvinner har et sterkt ønske om sønner og lave fruktbarhetsønsker. Vi

�nner også at kjønnse�ekten er større blant mødre som ikke jobber og på steder der kvinners

arbeidsdeltakelse er lav.

Den andre artikkelen er skrevet med Sara Cools og Andreas Kotsadam og bruker variasjon

i nedbør for å studere hvordan inntektssjokk påvirker partnervold i Afrika sør for Sahara. Vi

bruker data fra DHS-studier med opp til 149.000 kvinner i 17 land som ble spurt om de hadde

opplevd vold fra sine partnere. Vi �nner ingen holdepunkter for teorien om at uvanlig lite

nedbør fører til en økning i partnervold. Dette gjelder både for sannsynligheten for å oppleve

partnervold i et gitt år, og for risikoen for å oppleve vold for første gang i et ekteskap. Vi

spekulerer i om det at inntektsfallet er kollektivt og kommer gradvis utløser mindre aggresjon

og større overholdelse av sosiale normer enn andre inntektsfall som muligens kan føre til økt

vold mot kvinner i Afrika sør for Sahara og andre steder.
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I den tredje artikkelen som er skrevet med Raya Muttarak og André Pelser viser vi at

en allerede marginalisert befolkningsgruppe - kvinnestyrte husholdninger i Sør-Afrika - blir

spesielt hardt rammet av relativt små endringer i nedbør mellom år. Data fra tre runder

av den nasjonale inntektsundersøkelsen NIDS i Sør-Afrika gjør at vi kan følge inntektene til

4162 husholdninger fra 2006-2012. Vi �nner at husholdninger der voksne av kun ett kjønn

har permanent tilhold eller arbeider er mer sårbare for klimavariasjon enn husholdninger som

kan sies å bli ledet av personer av begge kjønn. Sårbarheten til kvinnestyrte husholdninger

forklares av faktorer som er spesi�kke for denne gruppen, som for eksempel begrenset tilgang

til beskyttende sosiale nettverk og andre strategier som kan begrense sårbarheten.

Artikkel nummer �re ser på hvordan det å være født i en paritet eller kjønn som er

uønsket av moren påvirker spedbarnsdødelighet i Afrika sør for Sahara, og hvordan disse

dødelighetsforskjellene endrer seg over den demogra�ske overgangen. Jeg bruker her data fra

79 DHS-studier og �nner at å være uønsket er assosiert med økt dødelighet, en sammenheng

som ikke skyldes mødre-spesi�kke faktorer, familiekomposisjon eller forhold som er korrelert

med mødres preferanser og varierer kontinuerlig med søskenrang. Uønskethet kan forklare

en betydelig større andel av spedbarnsdødeligheten for kvinner med lave fruktbarhetsønsker.

Uønsket kjønnssammensetning er en viktigere forklaringsfaktor enn uønskede svangerskap og

kan også føre til at par øker familiestørrelsen utover kvinnens ønske, og i disse tilfellene er

spedbarn av det overtallige kjønn spesielt utsatt.

Det samme datagrunnlaget er benyttet i den femte artikkelen som spør om mødre tilpasser

sine fruktbarhetsønsker når de får �ere barn. For å studere dette bruker jeg tvillingfødsler

i første paritet og likekjønnede første- og annenfødte som naturlige eksperimenter som øker

samlet fruktbarhet og antall barn i live ved intervju. Jeg �nner at å få et ekstra barn øker

kvinners ideelle familiestørrelse og at e�ektene er mye større for kvinner som har fått få

barn enn for kvinner som har fått �ere barn enn de ønsker. Disse funnene er ikke konsis-

tente med den rådende teorien om at rasjonalisering (en oppjustering av preferanser for å

tilsløre uønskede svangerskap) forklarer endringer i fruktbarhetsønsker, men tyder heller på

en kontinuerlig oppjustering av preferanser som for eksempel kan komme av en pågående

læringsprosess gjennom fruktbarhetskarrieren.
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