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Sammendrag: 
Denne avhandlingen ser på hvordan kvinners arbeidstilbud påvirkes av to familiepolitiske 
reformer i Norge. Den tar også for seg tidlige livsvilkår for barn og ser på hvordan dette 
påvirker barn senere i livet.  

I den første artikkelen ser vi på skrittvise utvidelser av foreldrepermisjon fra 18 uker til 35 
uker. Vi sammenligner familier som fikk barn rett før med de som fikk barn rett etter 
utvidelsene trådde i kraft. På denne måten får vi en naturlig sammenligningsgruppe hvor vi 
kan holde alt annet enn lengden på permisjonen likt. Vi finner at utvidelsen av betalt 
permisjonstid førte til at kvinner var lengre hjemme med barna. Dette førte ikke til at 
kvinners yrkesdeltakelse eller lønn endret seg på sikt. Vi finner heller ikke at barna gjorde det 
bedre på skolen senere i livet selv om mor brukte mer tid hjemme med dem.   

I artikkel to ser jeg på effekten av en reform som økte den relative prisen på å ha barn i 
barnehage og hvilken effekt dette hadde på kvinners yrkesdeltakelse. Jeg bruker månedlige 
sysselsettingsdata som gjør at man presist kan måle hvilken måned effekten slår inn og når 
den fases ut. Jeg finner at økning i relativ pris på barnehage de første månedene etter at 
reformen ble iverksatt reduserer kvinners yrkesdeltakelse, men at det har begrensede 
langtidseffekter. 

I artikkel tre ser jeg på hvordan barns helse ved fødsel påvirkes av dårlige økonomiske tider 
under graviditeten. Jeg ser også på om dette har en effekt på langsiktige utfall som for 
eksempel utdanningsnivå. Studier fra andre i-land har vist at folks helse er bedre i dårligere 
økonomiske tider. Dette tilskrives blant annet redusert stress og mindre forurensing. Noen 
forskere har også vist at denne helsemessige gevinsten overføres til barnet i magen. Men de 
har ikke fullt ut klart å kontrollere for at det er andre type mødre som føder barn i dårlige 
økonomiske tider enn i gode tider. Det er som kjent høy grad av korrelasjon mellom barn og 
foreldres helse, utdanning, inntekt med mere. I denne artikkelen kan vi ved bruk av norske 
registerdata kontrollere for dette ved å sammenligne søsken som er født på ulike stadier av 
konjunkturene.  Med denne metodiske tilnærming finner vi ingen effekt verken på kort eller 
lang sikt for Norge. 

I siste artikkel gjør vi en utvidelse av artikkel tre ved at vi ser separat på effekten av mors og 
fars arbeidsmuligheter på barns helse ved fødsel. Tidligere forskning har vist at disse kan ha 
motsatte effekter. Og vi finner også dette. I tillegg ser vi på hvordan 
arbeidsmarkedsmuligheter påvirker fødselsraten i Norge i perioden 1990-2010. Vi finner at i 
motsetning til i USA, er det i Norge færre barn som fødes i tider med gode 
arbeidsmarkedsmuligheter. Dette kan tilskrives det norske velferdssystemet. Barn er 
tidkrevende og det er dermed bedre å få barn i tider hvor lønn og arbeidstid er mindre. Det 
norske velferdssystemet sørger for at man fremdeles har økonomisk mulighet til å få barn. Vi 
finner også at høyt utdannede menn er mindre tilbøyelig til å få barn i tider med bedre 
arbeidsmarked. Tradisjonelt sett er menn tenkt å ha en mindre rolle i barneoppdragelsen og 
derfor er bedre tider ofte assosiert med flere barn for menn på grunn den positive 
inntektseffekten.  Og det er dette man finner i USA. Årsaken til at vi finner det motsatte i 
Norge kan forklares ved at vi ser på en tidsperiode hvor norske fedre hadde økt deltakelse i 
barneoppdragelse tidlig i barnets liv med introduksjonen og utvidelser av foreldrepermisjon 
for menn. 


