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Temaet for avhandlingen er fruktbarhetsoverveielser blant unge voksne i Norge. I europeisk 

sammenheng er den norske fruktbarheten høy, men det er forskjeller knyttet til klasse og 

kjønn. Den foreliggende forskningen på fruktbarhet er kvantitativt orientert. Jeg bidrar med 

en kvalitativ studie av fruktbarhet som trekker frem individuelle overveielser om å få barn. 

Avhandlingen gir innsikt i hva som påvirker endringer i fruktbarheten, og hvordan 

institusjonelle rammebetingelser begrenser og muliggjør familiedannelse. 

Forskningsspørsmålene er: 

-Hva betyr institusjonelle rammebetingelser når folk overveier å få barn? 

-Har institusjonelle rammebetingelser ulik betydning for menn og kvinner med ulik 

klasseposisjon? 

I avhandlingen presenteres en kvalitativ analyse av de institusjonelle rammebetingelsene for 

fruktbarhetsavgjørelser, basert på 90 intervjuer med kvinner og menn med kort og lang 

utdannelse. I analysen benytter jeg et institusjonelt perspektiv for å undersøke hvordan 

institusjonene arbeidsmarked, familiepolitiske ordninger og livsløp påvirker 

fruktbarhetsoverveielser, og hvorvidt disse har ulik påvirkning avhengig av kjønn og 

klasseposisjon. Avhandlingen viser at de institusjonelle rammebetingelsene for 

fruktbarhetsoverveielser virker sammen om å skape et handlingsrom for å få barn og for å 

utøve foreldreskap. Dette handlingsrommet baserer seg på en sterk norsk økonomi, et stabilt 

arbeidsmarked og familiepolitiske velferdsordninger. Vurderingene de unge voksne i utvalget 

gjør, bærer preg av at de opplever å ha gode muligheter til å få barn. Samtidig er disse 

mulighetene ulike for kvinner og menn, og for folk i ulik klasseposisjon. 

Et sentralt aspekt ved fruktbarhetsendring er at både menn og kvinner får barn senere i livet. 

Å skulle få barn er for unge voksne plassert innenfor en forestilling om hvordan livsløpet skal 

utfolde seg. Den individuelle forestillingen om livsløp forstås opp i mot en felles forestilling 

om livsløpet, en idealtypisk fremstilling av livsløpet som unge voksne forholder seg til når de 

beskriver forventninger og krav til eget livsløp. I den felles forestillingen om livsløp passer det 

å få barn senere i livet enn før. Dette blir ikke karakterisert som at folk utsetter å få barn, men 

at det for unge voksne passer bedre å få barn senere enn det gjorde for deres 

foreldregenerasjon. Grunnen til at det passer bedre er todelt – på den ene siden er det 

strukturer som lengre utdanningsløp og karriereetablering som gjør at det passer bedre med 

barn senere i livet. På den andre siden ser det ut til å være sterke normer om at foreldre skal 

ha gjennomgått et sett av livsløpsoverganger for at det å få barn skal bringe med seg sosial 



status. Kravene til et vellykket livsløp med riktige overganger bygger på et typisk 

middelklasselivsløp.  

Selv om unge voksne opplever få strukturelle problemer med å få barn, er denne 

problemfriheten basert på en del forutsetninger ved de institusjonelle rammebetingelsene 

som overveielsene gjøres i forhold til. En viktig forutsetning er toinntektsmodellen, der begge 

foreldre er i arbeid. Dette danner fundamentet for økonomisk trygghet i foreldreskapet, i 

kombinasjon med et godt arbeidsmarked. Toinntektsmodellen baserer seg på tilgangen til 

familiepolitiske ordninger som foreldrepermisjon og barnehage. Funnene i denne studien 

tyder på at unge voksne får barn uten særlig god kjennskap til innholdet i de familiepolitiske 

ordningene. De setter seg inn i ordningene først når de venter barn. Samtidig oppgir de at 

ordningene har stor betydning for deres mulighet til å få barn – men de tar dem mer eller 

mindre for gitt. Dette tolkes som et uttrykk for institusjonell tillit. Foreldrepermisjoner og 

barnehage oppfattes som en selvfølgelig «pakke» som foreldreskapet bygger på, og 

rettigheter man har krav på. «Pakken» består av foreldrepermisjonen og barnehage. Bruken 

av familiepolitikk bærer preg av en stor grad av naturalisering. Dette innebærer at 

ordningene ikke lenger ses som politikk, men som den naturlige løsningen på kombinasjonen 

av omsorgsansvar og lønnsarbeid.  

Tilliten til det familiepolitiske systemet er ganske likt fordelt mellom arbeider- og 

middelklasse. Kvinner har et nærere forhold til familiepolitikken enn menn, de både vet mer 

og reflekterer mer. Fordi politikken har størst betydning for kvinners liv og muligheter, kan 

tillit til ordningene derfor være spesielt viktig for kvinners valg om å få barn.  

Kvinner og menn i ulik klasseposisjon møter forskjellige utfordringer og muligheter når de 

overveier å få barn. Dette gjelder blant annet vurderingen av økonomisk risiko, og forskjeller 

i hvilken økonomisk standard som er nødvendig før man får barn. Unge voksne i 

arbeiderklassen legger om sitt forbruk når de får barn og lager slik rom i økonomien for å 

møte den nye livssituasjonen. Unge voksne i middelklassen har mer omfattende krav til 

materiell stabilitet, noe som innebærer å eie egen bolig, ha en økonomisk buffer og en trygg 

jobb. Dette gjør at den økonomiske tryggheten som er nødvendig for å få barn oppnås på 

ulike tidspunkt i livet, og gjør at unge voksne i arbeiderklassen har større fleksibilitet i når de 

kan få barn.  

Klasseposisjon har betydning for hvilke typer av utfordringer unge voksne møter i 

arbeidsmarkedet når de får barn. Løsningen på problemene er likevel den samme, nemlig å 

skifte jobb eller bytte stilling. Denne tilpasningen tolkes som en søken mot en 

foreldreskapskontrakt, der formelle og uformelle arbeidsvilkår tilrettelegges for å skape rom 

for omsorg av barn. Målet med de fleste arbeidstidstilpasninger unge voksne gjør før eller 



etter at de har fått barn er å få arbeidsvilkår med rom for familietid. Familietid er et ideal der 

begge foreldre bruker tid med barna mellom arbeidsdagens slutt og barnas leggetid. 

Familietid er en viktig norm i utøvelse av foreldreskapet. Uavhengig av klasse er det kvinner 

som i størst grad tilpasser sine arbeidsvilkår. Strategiene som tas i bruk bærer preg av at det 

er et individuelt ansvar å skaffe slike arbeidsvilkår.   

I avhandlingen synliggjøres det hvordan struktur og kultur virker sammen om å skape nye 

normer, tilpasset realitetene i arbeidsmarkedet og velferdsordningene. Avhandlingens 

tilnærming gjør det mulig å oppdage at selv om rammebetingelsene for å få barn er de samme 

for kvinner og menn med ulik klasseposisjon, har de ulikt innhold. 

 


