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FORORD

Denne artikkelen bygger på data fra Fruktbarhetsundersøkelsen

1977. Den omhandler omfanget av infekunditet og barnlOshet, og gjennom-

fører et skille mellom frivillig og ufrivillig barnløshet. Artikkelen ble

opprinnelig presentert som et innlegg ved Nordisk Demografisk Symposium

1982 (Noack og Østby 1983). Etter denne presentasjonen er intervju-

materialet koplet ned Det sentrale personregister, slik at intervjuperso-

nenes fødsler de første 4 år etter intervjuet også kan trekkes inn i vur-

deringen av infekunditet og barnløshet.

Arbeidet er en del av programmet "FruktharhetsmOnsteret i Norge',

som er gjennomført med støtte fra Forbruker- og administrasjonsdeparte-

mentet.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 1. mars 1983

Arne Oien



PREFACE

This article is based on data from the Fertility Survey 1977. It

deals with the extent of infecundity and childlessness, making a distinc-

tion between voluntary and involuntary childlessness. The article was

originally presented as a paper to the Scandinavian Demographic Symposium

1982 (Noack and østby 1983). After this presentation, the interwiev data

have been supplemented with information about the births of the respon-

dents for the years 1978 - 1981, extracted from the Central Population

Register. In this way birth records for the first four years following an

interwiev may be taken into consideration in the analysis of infecundity

and childlessness.

The investigation is a part of the program "Fertility Pattern in

Norway", and is carried out with financial support from the Ministry of

Consumer Affairs and Government Administration.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 1 March 1983

Arne Oien
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1. SAMMENDRAG

FruktbarhetsundersOkelsen viste at 9 prosent av samtlige kvinner

30-44 år (født 1933 - 1947) var barnlOse. Om vi tar hensyn til at under-

søkelsen hadde et visst selektivt frafall blant kvinner uten barn, Oker

andelen barnløse til 12 prosent.

beregninger av harnlOshet tar mange med hare gifte kvinner eller

par. Våre tall er representative for samtlige kvinner i kohorten, uavhen-

gig av nåværende eller tidligere samlivsstatus. Dette understreker ytter-

ligere at svært få blir barnløse dersom forholdene fOrst ligger noenlunde

til rette for a få barn.

De barnl$se består av 3 ganske jevnstore grupper. En tredjedel

er definert som ufrivillig barnløse (infekunde som aldri har fått noe

levendef0dt barn). En tredjedel er frivillig barnløse (fekunde kvinner

som regner med å forbli barnløse). Den siste tredjedelen er kvinner som

fortsatt mente de ville komme til a fa barn, eller som var usikre på om de

ville forbli barnlOse eller ikke. Selv om samtlige av denne siste tredje-

delen skulle forbli barnlOse, er det alt i alt færre enn det vi ut fra

tilgjengelig kunnskap ville vente, som ender opp som permanent barnløse.

Av alle de 4 137 som ble intervjuet i FruktbarhetsundersOkelsen

1977, er det bare 72 kvinner som vi med rimelig sikkerhet kan plassere

som ufrivillig og 65 som frivillig barnløse. Vi fant ingen sammenheng

mellom ufrivillig barnløshet og kvinnenes egen utdanning, landsdelen de

kom fra eller om de bodde i tettbygde eller spredtbygde strøk. Hvor lenge

kvinnene har levd i samliv ser heller ikke ut til å vare av vesentlig

betydning for ufrivillig barnlOshet, men datamaterialet er ikke stort nok

til å se spesielt på kvinner som først innledet samliv i 30-års-

alderen.

De frivillig barnløse er langt oftere ugifte enn gifte. Sammen-

lignet med kvinner med barn, har de vesentlig lengre utdanning. Det er

særlig mange som har utdanning på hOyeste nivå, det vil si utdanning som

har vart i minst 13 år. Enkelte ting kan tyde på at barnlOsheten for

flere av kvinnene mer er et resultat av en livssituasjon med fa reelle

valgmuligheter enn en beslutning på et noenlunde fritt grunnlag.

Vår konklusjon gjelder kvinner fOdt 1933 - 1947. Vi har pekt på

at mye taler for at barnlOshet er langt mindre vanlig i disse kohortene

enn hva som fOr var tilfelle. Men den største interessen knytter seg

selvsagt til den utviklingen vi kan vente oss i de kommende At-. Signaler
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fra andre land tyder på at vi står overfor en voldsom økning i harnlOs-

heten. For USA har Westoff og Bloom estimert harnlOsheten for kvinner

født i 1954 til å bli om lag 30 prosent (Pebley og Bloom 1982). Det som

i første omgang har skjedd er at en økende andel av de yngre kohortene er

barnløse. Argumentene for at dette er et tegn på permanent barnlOshet og

ikke bare en utsettelse av første barns fødsel, er mange. Hastings og

Robinson viser at tidligere erfaringer tyder på at det er en sammenheng

mellom barnløshet i yngre alder og permanent barnlOshet (Jong og Sell

1977). Flere har hevdet at selv om det i første omgang bare er snakk om

en utsettelse, kan utsettelsen lett bli så lang at den biologiske evnen

svekkes, eller at et barn vil bli en for stor omveltning i en etablert

livssituasjon. Jong og Sell (1977) legger vekt på de store strukturelle

endringer som vi ellers er vitne til. Etter deres mening vil en fortsatt

trend not økt yrkesdeltaking blant unge gifte kvinner, økning i ekte-

skapsalderen og økt studietilbOyelighet tale for en økning i andelen

barnløse. Det ser også ut til at andelen yngre som forventer å bli barn-

løse, har økt noe (Pehley og Bloom 1982), men ikke så mye at det alene

indikerer en klar økning i barnløsheten. Det er dessuten verdt A merke

seg at studier av kulturelle endringer i Nederland tyder på at barnløshet

er i ferd ned a bli mer akseptert (van de Kaa 1980).

Fram til 1977 var det i Norge ingen stor økning i andelen barn-

løse kvinner mellom 20 og 30 år (Noack og Østby 1983). Fruktbarhets-

undersøkelsen viste at så godt som alle kvinnene under 30 år enten hadde

barn eller regnet med a fa det. Men også hos oss har det vært store

strukturelle endringer. Kvinnene født etter 1948 har alt i ung alder

hatt tilgang på og benyttet seg av moderne prevensjonsteknologi  (Østhy

1982), og de har gatt inn i sin mest fruktbare periode i en tid da frukt-

barheten generelt var i nedgang. Stadig flere gifte kvinner har valgt I
owe yrkesaktive i den mest fruktbare perioden mellom 20 og 30 år (Ljones

1979, SA 45), og utdanningsnivået hos kvinner har økt. Vi finner også

tendensen til at det første ekteskapet innledes senere i livet. Før

ekteskapet er det for mange en periode med samliv uten vigsel.

Selv om det nok er slik at flere tendenser kan peke i retning av

økt barnløshet, er vi ikke så sikre på at vi står overfor en sterk økning

i barnlOsheten. Endringene er mange, men de er ikke direkte argumenter

for en tilværelse som barnløs. Sett i forhold til 1933 - 1947-kohortenes

ekstremt lave andel barnløse, står vi ventelig foran en viss økning; en

økning som kan hende mer vil skyldes en gradvis overgang fra midlertidig

til permanent barnløshet enn en aktiv beslutning om et liv uten barn.
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Inntrykket av at det foreløpig ikke er tegn til noen sterk Økning

i barnlOsheten, holder seg også når vi ser på de fødslene som Det sent-

rale personregister viser at kvinnene i utvalget har hatt til og med 1981.

Den lave fruktbarheten som er registrert blant kvinner etter midten av 30-

årene, kommer klart fram også i det koplede materialet. Etter 4 års for-

løp var alle, unntatt én av de barnløse kvinnene født 1933 - 1942, fort-

satt barnløse. Andelen barnløse blant kvinner født 1943 - 1952 sank jevnt

ned mot nivået for den foregående 10-årsgruppen, sannsynligvis uten noen

gang å nå deres lave nivå.

Av de kvinnene som regnet seg som infekunde, hadde i alt 8 (2 pro-

sent) fått barn til og med 1981. Alle disse var under 35 år i 1977, i

denne aldersgruppen var det 6 prosent av de som regnet seg som infekunde,

som hadde fått barn, mot 31 prosent av de jevngamle fekunde kvinnene.

Egenoppfatningen av infekunditeten var altså meget god for de eldste kvin-

nene, for de yngste kan det bl.a. også være snakk om helbredet infekun-

ditet.

Også blant dem som vi på grunnlag av svarene i 1977 klassifiserte

som frivillig barnløse, var det få fødsler de neste 4 årene. Bare 5 pro-

sent av disse var likevel blitt mOdre, alle var født etter 1942.

På grunnlag av erfaringene de første 4 årene etter intervjuet,

mener vi at det fortsatt ikke er spor av noen klar  Økning i barnlOsheten.

Vi har også belegg for 8 anta at egenoppfatningen av fekunditet er et godt

grunnlag for å spå om framtidige fødsler. De som regner seg som frivil-

lig barnløse, ser også ut til å ha en betydelig stabilitet i sin avgjø-

relse. Innenfor begge grupper forekommer flere avvik fra 77-klassifise-

ringen jo yngre kvinnene er.

Det sterke fallet i fruktbarheten fra slutten av 1960-tallet og

et godt stykke utover i 1970-årene, har utvilsomt vekket interessen for

fruktbarhetsutviklingen, men tolkningen av nedgangen er ikke alltid i tråd

med hva som faktisk har skjedd. Til nå kan nedgangen for eksempel ikke

forklares med - at stadig flere velger å satse på en tilværelse som barnlOs.

Kvinnene får ganske visst færre barn enn tidligere, men det ser ikke ut

til at stadig flere ayslutter sin fødedyktige periode uten at de noen gang

har fått barn. Det er mer sannsynlig at vi har opplevd en motsatt utvik-
ling, det vil si at en Økende andel av kvinnene har fått minst ett barn.

Vi har også vært vitne til at selv om barnlOsheten ikke har Okt, har den

på mange niter blitt mer synlig. Fra å være nærmest tabubelagt, har flere

satt ord på situasjonen til såvel ufrivillig som frivillig barnløse (se

f.eks. Dowrick og Grundberg 1981). Ft annet eksempel på synliggjOring av

barnlOshet er den foreningen som nylig er blitt etablert for ufrivillig
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barnløse. I England er det allerede en felles interesseforening for såvel

ufrivillig som frivillig barnlOse (National Association for The Childless

and Childfree). Moen vil se 1970-årenes kvinnebevegelser som et viktig

framstolt for økt barnlOshet. Lott (1973) viser hvordan mye av kvinne-

litteraturen fra den gang framhevet de negative sidene ved foreldrerollen,

eller som hun konkluderer "-when spoken of at all, the tendency is to do

so coldly and unsympathically, and to project the view that children are

nuisances and major barrier in ones path toward fulfillment in the larger

world outside home" (1973:573). I sin videre analyse understreker riktig-

nok Lott at det negative synet på barn ikke er spesifikt for kvinnebeve-

gelsen, men snarere ayspeiler både den ambivalens som de fleste foreldre

uunngåelig vil oppleve, og at omsorg for barn er lavt verdsatt i sam-

funnet. Vi tror det kan være grunn til å reise spørsmål om understrek-

ningen av de negative sidene ved det å ha barn har gått så langt at vi

snart kan vente oss en reaksjon i form av mer vekt på de positive sidene.

2. INNLEDNING

A fa barn synes A være i overensstemmelse med en gjennomgripende

kulturell norm. Selv i samfunn hvor moderne prevensjonsteknologi har

gjort det mulig å unngå graviditeter, har barnlOshet vært betraktet som

et unntak. Til en posisjon som voksen hører også en rolle som mor eller

far. "Childlessness is stigmatic, whether it involves a physical blemish

in the case of sterility or a character blemish in the case of deliberate

avoidance of parenthood" (Goffman 1963). Normen om barn blir  særlig

virksom i tilknytning til ekteskap, men det er også rimelig 8 se sammen-

hengen Nellom ekteskap og barn som selvforsterkende. Det får dem som

Ønsker seg barn, til å gifte seg og får dem som gifter seg, til å fOle at

de hør ha barn (Busfield og Paddon 1977).

Mange har understreket den nære sammenheng mellom moderskap og

kvinners kjønnsrolle og identitet. Oakley (1980) framhever at idéen om

at bare kvinner med barn er "riktige" kvinner synes bemerkelsesverdig

seiglivet selv i våre dager. Men det er også lett å se at den Rye kvinne-

rollen kan komme på kollisjonskurs med kravet om barnefødsler og barne-

stell. I den senere tid har en begynt a diskutere om normen om i få barn
er i ferd med 8 bli mindre allmenngyldig. Ikke minst derfor kan det være

viktig a se nærmere på hva vi i dag faktisk vet om barnl$shet.
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Denne artikkelen behandler barnlOshet som et demografisk fenomen.

Vi skal i første omgang vise hvor stor andel av kvinnene som aldri får

noe barn. Deretter skal vi ta opp hvor stor del av barnløsheten som kan

tilskrives manglende fysiologisk evne til a få barn, og hvor stor andel

som mest sannsynlig må tilskrives andre faktorer enn de rent fysiologiske.

Vi vil også undersøke hvor utbredt barnlOshet er i ulike grupper av kvin-

ner.

2.1. Datagrunnlaget 

Artikkelen hygger på data fra Fruktbarhetsundersøkelsen 1977 og på

opplysninger fra Det sentrale personregisteret. Fruktbarhetsundersøkelsen

er en omfattende intervjuundersøkelse av et representativt utvalg av kvin-

ner som var 18-44 år i 1977 (født 1933 - 1959). Den ble utført av Statis-

tisk Sentralbyrå. I alt ble det intervjuet 4 137 kvinner. Undersøkelsen

hadde et frafall på 18 prosent hvorav noe over halvparten kom av at kvin-

nene nektet a la seg intervjue. Hovedresultatene og undersøkelsesopp-

legget er presentert i tidligere publikasjoner (NOS B 197, Noack og Østby

1981).

Ved a ta i bruk Det sentrale personregisteret kan vi finne ut om

de kvinnene som var barnløse da de ble intervjuet, fortsatt er barnløse,

eller on de har fått barn etter 1977. Vi kan med andre ord studere den

videre utviklingen i kvinnenes fødselshistorier uten 8 gå veien om tid-

krevende og kostbar reintervjuing. Mesteparten av artikkelen er en ana-

lyse av kun intervjumaterialet, først i siste del utnytter vi begge data-

kildene.

2.2. Hva menes med barnlOshet? 

BarnlOshet er emne for såvel medisinsk, psykologisk, sosiologisk

og demografisk forskning. Variasjonene i terminologi er slående. Barn-

løs, nullipara, "childfree", "unmothered" og infertil er noen av de mange

uttrykk som brukes om en kvinne som ikke har barn. Imidlertid er det

ulikheter i definisjoner og ikke minst usikkerhet om hvordan det enkelte

begrep er brukt, som skaper de største problemene når vi skal sammenligne

forskjellige studier. Innledningsvis skal vi derfor presisere hva vi her

vil legge i begrepet barnlOshet. Avgrensningen som er valgt, er langt på

vei i tråd med demografiske tradisjoner, men også innen demografiske ana-

lyser er variasjonene i terminologi og definisjoner store.
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Grebenik og Hill (1974) definerer barnløshet " - as absence of

children either in the sense of no children ever having been born alive or

in the sense of no children having survived". Siste ledd i definisjonen

forutsetter at minst ett barn skal være i live for at en kvinne ikke skal

være barnlOs. I vår analyse har vi bare sett på om kvinnene noensinne

hadde fått et levendefødt barn. Dødsfall under oppveksten er tallmessig

så fa, at det vil ha liten praktisk betydning for beregning av barn-

løshet.

2.2.1. Temporær eller permanent barnlOshet

En vid tolkning av Grebeniks og Hills definisjon innebærer at

enhver kvinne som enda ikke har født sitt første barn, vil være barnlOs.

Det er derfor viktig å skille mellom temporær og permanent barnlOshet.

Temporær barnlOshet beskriver situasjonen før kvinnen får sitt første

barn. Permanent barnlOshet er situasjonen til kvinnen som gjennomlever

hele sin fødedyktige periode uten noen gang 8 få barn.

Ideelt sett vil vi her konsentrere oss om fenomenet permanent

barnløshet, det vil si kvinner som aldri får barn. Først når en kvinne

ayslutter sin potensielle fødedyktige periode, kan vi med sikkerhet si om

hun vil være blant de permanent barnløse. Gjennomsnittsalderen for meno-

pause (siste menstruasjon) anslås i dag til mellom 50 og 51 år (Holte,

pers.medd. 1980, Brand 1978). Vi rd derfor vente svært lenge før vi

definitivt kan fastslå omfanget av permanent barnlOshet. Det er imidler-

tid sjelden med første fødsler blant kvinner som allerede er kommet i

andre halvdel av trettiårene. I praksis er det derfor vanlig a beregne

permanent barnlOshet selv blant kvinner som har flere år igjen til meno-

pause.

3. HVOR MANGE ER BARNLØSE?

Resultatene fra Fruktbarhetsundersøkelsen viser at de aller fleste

kvinnene fikk minst ett barn (Noack og  Østhy, 1981). Av kvinnene som på

intervjutidspunktet var 35-44 år (f0dt 1933 - 1942), var det bare 7 pro-

sent som foreløpig ikke hadde noen fødsel. Erfaringene fra de senere år

tilsier at sannsynligheten for en fødsel etter 35-års alder er liten. I

1981 viste statistikken om lag 22 levendefødte barn pr. 1 000 kvinne i

aldersgruppen 35-39 år, og noe over 4 levendefødte pr. 1 000 kvinne i

aldersgruppen 40-44 år (NOS B 309), men neppe flere enn hver femte av

disse fødslene vil være en førstefødsel. Vi kan derfor regne med at de

aller fleste 35-44 åringene som enda ikke har barn, vil forbli barnløse.
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Av kvinner 30-34 år er andelen barnløse noe større (11 prosent),

men i denne aldersgruppen er det mer sannsynlig at en del av de barnløse

vil få barn i de aller nærmeste årene.

Det er selvsagt grunn til a spørre om en fruktbarhetsundersøkelse

er et velegnet instrument for å avdekke barnløshet. Kvinner som enten

ikke kan få barn eller ikke ønsker barn, ser kan hende heller ingen grunn

for å la seg intervjue om svangerskap, prevensjon og holdninger til barn.

Analyser av frafallet (Thomsen og Siring 1980) viste da også at kvinner

uten barn var noe underrepresentert i intervjumaterialet. Når vi korri-

gerer for frafallet, var det 10 prosent av kvinnene 35-44 år som aldri

hadde fått noe barn. Permanent barnløshet ser altså ut til 8 være noe mer

vanlig enn det intervjumaterialet viser.

Dersom en vil sammenligne andelene barnløse i ulike undersøkelser

er det viktig å ta hensyn til om andelene er beregnet ut fra samtlige

kvinner i en fødselskohort, eller utelukkende er basert på gifte og even-

tuelt før-gifte kvinner. Svært mange analyser oppgir bare andelen barn-

løse blant gifte/før-gifte kvinner eller til og med bare blant gifte par.

I en viss grad er dette en konsekvens at at ekteskapet legitimerer fødsler

og ikke minst "forplikter" til å få barn, mens ugifte kvinner forventes

være barnløse. Hos oss har utviklingen i de senere årene gått i retning

av at en større andel av fødslene skjer mens moren er ugift. Det a være

ugift er derfor neppe alene noen avgjørende sosial barriere mot å få barn.

Dette, samt ikke minst at Fruktbarhetsundersøkelsen gir oss kunnskap om

fødsler hos samtlige kvinner uansett ekteskapelig status, er grunnen til

at vi primært ser på andelen barnløse blant alle kvinner i en fødsels-

kohort. Dersom vi bare tar med gifte kvinner, er det ikke mer enn 4 pro-

sent som er barnløse i aldersgruppen 35-44 år. Korrigert for under-

søkelsens selektive frafall øker andelen barnløse med 1 prosent. Sagt

annerledes: Når gifte kvinner født 1933 - 1942 nærmer seg slutten av sin

fødedyktige periode, er det bare 5 prosent som aldri har hatt barn.

Tidligere analyser av barnlOshet i Norge er basert på folketel-

lingsdata, og omfatter bare barnetall i bestående ekteskap. Fra 1920 og

fram til 1970 viser dette materialet ingen vesentlige endringer i omfanget

av barnlOshet (Lettenstrøm 1965, 1976). I hele perioden var 10-12 prosent

av ekteskapene som hadde vart i 20 år, barnløse. Folketellingsdataene gir

ikke opplysninger om barn født utenfor (før) ekteskap eller om barn født i

tidligere ekteskap. LettenstrOms analyser omfatter dessuten hovedsakelig

kohorter som var eldre enn de eldste i Fruktbarhetsundersøkelsen. Det er

derfor ikke mulig direkte å sammenligne tallene for barnlOshet. Men
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andelen barnløse kvinner i Fruktbarhetsundersøkelsen var så lav at det kan

være grunn til å spørre om det i hvert fall for kvinner født 1933 - 1947

har vært en reell nedgang i andel barnløse sammenlignet med de foregående

kohortene.

Den lave andelen barnløse blant de kvinnene som i dag nærmer seg

menopause, stemmer godt overens med demografiske studier i en del andre

land. I Frankrike var således 7 prosent av gifte kvinner født 1935 - 1939

barnløse ved 35-39 års alder (Leridon 1982). Leridon understreker også at

vi i andre industrialiserte land finner kohorter hvor andelen ektepar som

ikke har hatt minst ett levendefødt barn før ayslutningen av den føde-

dyktige perioden vil være under 5 prosent. I USA har det vært en klar

nedgang i andelen barnløse allerede fra begynnelsen av siste krig. I 1940

var om lag hver femte gifte eller før-gifte kvinne barnlOs, mens i under-

kant av hver tiende var barnløs i 1969 (Jong og Sell 1977). Disse tallene

gjelder vel a merke for kvinner mellom 30-44 år og fram til begynnelsen av

1970-årene. For de yngre aldersgruppene og i de senere år har det som vi

skal komme tilbake til, vært en annen utvikling.

4. HVOR UTBREDT ER INFEKUNDITET?

Infekunditet (tilsvarer nærmest infertilitet i medisinsk termino-

logi) defineres som manglende fysiologisk evne til 8 nedkomme med et

levendefødt barn. Det kan være en fysiologisk svikt som er permanent

gjennom hele den potensielle fødedyktige perioden, en tilstand som inn-

treffer i kortere eller lengere perioder, eller noe som skjer en eller

annen gang i løpet av den fødedyktige perioden og som deretter blir en

permanent tilstand.

Det regnes vanligvis med at risikoen for infekunditet øker med

alder, men det er omdiskutert hvor mye risikoen Oker og når de største

endringene skjer. Rapporter fra en fransk undersøkelse basert på kunstig

inseminasjon, hevder at risikoen for infekunditet øker kraftig ikke bare

ved 40-årsalder som tidligere antatt, men at den blir betydelig alt fra

begynnelsen av 30-årene (Schwartz og Mayaux 1982). Andre hevder at

kunstig inseminasjon generelt gir lavere sannsynlighet for graviditet, og

at slike data ikke kan brukes til å anslå risikoen for infekunditet i en

normalbefolkning (Bongaarts 1982). Til sammenligning viser for eksempel

en amerikansk undersøkelse (Mosher 1982) en vesentlig større sannsynlighet

for graviditet enn de resultatene Schwartz og Mayaux rapporterer.
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Begge de nevnte undersøkelsene klassifiserte sitt materiale i

fekunde og infekunde alt etter 12 måneders observasjonstid. Bongaarts

(1982) understreker at andelen infekunde først bør fastlegges etter flere

års observasjonstid (det vil si år med regelmessig samleieaktivitet og

uten bruk av prevensjon). I en engelsk undersøkelse ble 80 prosent gra-

vide (og fikk et levendefødt barn) etter inntil ett år uten bruk av pre-

vensjon, og etter drøye 3 års observasjonstid ble ytterligere 11 prosent

gravide. Det vil si at bare 9 prosent gjenstod som foreløpig infekunde

(Vessey, Wright, McPherson og Wiggins 1978). Undersøkelsen gir ikke

aldersspesifikke infekunditetstall, men kvinnenes gjennomsnittsalder var

forholdsvis høy (29 år).

For 1 få tilstrekkelig lang observasjonstid til a fastlegge perma-

nent infekunditet, benytter Bongaarts historisk materiale. Han estimerer

andelen kvinner som er blitt permanent infekunde (forutsatt at de ikke

skifter ektemann) på de enkelte alderstrinn til 8 være om lag 5 prosent

før 30-årsalder, 9 prosent i de neste 5 årene og 20 prosent når kvinnene

blir 35-39 år gamle. Vi må selvsagt regne med at såvel helsetilstand som

den generelle levestandarden vil kunne påvirke både den totale andelen

infekunde og fordelingen av infekunditet i ulike aldersgrupper.

Det er vanlig å skille mellom henholdsvis primær eg sekundær 

infekunditet. Primært infekunde er de som verken er i stand til å få

barn, eller som noensinne har hatt en fødsel.  Sekundært infekunde har

heller ikke i behold den fysiologiske evnen til å få barn, men de har

tidligere hatt minst en fødsel. I drøftingen av barnløshet er selvsagt

bare de primært infekunde av interesse. Sekundært infekunde er imidlertid

en viktig gruppe når vi ser på fruktbarhetsutviklingen generelt, og for

eksempel vil anslå hvor mange som eventuelt kan bli gravide.

Selv om en i dag langt på vei kan diagnostisere og behandle infe-

kunditet, finnes det ingen enkel metode for 8 fastslå hvor utbredt infe-

kunditet er i en befolkning. De anslagene som gis, vil derfor  være basert

på indirekte og ner eller mindre ufullstendige mål. Pasientmaterialer kan

vise hvor mange som søker behandling fordi de ikke lykkes i å fa barn,

eller hvor mange som har gjennomgått sykdom/behandling som øker sannsyn-

ligheten for infekunditet. Befolkningsstatistikker kan i heste fall gi

tall om barnløse kvinner eller par. Men de kan ikke fortelle oss om det

er evnen eller viljen til å fa barn som mangler. Intervjudata spesielt

tilrettelagt for demografiske analyser er en alternativ datakilde. Lik

andre kilder gir heller ikke intervjudata noen ideell løsning på proble-

mene. Men som vi skal se med vårt eksempel fra Fruktbarhetsundersøkelsen,

kan slike data på mange vis utfylle og korrigere vår viten om infekunditet

og barnlOshet.
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4,1. Evnen til A få barn: kvinnenes vurdering av sin egen situasjon 

I første omgang skal vi bruke Fruktharhetsundersøkelsens data til

å se på hvor mange som mente de ikke var i stand til å få barn. Som indi-

kator på evnen til a få barn har vi brukt et enkelt spørsmål hvor kvinnene

ble spurt om de trodde de ville få barn dersom de skulle ønske det. 1

En slik subjektiv vurdering har selvsagt mange svakheter (Noack og  østhy

1980). Noen har direkte erfart at de ikke har blitt gravide tross et

langt samliv uten bruk av prevensjon. Andre kan ha en mer eller mindre

berettiget oppfatning av egen evne til 8 få barn, selv om de til nå enten

har brukt prevensjon, eller ikke har så lang tid med regelmessig samleie-

aktivitet bak seg.

11 prosent av kvinnene 18-44 år mente selv at de ikke ville være i

stand til S få barn. Arsakene til dette kunne enten ligge hos dem selv,

hos mannen eller hos begge. Spørsmålet ble ikke stilt til kvinner som

enda ikke hadde hatt sitt første samleie eller til gravide kvinner. Om vi

legger de gravide til gruppen som tror de kan fa barn, vil om lag 1 av 10

kvinner som deltok i Fruktbarhetsundersøkelsen, komme i kategorien "tror

ikke de kan få barn".

Som ventet finner vi en klar økning i andelen som tror de ikke kan

få barn jo eldre kvinnene er. Av kvinnene 18-24 år er det så godt som

ingen som tror de ikke kan få barn, mens nesten 1/3 av kvinnene 40-44 år

plasserer seg selv i denne kategorien (tabell 1). For kvinner under 30 år

regner vi med at mange som er infekunde, forløpig ikke har oppdaget at de

er det og at resultatene derfor er av mindre interesse i forhold til en

diskusjon av permanent barnlOshet. Som tabell 1 viser, er det fra 30-

årsalder en betydelig andel av kvinnene som regner med at de ikke vil være

i stand til a få barn selv om de skulle ønske det. Av kvinhene 30-34 år

mener 12 prosent at de ikke vil kunne få barn,  i den neste femårsgruppen

er andelen Okt til 21 prosent og den er som nevnt oppe i hele 32 prosent

for de aller eldste kvinnene i undersøkelsen (40-44 år). Andelen som er

usikre på om de kan få barn, er den samme i alle aldersgrupper. Vi ville

ellers ha ventet at særlig de unge kvinnene som enda ikke hadde forsøkt A
få barn, og de eldste kvinnene som hadde lengst aystand til siste fødsel,

ville van* mest i tvil om egen evne til g få barn.

Den eksakte spørsmålsformuleringen for kvinner utenfor/i samliv var
følgende: "Tror De det er mulig for Dem (og Deres mann/samboer) a få barn
nå eller senere dersom Dere skulle ønske det?" Evnen til å få barn 
gjelder derfor bare kvinnen selv hvis hun lever alene, men refererer til 
paret dersom kvinnen 'lever i samliv. 
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Tabell 1. Kvinner i grupper for alder, etter egen oppfatning av om de
kan få barn eller ikker. Prosent Perceived fecundity by
agel. Per cent

Tror ikke 	 Iror de
de kan få 	 kan få

Alder i 1977 	 barn 	 Vet ikke 	 barn 	 Tallet på
(fOdselsår) 	 I alt Do not be- om de kan 	 Believe 	 kvinner
Age in 1977 	 Total heve they få barn 	 they can Number of
(year of birth) 	 can have 	 Don't know have a 	 women

a child 	 child

Alle 	 All  	 100 	 11 	 5 	 84 	 3 730

18-24 (1953-59) ... 	 100 	 1 	 5 	 94 	 950

25-29 (1948-52) ... 	 100 	 3 	 5 	 92 	 814

30-34 (1943-47) ... 	 100 	 12 	 4 	 84 	 824

35-39 (1938-42) ... 	 100 	 21 	 5 	 75 	 624

40-44 (1933-37) ... 	 100 	 32 	 5 	 63 	 518

Spørsmålet er ikke stilt til de 194 kvinnene som aldri hadde hatt sam-
leie og til de 190 kvinnene som var gravide på intervjutidspunktet.

Women who never had had sexual intercourse (194) and women who were
pregnant at the time of the interview (190) were not asked the question
about infecundity.

4.2. Infekunditet (prima- eller sekundær) og sterilisering 

Av de 426 kvinnene som mente de ikke ville være i stand .01 1 få

barn i framtiden, oppgav halvparten at de selv (eller mannen) var sterili-

serte. Vi har ikke data som forteller oss noe om bakgrunnen for sterili-

seringene. Det er gode grunner for 8 anta at bare et lite mindretall av

dem er foretatt på rent medisinske indikasjoner. De aller fleste er rime-

ligvis steriliseringer hvor hensynet til prevensjon i det minste har vært

en medvirkende årsak. Vi har valgt 1 behandle steriliserte som en egen

gruppe. Det gir oss to jevnstore grupper; en som ikke er i stand til S få

barn eller flere barn på grunn av forhold som de selv ikke har hatt herre-

dOmme over (her definert som infekunde), og en hvor den manglende evnen

til 1 få barn skyldes en aktiv beslutning (de steriliserte).

Hos de færreste er infekunditet og sterilisering kombinert med

barnlOshet. Om lag 4/5 av alle som mente det ikke ville were mulig for
dem å få barn, hadde ett eller flere egne barn. Med unntak av 3 kvinner

hadde alle som var steriliserte, barn fra før. Også blant de infekunde

har de fleste fått barn en eller annen gang. 1/3 er barnløse og dermed

primært infekunde, mens 2/3 har barn og klassifiseres som sekundært infe-

kunde.
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Tabell 2 viser hvordan primar infekunditet, sekundar infekunditet

og sterilisering er fordelt i alderne 18-44 år. For kvinner under 30 år

er det så godt som ingen som mener de ikke vil være i stand til A få barn.

Rimeligvis vil de reelle tallene ligge noe høyere. Vi må også regne med

at det i praksis ville vare flere sekundært infekunde i de høyere alders-

gruppene enn det kvinnene selv er klar over.

Tabell 2. Kvinner i grupper for alder og fekunditetsstatus. Prosent
Fecundity status, by age. Per cent

Infekunde 	 Tallet
Alder i 1977 	 Vet 	 Infecund 	 Sterili- på
(fødselsår) 	 I alt Fekunde ikke 	 Pri- Sekun- serte 	 kvinner
Age in 1977 	 Total Fecund 	 Don't mært dært 	 Sterili- Number
(year of birth) 	 know 	 Pri- Secun- zed 	 of

mary dary 	 women 

Alle 	 All .... 	 100 	 84 	 5 	 2 	 4 	 6 	 3 730

18-24 (1953-59) 	 100 	 94 	 5 	 0 	 0 	 0 	 950

25-29 (1948-52) 	 100 	 92 	 5 	 1 	 1 	 2 	 814

30-34 (1943-47) 	 100 	 84 	 4 	 3 	 3 	 6 	 824

35-39 (1938-42) 	 100 	 75 	 5 	 2 	 7 	 12 	 624

40-44 (1933-37) 	 100 	 63	 5 	 4 	 14 	 13 	 518

Først etter 30-årsalderen blir andelene som ikke kan få barn på

grunn av infekunditet eller sterilisering av noen betydning. Økningen

skyldes så godt som utelukkende at det blir forholdsvis flere sekundært

infekunde og steriliserte. Mens 9 prosent av 30-34 -åringene var sekundært

infekunde eller steriliserte, Aker andelen til 19 prosent for kvinner i

siste halvdel av 30-årene og er oppe i hele 27 prosent for kvinner 40-44

år.

Sammenholdt med den utviklingen vi i de aller seneste årene har

sett i USA og i enkelte andre land, fant vi i 1977 forholdsvis få sterili-

serte under 30 år (bare 15 personer). Mellom 30 og 34 år er andelen 6

prosent, og den er 12-13 prosent i gruppene 35-39 år og 40-44 år.

PA spørsmål om hvor lenge de hadde vært klar over at de ikke kunne

få barn, var det så godt som ingen som var steriliserte eller sekundært

infekunde før de fylte 30 år. Av de sekundært infekunde er det forholds-

vis mange ettbarnsnødre (30 prosent), men hele gruppen har i gjennomsnitt

2,2 barn. De steriliserte har hele 3,2 barn i gjennomsnitt.
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4.3. Hvem er infekunde eller sterjliserte?

Fram til 1970-tallet viste amerikanske undersøkelser at det var

langt flere infekunde i svarte enn i hvite befolkningsgrupper (Mosher

1981). Hos oss er det neppe så store variasjoner i helse- og levestandard

at en grov sosial gruppering vil vise forskjeller i infekunditet. Figur 1

viser fordelingen av infekunditet og sterilisering når vi bruker kvinnenes

egen utdanning som en indikator på sosialgruppetilhørighet.

Figur 1 viser en viss variasjon i andelen primært infekunde avhen-

gig av kvinnenes utdanningsnivå, men det er ikke snakk om signifikante

forskjeller. For de eldste kvinnene (35-44 år) er både sekundær infekun-

ditet og sterilisering vanligere jo kortere utdanning kvinnene har. Dette

antar vi er uttrykk for sammenhengen med barnetall. Sekundær infekunditet

vil øke med antall fødsler, likeens vil forekomsten av sterilisering være

vanligst hos kvinner med mange barn. Kvinner med kort utdanning har

oftere store barneflokker (minst 4 barn). I disse kohortene (1933 - 1942)

hadde hver fjerde kvinne med kort utdanning så mange barn, mens hare en av

ti av dem med lengst utdanning hadde 4 eller flere barn. (Noack og  Østhy

1981.)

Primær infekunditet varierte heller ikke med hvilken landsdel

kvinnene kom fra, eller med om de kom fra tettbygde eller spredtbygde

strOk.

Det er først når vi ser på når i livsløpet og hvor lenge kvinnene

har vært utsatt for å bli gravide, at vi finner forskjeller i primær infe-

kunditet. Av kvinner som giftet seg tidlig, er det så godt som ingen

primært infekunde. I aldersgruppen 35-44 år (født 1933 - 1942) er det

bare 1 prosent av dem som giftet seg som tenåringer, som er primært infe-

kunde. Andelen primært infekunde øker til 7 prosent for dem som først

giftet seg 25-44 år gamle (tabell 3). Det meste av variasjonene i primær

infekunditet kommer ventelig av en seleksjonsprosess. For kvinner som

giftet seg i ganske ung alder, har det også vært mest vanlig at de alle-

rede var gravide da ekteskapet ble inngått. Og andelen gravide bruder

blir mindre jo eldre kvinnene er når de gifter seg for første gang (Noack

og Østby 1981).

Mange har påvist at høy ekteskapsalder gir større sannsynlighet

for barnløshet (Veevers 1979). Hvor vidt dette skyldes den naturlige

nedgang i fekunditeten som kommer med arene, varigheten av den totale

eksponeringstiden eller er et resultat av preferanser og livsstil, disku-

teres. Tendensen har gått i retning av å framheve betydningen av Ønsket

om en barnløs tilværelse framfor selve evnen til å få barn. "An examina-

tion of childlessness among a high fertility group of women reveals that
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Figur 1. Primart infekunde, sekundært infekunde og steriliserte kvinner 25-44 år
i grupper for utdanningsvarighet. Prosent Primary infecund, secondary
infecund, and sterilized women (25-44 years of age) by education.
Per cent



21

when the influence of birth control is minimal, even women who marry for

the first time in their early thirties have a very high probability of

bearing at least one child" (Veevers 1971).

Tabell 3. Kvinner gruppert etter fekunditetsstatus og alder ved inn-
gåelse av første ekteskap. Kvinner 35-44 år (født 1933 -
1942). Prosent 	 Perceived fecundity by age at first marriage.
Women 35-44 years of age (born 1933- 1942). Per cent

Alder ved inn-
gåelse av første
ekteskap
Age at first
marriage

	Infekunde	 Tallet
	Vet	 Infecund 	 Sterili- på
	I alt Fekunde ikke 	 Pri- Sekun- serte 	 kvinner

	

Total Fecund Don't mært dært 	 Steri- 	 Number

	

know 	 Pri- Secon- lized 	 of

	

mary dary 	 women

Alle 	 All  	 100
	

69 	 5 	 3 	 10 	 13 	 1 111

-19 år years
	

100 	 66 	 4 	 1 	 9 	 19 	 213

20-22
	

100 	 66 	 3 	 2 	 13 	 16 	 416

23-24
	

100 	 75 	 7 	 3 	 7 	 8 	 234

25-44  
	

100 	 70 	 7 	 7 	 9 	 8 	 248

5. UFRIVILLIG ELLER FRIVILLIG BARNLØS?

Et første steg i retning av A forklare årsaker til barnlOshet, har

ofte vært å skille mellom ufrivillig og frivillig barnlOshet. Presentert

som en enkel dikotomi vil alle primært infekunde mere ufrivillig barnløse,

og alle fekunde uten barn være frivillig barnløse. Dette er selvsagt ikke

alltid tilfelle.

En klassifisering av barnlOshet i frivillig og ufrivillig forut-

setter egentlig at en tar hensyn til såvel evnen som viljen til å få

barn.

Så lenge det er inkongruens mellom evne og ønske, passer betegnel-

sene frivillig og ufrivillig rimelig bra. Men hva skal vi kalle dem som

både er infekunde og ikke ønsker seg barn?

Klassifiseringen blir ytterligere komplisert om vi supplerer

individuelle motiv on fysiologisk evne med strukturelle betingelser.

Under visse forhold er forventningene om 8 få barn sterke. I andre situa-

sjoner vil en fødsel være et klart brudd med viktige kulturelle normer og

verdier. Kvinner som ønsker seg barn, men som ikke  ønsker å etablere et

fast parforhold, vil kunne oppleve en slik situasjon. Om de velger A
forbli barnløse, kan frivilligheten i dette valget selvsagt diskuteres.
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Figur 2. Klassifisering av barnløshet

MOTIVASJON

FYSIO-
LOGISK
EVNE

Ønsker barn
.

Ønsker ikke barn
_

Infekund Ufrivillig
barnløs ?

Fekund Får barn Frivillig
barnløs

Forsøk på mer nyanserte klassifiseringer av barnlOshet vil først

og fremst bli teoretiske overlegninger. I praksis vil det lett vise seg

umulig å få mS1 for fekunditet, motivasjon og strukturelle betingelser som

er tilstrekkelig reliable og valide.

Heller ikke våre data gav muligheter for en mer nyansert inn-

deling. Vi bruker betegnelsen ufrivillig barnløse om samtlige primært

infekunde (uavhengig av om de ønsker seg barn eller ikke). Frivillig

barnløse er de som ikke regnet med 8 få barn selv om de var fekunde.

Inndelingen blir en grov forenkling av en komplisert virkelighet, men den

gir oss likevel større mulighet for 8 forstå og beskrive barnlOshet.

5.1. Ufrivillig barnløse 

Andelen ufrivillig barnløse i Fruktbarhetsundersøkelsen var over-

raskende lay. Av alle 18-44 år var det bare 2 prosent (72 kvinner) som

mente de var primart infekunde og som vi derfor vil klassifisere som ufri-

villig barnløse. I aldersgruppen 30-44 år var andelen ufrivillig barnløse

fra 2 til 4 prosent (tabell 2, side 18). Selv om vi tar hensyn til Frukt-

barhetsundersøkelsens selektive frafall blant kvinner uten barn, tyder
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resultatene på at ufrivillig barn .Whet er langt sjeldnere enn det som

ofte har vært antatt. Om vi forutsetter at kvinner 30 år og eldre har en

forholdsvis realistisk oppfatning av egen evne til 8 få barn, ser det ut

til at omfanget av ufrivillig barnløshet vil ligge på høyst 6 prosent, og

mest sannsynlig et sted mellom 4 og 5 prosent.

Andelen infekunde anslås som oftest ikke for kvinner (alternativt

for menn) separat, men sees i forhold til antall par. I vårt materiale er

infekunditet ikke utelukkende knyttet til parforhold, men tar med alle

kvinner forutsatt at de noen gang har hatt samleie. Kvinnene som levde i

samliv, skulle vurdere mulighetene for å fa barn tatt i betraktning sin

egen såvel som mannens antatte fysiologiske evne. Kvinnene som levde

alene svarer selvsagt bare for sin egen evne.

Av dem som var 30 år eller eldre, levde de aller fleste (nær 9 av

10) i samliv. Våre resultater vil derfor ikke ligge så langt unna det vi

ville finne om vi bare så på parforhold. Svarene fra de enslige elimi-

nerer alle årsaker til infekunditet som er betinget av den mannlige part

eller en kombinasjon av faktorer hos begge parter. På den annen side er

det ikke utelukket at enkelte kvinner har valgt en tilværelse som enslig

nettopp fordi de regner med å ikke kunne få barn.

Forekomsten av ufrivillig barnløshet har i land med omtrent de

samme leveforhold som hos oss, gjerne blitt anslått til 10-15 prosent

(Veevers 1972, McFalls 1979). Det er vanlig å se dette tolket som et

anslag for permanent infekunditet (det vil si par som aldri vil lykkes i a
få barn). Bjøro og Molne (1981) velger imidlertid en noe snevrere defi-

nisjon, i det de skriver at en har regnet med at 10-15 prosent av alle par

innledningsvis ikke lykkes i å få barn. Våre resultater indikerer at de

fleste likevel vil få barn før eller siden. Som dretet i kapittel 3 blir

det er spørsmål om hvor lang tid det skal gå før en erklærer et par for

infekunde. Når det gjelder permanent ufrivillig barnlOshet, har det fra

flere hold etter hvert blitt understreket at et realistisk anslag sannsyn-

ligvis ligger atskillig nærmere 5 enn 10 prosent (Veevers 1972). Leridon

(1982) konkluderer med at andelen permanent barnløse par tildels må være

mindre enn 5 prosent. Han refererer p8 den annen side til en fransk

undersøkelse (utført av INED og INSEE i 1978) som viste at nær 1 av 5 par

opplevde vansker med S få barn en eller annen gang i løpet av den fOde-

dyktige perioden, men i de fleste tilfellene vil det dreie seg om forbi-

gående problemer. Det viste seg også at kvinnene som opplever infekundi-

tetsproblemer er mer tilbOyelig til A søke medisinsk hjelp enn det mennene

er. Godt over halvparten av kvinnene (60 prosent) hadde søkt medisinske

råd, mens bare 1/4 av mennene hadde gjort noe aktivt med situasjonen

(Leridon 1982).
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Kvinner som var 30 år eller eldre på intervjutidspunktet, tilhørte

1933 - 1947-kohortene. Dersom de fulgte det normale  mønsteret, skulle de

de aller fleste av dem ha fått sitt første barn før 1970-tallet. Når

svært få av disse kvinnene synes å være ufrivillig barnløse, kan det være

grunn til å spørre om nettopp disse årskullene har vært spesielt gunstig

stillet bade når det gjelder risikoen for infekunditet, og når det gjelder

effektive behandlingstilbud. Listen over årsaker til infekunditet er

lang, og inneholder fortsatt en god del usikkerhet og ubesvarte spørsmål.

En ikke uvesentlig del av infekunditet kan føres tilbake til forskjellige

betennelsestilstander, såvel de klassiske kjønnssykdommene som andre

seksuelt overfOrte sykdommer. Det har vist seg at etter ett tilfelle av

underlivsbetennelse ("pelvic inflammatory disease") var drøyt 1 av 10

infekund, og etter 3 slike infeksjoner var mer enn halvparten infekunde

(WestrOm 1980).

Spiralbruk er en mulig årsak til hetennelser og etterfølgende

infekunditet. Utviklingen i såvel spiralbruk som kjønnssykdommer tyder på

at de nærmest etterfølgende kohortene vil ligge mindre gunstig an enn hva

som er tilfelle med kohortene 1933 - 1947. Spiralbruk blant yngre kvinner

ble først alminnelig utover på 1970-tallet (Østby 1982). Statistikken

over meldte tilfeller av gonoré viser at sammenlignet med årene før og

ikke minst med den kraftige økningen som fant sted i begynnelsen av 1970-

årene, var tallene særlig lave på 1950- og 1960-tallet (NOS XII 291).

I de senere årene har legene gått bort fra å anbefale sprial som

prevensjonsmetode for unge kvinner som ikke har født. Utviklingen i de

siste årene tyder også på en sterk tilbakegang i gonorftilfeller. For

kohortene født fra litt ut på 1960-tallet kan derfor situasjonen m.h.t.

risikoen for infekunditet tenkes a bli vel så gunstig som den vi fant i de

kohortene (1933 - 1942) vi har analysert. En oppblomstring av andre

infeksjonstyper kan selvsagt endre en slik gunstig utvikling. På den

annen side kan et effektivt behandlingsopplegg av underlivsbetennelser ha

en viktig profylaktisk effekt vis-a-vis infekunditet, selv om forekomsten

av slike infeksjoner viser en mindre gunstig utvikling.

I de senere årene har vi også fått et økt behandlingstilbud for

ufrivillig barnløse, og kan hende ikke minst større offentlig oppmerksom-

het om de tilbud som eksisterer. Mange av de behandlingstilbudene som er

viet størst interesse (f.eks. donor inseminasjoner og "prOverørsbarn") vil

bare kunne were til hjelp for bestemte grupper av ufrivillig barnløse.

Men den økte oppmerksomheten omkring visse behandlingstilbud har utvilsomt

også bidratt til at stadig færre ser ufrivillig barnlOshet som en uforan-

derlig tilstand og dermed At behandlingsetterspørselen.
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Anslag over behandlingseffektivitet er selvsagt vanskelig fordi vi

ikke vil vite hvor mange som før eller siden ville ha fått barn selv om de

ikke hadde kommet under behandling. Alt i alt er det likevel grunn til å

anta at kvinner født 1933 - 1947 har dratt mer nytte av effektive behand-

lingstilbud enn hva som er tilfelle for eldre kvinner, og ikke minst at

uviklingen på dette feltet vil være enda gunstigere for kvinner født etter

krigen.

Selv om en kvinne er barnløs og infekund i 30-40 årsalderen betyr

det ikke nødvendigvis at hun også har vært ayskåret fra 8 få barn hele

livet. I Fruktbarhetsundersøkelsen ble kvinnene spurt om hvor lenge de

hadde vært klar over at de sannsynligvis ikke kunne få barn. Med unntak

av infekunditet som følge av operative inngrep vil de fleste tilfellene av

infekunditet ikke bli oppdaget før det viser seg at kvinnen ikke blir

gravid til tross for regelmessige forsøk. Vårt mal sier derfor intet om

hvor gamle kvinnene faktisk var da de ble infekunde eller om tilstanden

var medfødt, men er et mal som indikerer når tilstanden (infekunditeten)

ble erkjent.

.Det ligger i sakens natur at mange ikke greide A tidfeste når de

ble klar over at de sannsynligvis ikke kunne få barn. 3 av 4 ufrivillig

barnløse kunne oppgi hvor lenge de ikke hadde kunnet få barn. Som ventet

var de aller fleste blitt klar over at de var infekunde nettopp i den

perioden av livet hvor de fleste får sitt første barn. 2/3 av de kvinnene

som var ufrivillig barnløse, mente de var mellom 20 og 30 år gamle da de

ble klar over at de sannsynligvis ikke ville kunne få barn. Vi regner med

at så godt som samtlige av disse kvinnene har blitt klar over at de var

infekunde i et forsøk på å få barn. Det var bare 9 prosent av de ufrivil-

lig barnløse som først ble klar over at de var infekunde etter 35-års-

alderen, det vil si først da de godt og vel hadde passert den alderen hvor

det er mest vanlig 8 få sitt første barn.

65 prosent av de ufrivillig barnløse nevner sykdom eller leges

vurdering som grunn for å tro at de ikke vil kunne få barn, mens 31 pro-

sent bare svarer at de ikke har blitt gravide og 4 prosent mener de er for

gamle. Svarene tyder på at de fleste ufrivillig barnløse bygger på en

eller annen form for diagnose eller utredning når de mener de ikke vil

kunne få barn. For de aller fleste har det rimeligvis skjedd etter for-

gjeves forsøk på A få barn.

Selv om det finnes tallrike årsaker til infekunditet hos såvel

kvinnen som mannen, ser det altså ut til at det alt i alt er ganske få som

er permanent ufrivillig barnløse på grunn av infekunditet. Men andelen

kvinner som en eller annen gang i livet er ufrivillig barnløse, er selv-

sagt klart større.
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5.2. Frivillig barnløse 

Vi definerte som ufrivillig barnløse alle kvinner som ikke hadde

barn og heller ikke trodde de ville være i stand til 3 få noen. To-

delingen i ufrivillige og frivillige barnløse blir ikke lettere når vi

forlater de ufrivillige og forsøker 3 avgrense gruppen frivillige barn-

løse. Med de opplysninger vi hadde, kunne vi bruke et mål som kombinerte

den biologiske evnen til 8 få barn med forventet barnetall.

Som rimelig var, er det flere av kvinnene som er usikre på om de

noen gang vil få barn selv om de mener at de rent fysiologisk har forut-

setning for det. Usikkerhet om framtidig fruktbarhet er størst blant

kvinner som er på vei ut av den perioden i livet hvor kvinnene som oftest

får barn. Figur 3 viser andelen barnløse fekunde kvinner som ikke regnet

med å få barn noen gang. For kvinner som på intervjutidspunktet enda ikke

hadde fylt 30 år, er det så godt som ingen som regner med a forbli barn-

løse. Men av dem som allerede var i siste halvdel av 20-årene er det en

ikke ubetydelig andel (27 prosent) som sier de er usikre på om de vil fa
barn eller ikke. Av dem som var 30-44 år da vi intervjuet dem, er det

bare 109 fekunde kvinner som ikke hadde barn. De i alt 65 barnløse 30-34

åringene deler seg i tre jevnstore grupper. Blant dem er det like vanlig

a regne med a forbli barnlOs, f& ikke ha noe sikkert svar eller a mene at

de vil få barn en eller annen gang i framtiden. Av dem som allerede var i

slutten av 30-arene eller i begynnelsen av 40-årene, er det bare 44 som

fortsatt er barnlOse. Når de blir så gamle, regner de aller fleste med at

de vil forbli barnløse resten av livet (figur 3).

Det var til sammen bare 65 kvinner som vurderte seg selv som

fekunde, men samtidig regnet med a forbli barnløse. De frivillig barnløse

utgjør således bare knappe 2 prosent av alle som ble intervjuet i Frukt-

barhetsundersøkelsen. Hele 4/5 av de frivillig barnløse var over 30 år.

Fordi det alt i alt er så få frivillig barnløse, tar vi også med dem som

var under 30 år, selv om det selvsagt er stor sannsynlighet for at de kan

komme til å endre sitt standpunkt.

Om lag 2/3 av de frivillig harnløse er ugifte kvinner, mens 1/3

lever eller har levd i samliv. (Av de tilsammen 23 frivillig barnløse

kvinnene med samlivserfaring er 15 kvinner gift, 4 er samboende og 4 har

vært gift tidligere.) Mange studier viser hvordan gifte barnløse kvinner

opplever et sterkt og direkte press fra sine omgivelser og ikke minst fra

foreldregenerasjonen om 6' skaffe seg barn (Oakley 1980, Baum og Cope 1980,

Dowrick og Grundberg 1981). Selv om flertallet av våre frivillige barn-

løse var ugifte er det ikke sagt at de alt i alt opplever et mindre press.
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Figur 3. Barnløse fekunde
1) kvinner etter om de regner med eller ikke

regner med å forbli barnløse. Prosent Childless fecund 1 J

women by whether they expect or not to stay permanently child-
less.

1) Alle ikke gravide kvinner med unntak av dem som mente de ikke kunne
få barn. Gruppen inkluderer også 194 kvinner uten samleieerfaring som
ikke ble spurt om de regnet med å kunne få barn.
1) All non-pregnant women except those who assumed themselves unable
to give birth. Include 194 women without coital experience who were
not asked questions of child expectations.
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Antakelig forventes de å endre sin livssituasjon enda mer radikalt enn hva

det vil si å få et barn. For a tilpasse seg det dominerende mønsteret må

disse kvinnene både gifte seg og få barn.

Flere har erfart at det er vanskelig å fa kvinner til a verbali-

sere hvorfor de Ønsker eller ikke Ønsker seg barn. Det er heller ikke

enkelt å tolke de svarene som gis (Flapan 1969). Ambivalente følelser,

oppfatninger av hva som er sosialt akseptable begrunnelser og ikke minst

det faktum at begrunnelsene kan farges av den situasjonen kvinnene nå en

gang er i, kompliserer bildet. Veevers (1979: 5) refererer hvordan

"- both laymen and social scientists tend to stereotype the childless in

terms of a plethora of social pathologies, characterizing them inter alios

as psychologically maladjusted, emotionally immature, immoral, selfish,

lonely, unhappy, unfulfilled, sexually inadequate, unhappily married, and

prone to divorce". Slike stereotypier gjør det vanskelig både a være

frivillig barnløs og å begrunne hvorfor en ikke vil ha barn.

På direkte spørsmål om hvorfor de ikke regnet med a få barn,

svarte 20 prosent av de frivillig barniøse at mannen ikke  Ønsket barn. Av

alle de frivillig barnløse er det 19 som lever i samliv og det er 13 av

disse som svarer at mannens ønsker er den viktigste grunnen til at de

aystår fra A få barn. PS den annen side var det bare 12 av de 46 kvinnene

som ikke levde i samliv, som nevnte det at de levde alene som viktigste

grunn for a ikke fa barn. Av alle de frivillig barnløse var det 19 pro-

sent som begrunnet barnlOsheten med at de levde alene, og 25 prosent

nevnte høy alder og helseproblemer som det viktigste argumentet. Til-

sammen er det derfor nar 2/3 av alle de frivillig barnløse som gir det vi

vil kalle nøytrale og udiskutable begrunnelser.

Begrunnelser som Ønsker om egen yrkesaktivitet og tid til egen

rådighet, befolkningssituasjonen sett i et globalt perspektiv og et lite

barnevennlig samfunn er det til sammen bare 23 prosent (15 kvinner, alle

under 35 år) som nevner. I diskusjonen om barnløshet og ikke minst om

Økende frivillig barnlOshet er det ofte slike argumenter som trekkes fram.

Av alle kvinner under 35 år fant vi mindre enn 1 prosent som var frivillig

barnløse av disse grunnene. Selv om vi korrigerer for Fruktbarhetsunder-

søkelsens selektive frafall blant barnløse, kan ikke denne gruppen komme

opp i mer enn høyden et par prosent. Noe av forklaringen kan selvsagt

være at frivillig barnløshet og ikke minst begrunnelser for a være fri-

villig barnløs er vanskelig 8 måle i en større intervjuundersøkelse som

Fruktbarhetsundersøkelsen 1977. Vår konklusjon er likevel at frivillig

barnlOshet som et svar på en ny kvinnerolle med større vekt på yrkes-

karriere og selvstendighet, et antinatalistisk samfunn eller en truende
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verdenssituasjon ikke kan være så utbredt som det en kan få inntrykk av i

den mer populære debatt eller i spesielle miljøer.

Frivillig barnlOshet synes etter undersøkelser i andre land å være

mer vanlig jo lengre utdanning kvinnene har (Pebley og Bloom 1982). Vi

finner et lignende mønster i vårt materiale. Av de eldste (30-44 år)

frivillig barnløse hadde bare 6 prosent (3 kvinner) mindre enn 10 års

utdanning, 58 prosent (30 kvinner) hadde 10-12 års utdanning og hele 37

prosent (19 kvinner) hadde mer enn 12  års samlet utdanningsvarighet. Av

alle 30 -44-åringer som ble intervjuet i Fruktbarhetsundersøkelsen hadde 30

prosent kort utdanning, 54 prosent middels utdanning og 17 prosent hOy

utdanning. Som for fruktbarhet og yrkesdeltaking ni vi regne med at

sammenhengen kan forklares på ulike måter. Kvinnenes  Ønsker om et liv med

eller uten barn kan styre valg av utdanning, fødsel og småbarnstell kan

føre til utdanningsavbrudd eller at videre utdanningsplaner skrinlegges,

eller det kan være utdanningen i seg selv og den livsstil den fører med

seg som gjør kvinnene mindre motiverte for a få barn.

En hypotese forklarer sammenhengen mellom langvarig utdanning og

barnlOshet som mer et spørsmål om tid enn om preferanser. Underforstått

at når kvinnene er ferdig med utdanningen, er de blitt for gamle til 8
stifte familie: enten for gamle i den forstand at flere har blitt subfe-

kunde eller infekunde og derfor ikke lykkes i sine forsøk på å få barn,

eller sosialt for gamle, det vil si er over den sosialt aksepterte fOde-

alder. Utdanningsvarigheten alene kan vanskelig være tilstrekkelig for å

underbygge en slik hypotese. Selv med 15-20 års utdanning og eventuelt

noen år i yrke, skulle de aller fleste kunne få barn innenfor såvel biolo-

giske som sosiale grenser. På den annen side har vi i de senere årene

hatt en betydelig Økning i gjennomsnittsalderen for studenter ved uni-

versiteter og høyskoler (SA 45). Noe av  Økningen skyldes trolig at

utdanningsveiene er blitt mindre rettlinjede. Krav om praksis og ventetid

før de kommer inn på den  Ønskede utdanningen, kan plusse flere år til

selve utdanningsvarigheten. Om vi skulle få en økning i barnløsheten, kan

det derfor være mer aktuelt A se på hvordan utdanningen er organisert enn

på selve utdanningsvarigheten alene.

Mens ufrivillig barnløshet ikke viste noen sammenheng med utdan-

ning, landsdel og bostedsstra, skiller de frivillig barnløse seg ut på

alle disse områdene. De er ikke bare en gruppe kvinner med langt høyere

utdanning enn sine jevnaldrende, men er også langt oftere enn de andre bo-

satt i tettbygde strøk, og kommer oftere fra Østlandet.

I Fruktbarhetsundersøkelsen ble samtlige av de intervjuede spurt

om hva de mente var det ideelle barnetallet for en familie i Norge. I

tråd med at de aller fleste får sine egne barn, er det mest vanlig å hevde
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at et barnetall på minst 2 er det ideelle. Av alle kvinner var det bare

1 prosent som mente at barnlOshet eller ett barn var det ideelle. Heller

ikke de frivillig barnløse ser barnlOshet som ideelt (bare 1 av kvinnene

som selv er frivillig barnlOs, mente at ingen barn var det ideelle).

Kvinnene ble ikke spurt om hva de regnet som ideelt for egen del, men om

hva de mente var ideelt for en familie i Norge. Vi går vanligvis ut fra

at vi på denne måten får et godt indirekte mål for egne preferanser. Om

det er tilfelle, er harnlOshet for disse kvinnene ingen ideell tilstand,

men mer et resultat av en situasjon (som f.eks. dårlig helse, ingen fast

samlivspartner) som har gitt fa reelle valgmuligheter. Men vi kan også

forklare deres svar som en realistisk vurdering under hensyntagen til sam-

funnets kollektive behov; de kvinnene som ikke selv vil ha barn, bør i det

minste ønske at andre får barn.

6. 4 AR ETTER INTERVJUET: HVOR MANGE ER FORTSATT BARNLØSE?

Kvinnene som ble intervjuet i Fruktbarhetsundersøkelsen var 18-44

år gamle. En sammenkobling med opplysninger fra Det sentrale personre-

gisteret gir oss kjennskap til de fødslene kvinnene måtte ha hatt fra de

ble intervjuet i 1977 og fram til og med utgangen av 1981. Vi kan på

denne måten følge utviklingen i barnetall og barnlOshet fram til kvinnene

er 4 år eldre (22-48 år). Foruten fødselsopplysninger har vi opplysninger

om kvinnenes ekteskap (inngåelser og oppløsninger fram til og med 1981).

Av de 4 137 som ble intervjuet i 1977 var 8 døde Nr utgangen av 1981.

I første omgang skal vi bruke registeropplysningene for a se om

andelen barnløse blant dem som i 1977 var 35-44 år, har holdt seg stabil

eller sunket ytterligere. Dernest skal vi se på utviklingen av barnlOshet

blant dem som på intervjutidspunktet bare var i siste halvdel av 20-årene

eller i begynnelsen av 30-årene (født 1943-52), med spørsmål om disse ars-

klassene ser ut til 8 ende på det samme lave nivået for barnlOshet som de

foregående kohortene (født 1933-42). Til slutt vil vi ta opp hvordan det

har gått med infekunde, steriliserte og frivillig barnløse for .5 se hvor

holdbare og stabile disse klassifikasjonene har vist seg å være.

6.1. Utviklingen i andelen barnløse 

Andelene barnløse på intervjutidspunktet er beskrevet foran i

aysnitt 3. For aldersgruppen 35-44 år regnet vi med at de aller fleste

som ennå ikke hadde barn, ville forbli barnløse på livstid. Registeropp-

lysningene bekrefter dette. I løpet av de 4 årene som er gått siden

intervjuet har bare en av de barnløse i denne aldersgruppen fått barn.
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Regnet i prosent av samtlige kvinnpr i aldersgruppen er andelen harnlOse

uendret. Både når de er 35-44 år gamle og 4 Ar senere (det vil si når de

samme kvinnene er 39-48 år) er andelen barnløse 7 prosent.

Av kvinnene 30-34 år var 11 prosent barnløse på intervjutids-

punktet, men vi regnet med at en del av de barnløse i denne gruppen ville

få sitt første barn i løpet av de nærmeste årene. Registeropplysningene

viser at andelen barnløse er redusert til 9 prosent når de samme kvinnene

har rukket A bli 34-38 år.

Ingen av kvinnene i vårt materiale har foreløpig nådd gjennom-

snittsalder for menopause. Likevel vil vi hevde at situasjonen ved 35-

årsalder er en god indikator på omfanget av permanent barnlOshet. Når

kvinnene er blitt så gamle, kan vi regne med at andelen barnløse vil redu-

seres med høyst 1-2 prosent fram til kvinnene ayslutter sin fødedyktige

periode.

Tabell 4. Andel barnløse ved enkelte alderstrinn. Kumulative prosenterl
Proportion childless at different ages. Cumulative percen-
tages 1

Antall
Fødselsår 	Alder	 Age 	 kvinner
Year of birth 	 Number

28 	 30 	 32 	 34 	 36 	 40 	 44 	 46 	 of women

	1951-52 	  18 	 387

	

1949-50 	  18 	 14 	 352

	

1947-48 	  22 	 16 	 12 	 355

	

1945-46 	  18 	 13 	 11 	 10 	 368

	

1943-44 	  16 	 12 	 10 	 9 	 9 	 335

	1941-42 	  19 	 15 	 12 	 10 	 10 	 265

	1939-40 	  16 	 9 	 8 	 7 	 7 	 6 	 256

	

1937-38 	  17 	 10 	 8 	 6 	 5 	 5 	 224

	

1935-36 	  25 	 19 	 16 	 14 	 12 	 11 	 11 	 200

	

1933-34 	  18 	 12 	 9 	 8 	 8 	 6 	 6 	 6 	 229

1 Bygger på opplysninger fra intervjuene fram til intervjutidspunktet,
deretter opplysninger fra det koplete materiale.
1 Based on information from the interviews up to the time of the inter-
view, afterwards, information extracted from the Central Population
Register.
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Andelen permanent barnløse blant kvinner født 1933 - 1942 (35-44

år i 1977) er overraskende lav, og det kan være grunn til a spørre om de

neste kohortene vil følge det sample mønsteret. Tabell 4 viser hvor mange

som fortsatt er barnløse ved enkelte alderstrinn beregnet for 2-års kohor-

ter. Kvinner født 1943 - 1946 har allerede nådd ned i høyst 10 prosent

barnløse, og vil muligens redusere andelen barnløse ytterligere noe. Av

kvinner født 1947 - 1948 er 12 prosent barnløse, men dette er ved 32-års

alder slik at vi fortsatt må regne med en viss reduksjon i andelen barn-

løse. Kvinner født 1949 - 1952 er ennå så unge at det er for tidlig å si

noe sikkert om utviklingen, men til nå er det ingen ting som tyder på at

andelen barnløse vil bli vesentlig høyere enn blant kohortene 1943 - 1947.

Det er altså ingen tegn på at vi står foran en markert økning i andelen

barnløse kvinner.

Vi vil nok en gang minne om at andelen barnløse er beregnet kun av

de kvinnene som lot seg intervjue i Fruktbarhetsundersøkelsen. Som tidli-

gere nevnt var det et visst selektivt frafall blant kvinner uten barn.

For kvinnene som ikke ble intervjuet, har vi bare opplysninger om de var

barnløse eller ikke i 1977. Vi har ikke kjennskap til deres fødsels-

historier i perioden 1978 - 1981. I 1977 var de barnløse underrepresen-

tert med 2-3 prosent i intervjumaterialet. Om vi regner med at underre-

presentasjonen av barnløse er om lag den samme 4 år senere, vil de totale

andelene barnløse ligge et par prosentpoeng høyere enn det våre tall

viser. På den annen side har vi beregnet andelen barnløse av samtlige

kvinner i fødselskohortene. Det er mer alminnelig a beregne andelen barn-

løse kun av gifte/før-gifte kvinner, og dette gir selvsagt lavere andeler

barnløse enn den beregningsmåten vi her har valgt.

6.2. Kvinner som i 1977 mente at de ikke hadde muligheter for A fa barn 

Det var i alt 426 kvinner som mente at det på grunn av infekundi-

tet eller sterilisering ikke ville være mulig for dem å få barn i fram-

tiden. I løpet av de 4 første årene etter intervjuet hadde likevel 8 av

dem fått barn. Infekunditet eller sterilisering i 1977 er selvsagt ikke

uforenelig med fødsler lenger fram i tiden. I praksis vil infekunditet og

sterilisering være et spørsmål om større eller mindre sannsynlighet for a
få barn. Det er heller ikke gitt at tilstandene vil være permanente selv

for sterilisering. Cheng et.al (1977) finner 0,3 graviditeter pr. 100

kvinner blant steriliserte, et norsk materiale har om lag dobbelt så høy

graviditetsrisiko (BOrdahl 1983). Vi må likevel forvente at de opprinne-

lig infekunde og steriliserte vil ha langt færre fødsler i 4-årsperioden
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enn de kvinnene som i 1977 mente de ville være i stand til å få barn. Om

dette ikke skulle were tilfelle, kan ikke den form for "egen diagnostise-

ring" son intervjuopplegget benytter seg av, være en holdbar indikator på

den fysiologiske tilstanden.

Av kvinnene som mente de ville kunne fa barn, viser registeropp-

lysningene at 24 prosent har hatt minst en fødsel i de 4 årene som er gått

siden intervjuet, mens det i den samme perioden bare er 2 prosent av dem

som mente de ikke ville kunne få barn, som likevel har hatt en fødsel.

Kvinnene som svarte "vet ikke" om mulighetene for a fa barn, har fått barn

i om lag samme utstrekning som de som mente de hadde muligheter for å få

barn. Som vist i tabell i er det en Økende andel son tror de ikke kan få

barn, jo eldre kvinnene er. Under 35-årsalder var det 131 kvinner som ble

klassifisert son infekunde eller steriliserte, men det er blant disse vi

finner samtlige 8 som likevel har fått barn. Det vil si at 6 prosent av

den som i 1977 var 18-34 år og klassifisert som infekunde eller sterili-

serte, senere har fått barn. Til sammenligning har hele 31 prosent av de

jevngamle fekunde kvinnene fått barn i det samme tidsrommet (1977 - 1981).

Resultatene viser at den form for egen "diagnostisering" som ble forsøkt i

intervjuopplegget, skilte ut en gruppe kvinner som ikke bare mente de

ville være ute av stand til å få barn, men som faktisk også fikk langt

færre barn enn de øvrige kvinnene. Ay de 8 som fikk barn til tross for at

de i intervjuet selv mente det ikke ville være mulig, tilhOrte 1 de 209

steriliserte, 5 var av de 145 som hadde minst ett barn fra fOr (sekundært

infekunde) og 2 var blant de 72 barnløse på intervjutidspunktet  (primært

infekunde).

6.3. Kvinner son i 1977 ble definert som frivilli barnløse

Holdninger til framtidig fruktbarhet er vanligvis regnet som

ganske usikre mål for faktisk fruktbarhetsatferd. De var derfor ikke gitt

at de kvinnene son var fekunde, men likevel ikke regnet med å fa barn (her

definert som frivillig barnlOse, se aysnitt 5.2), fortsatt var barnløse 4

år etter intervjuet.

I intervjumaterialet var det bare 65 frivillig barnløse kvinner.

Av disse var on lag 2/3 ugifte og nær halvparten var minst 35 år. Regis-

teropplysningene kan ikke fortelle oss om de fortsatt forventer å forbli

barnløse, men oppfOlgingen gir et bilde av samsvaret mellom holdningene i

1977 og atferd i de neste 4 årene. Særlig for de yngste kvinnene var det

rimelig å regne med at de kunne ha endret standpunkt og fått barn.
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Det var til sammen bare 35 kvinner 18-34 år som kunne klassifi-

seres som frivillig barnløse. 4 år senere hadde 3 (9 prosent) av disse

kvinnene likevel blitt mOdre. Til sammenligning hadde 36 prosent av de

jevngamle kvinnene som i 1977 regnet med å få minst ett barn, også blitt

mødre for første gang. Foruten dem som uttalte seg med sikkerhet om sine

forventninger, var det en ikke ubetydelig gruppe som ikke visste om de

ville få barn eller ikke i framtiden. I denne "vet-ikke" gruppen hadde 25

prosent av kvinnene 18-34 1r fått sitt første barn i løpet av de 4 årene

som var gått siden intervjuet. Fra 35-årsalder er, som tidligere vist,

andelene barnløse ganske små og førstefødsler en sjeldenhet. Av kvinnene

i denne aldersgruppen (35-44 Ar) var det ingen av de frivillig barnløse

som hadde fått barn etter at de var intervjuet, og bare 1 av de jevngamle

kvinnene som regnet med å få barn eller var usikre på om de ville få det,

hadde faktisk fått barn i -*et av de årene som var gått.

Det er selvsagt fortsatt mulig at de aller yngste av de frivillig

barnløse kan komme til a ombestemme seg og likevel bli  mødre en gang i

framtiden. For alle de 65 frivillig barnløse sett under ett, ser det

imidlertid ut til at kvinnenes forventninger i 1977 stemmer godt overens

med senere fruktbarhetsatferd.
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SUMMARY IN ENGLISH

9 per cent of all women 30-44 years of age (born 1933 - 1947) who

were interviewed in the Norwegian Fertility Survey 1977, had not yet given

birth. When we include the non-response, we find that 12 per cent had

never had any live births.

In estimating childlessness, it has been usual to take into

account only married women or couples. Our figures are based on all women

in the cohorts irrespective of present or previous cohabitational status.

This supports the statement that a very small minority of women will

remain childless if their situation makes it possible for them to have

children.

Childless women 30-44 years of age can be grouped into three cate-

gories of approximately the same size. The first group is defined as

involuntarily childless (infecund women who have never had any live

births). The second group is voluntarily childless (fecund women hwo

believe they will stay childless). The last group is women who believe

they still are going to have a child in the future, or who are uncertain

whether they will remain childless or not.

Even if everyone in the last group remain childless, the propor-

tion of permanent childless will be smaller than could be expexted in

advance.

Among the 4 137 women who were interviewed in the Fertility

Survey 1977, only 72 can be categorized as involuntarily childless and 65

as voluntarily childless, with an acceptable degree of certainty. We did

not find any correlation between involuntary childlessness and education

or place of residence of the women. Duration of time spent in cohabita-

tion does not seem to have any significant influence on childlessness

either, but the number of observations is too small to make separate

analyses of women starting their first cohabitation in their 30s.

As anticipated, voluntarily childless women are more frequently

unmarried than married. As compared to women with children, they have

significantly longer education. The frequency of childlessness is

particularly high among women with education at university level - educa-

tion of longer duration than 12 years. We have some indications that this

is a consequence of a life situation which gives very few options in this

respect rather than the result of a free decision.
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Our conclusion concerns women born 1933 - 1947. We have pointed

out that we have some reason to believe that childlessness is considerably

less usual in these cohorts than in the preceding ones. However, the main

interest is of course attached to the expected development in childless-

ness in the years to come. In other countries there are indications of a

marked increase in childlessness. For the United States, Westoff and

Bloom have estimated that the final childlessness rate for women born in

1954 will be approximately 30 per cent (Pebley and Bloom 1982). What has

happened up to now is that an increasing proportion of young women is

childless. Several arguments are put forward in support of the view that

this is an indication of permanent childlessness, and not only a postpone-

ment of the first birth. Hastings and Robinson demonstrate that earlier

experience indicates that there is a relationship between childlessness at

young age and permanent childlessness (Jong and Sell 1977). Various

researchers have claimed that even if the intension is only a postpone-

ment, the postponement may become long enough to cause fecundity impair-

ments, or it may become so long-lasting that a child would cause too

severe changes in a weel-established life style. Jong and Sell (1977)

emphasize the great structural changes we witness in many fields of life.

In their opinion, an increase in labour force participation by young,

married women, increased age at first marriage, and an increase in educa-

tional activity will be potential causes of increasing childlessness.

There are also indications of an increase in the proportion of young women

expecting to be childless, but not sufficient to indicate a substantial

increase in childlessness (Pebley and Bloom 1982). It is also worth

mentioning that analyses of changes in cultural values in the Netherlands

indicate that childlessness is becoming more accepted (van de Kaa 1980).

Up to 1977, there has not been any substantial increase in child-

lessness among women in their 20s (Noack and Østby 1983).

The Fertility Survey showed that almost every woman under the age

of 30 either had children or expected to have at least one child. But

even in Norway there have been great structural changes. Women born after

1947 had access to and used modern contraceptives at an early age  (Østby

1982), and they started their reproductive period at a time when the

overall fertility was declining. More and more often, married women

choose to stay in the labour force during the most fertile period (20-30

years of age) (Ljones 1979, SA 45). The average educational level has

risen, specially among women. We also find a tendency of postponement of

the first marriage. As an introduction to marriage many couples have a

periode with cohabitation without marriage.
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In spite of all these tendencies, we are not convinced that we are

going to have a substantial increase in childlessness in Norway. The

changes are significant and numerous, but they are not unambiguous

arguments for a life as childless. However, as compared to the extremely

low rates of childlessness in the 1933 - 1947 cohorts, we might expect

somewhat higher figures. This increase might be more the result of a

gradual change from temporary to permanent childlessness, than the result

of a deliberate decision to live without children.

From the Central Population Register, we have extracted records of

all births the respondents have had from the time of the interview in 1977

up to the end of 1981. These data confirm the impression that up to now,

there is no indiction of a strong increase in the proportion of childless

women. The follow-up study confirms the low fertlity rate which has been

registered among women in the late 30s. Except one, all the childless

women born 1933 - 1942 were still childless after 4 years. The proportion

childless among women who were 25-34 years at the time of the interview

born 1943 - 1952 decreased steadily in the succeeding four years towards

the level of the 1933 - 1942 cohorts, but probably without ever reaching

that low figure.

Up to the end of 1981, 8 (2 per cent) of the women previously

defined as infecund, got a child. All the "infecund" women who later got

a child, were less than 35 years of age in 1977. Among women who were

between 18-34 in 1977, 31 per cent of the fecund women and 6 per cent of

the "infecund" women got at least one child in the period 1977 - 1981.

This demonstrates that the oldest women had a pretty good appraisal of

their awn fecundity. For the younger women, we must take into account the

possibility of restored fecundity.

The women who were defined as voluntarily childless in 1977, were

also inclined to stay childless during the next 4 years. Up to the end of

1981 only 5 per cent of them had become mothers, all of them born after

1942.

On the basis of the first 4 years after the interview we do not

see any indications of a strong increase in the proportion of childless

women. The results also indicate that the women's own appraisal of their

fecundity state give a fairly good estimate of their future fertility.

The voluntarily childless women do also tend to have a marked stability in

their decisions. For the infecund as well as for the voluntarily child-

less women, the tendency to diverge from the classification in 1977

increases with falling age.



38

There is little doubt that the public debate about childlessness

is more extensive than can he justified by the changes that have really

taken place. This may be an indication of a future ideological change

that cannot yet be seen in the number of births, but other explanations

are closer at hand. In the introduction we mentioned that the fertility

decline has been wrongly interpreted as the result of a permanent increase

in childlessness. We have also registered that even if childlessness has

not increased, it has become more visible. From being attended with

taboos, it has become increasingly common to describe the situation of

involuntarily as well as voluntarily childless couples (see e.g. Dowrick

and Grundberg 1981). Another indication of the new visibility of child-

lessness is the association for involuntarily childless people now being

established in Norway. In England, there is already an interest group

looking after the interests of the involuntary as well as the voluntary

childless (National Association for the Childless and Childfree). Some

people will consider the new feminist movement of the 70s as an important

factor behind the increase in childlessness. Lott (1973) demonstrates how

the feminist literature originating from these movements stress the nega-

tive aspects of parental roles, or as she concludes "-- when spoken of at

all, the tendency is to do so coldly and unsympathetically, and to project

the view that children are nuisances and a major barrier in ones path

toward fulfillment in the larger world outside home" (1973:537). In her

further analysis, Lott stresses the fact that this negative view of

children is not reserved for the feminist movement alone, but is a reflec-

tion of both the ambivalence most parents inevitably feel from time to

time and of the low esteem child care has in society. We believe that

there may be reasons to expect that the emphasis on negative aspects of

having children has gone so far that we fairly soon will see a reaction

emphasizing the positive aspects. The demand for nursery schools more

adapted to the needs of children and reduced working hours for parents

with small children, nay be the first signs of such a reaction.
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